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ABSTRACT	
The	present	study	takes	its	outset	in	consumer	research's	increasing	attention	to	understand	

how	consumers	can	be	persuaded	to	choose	green	products	with	low	environmental	 impact	

rather	than	non-green	products.	There	is	a	growing	focus	on	environmentalism	in	Norway	and	

millennials	 are	most	willing	 to	adopt	green	 consumption	behaviors.	The	 country's	 feminine	

culture	implies	that	men	and	women	should	be	equally	concerned	about	the	environment.	Still,	

research	reveals	that	Norwegian	millennial	men	consume	more	non-green	products	and	are	

less	 willing	 to	 consume	 green	 products	 than	 Norwegian	 millennial	 women.	 Studies	 from	

masculine	cultures	show	that	men's	maintenance	of	their	masculine	gender	identity	might	be	

an	explanatory	variable	for	these	differences	between	the	genders	because	green	consumption	

is	 associated	 with	 femininity	 and	 women,	 and	 non-green	 consumption	 is	 associated	 with	

masculinity	and	men.	The	question	remains	whether	Norwegian	millennial	men	hold	the	same	

associations,	if	they	also	fear	feminine	products	and	desire	masculine	products	and	if	this	can	

help	explain	why	they	prefer	non-green	products	rather	than	green	products.		

	

The	 study	 positions	within	 Consumer	 Culture	 Theory	 because	 it	 examines	 how	Norwegian	

millennial	men’s	self-concept,	gender	identity,	and	socio-cultural	context	impact	whether	they	

consume	 green	 or	 non-green	 products.	 Eight	 exploratory	 qualitative	 semi-structured	

interviews	are	executed	to	investigate	these	connections	and	understand	Norwegian	millennial	

men’s	preference	for	non-green	products.	

	

The	 findings	 show	 that	 Norwegian	 millennial	 men	 do	 not	 associate	 green	 products	 with	

femininity	and	women,	hence	this	 is	not	an	explanatory	variable	 for	why	they	do	not	prefer	

green	products.	However,	 a	 fear	of	 standing	out	 from	 the	 crowd	and	 coming	off	 as	morally	

superior	may	partially	explain	why	they	refrain	from	green	consumption.		

	

Conclusively,	the	present	study	indicates	that	Norwegian	millennial	men	make	sense	of	their	

desire	for	masculine	non-green	products	through	their	notion	of	maintaining	a	coherent	gender	

identity,	while	their	acceptance	of	a	fragmented	self-concept	allows	them	to	be	masculine,	non-

green,	and	green	simultaneously.	
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1.	INTRODUCTION	

Climate	change	is	one	of	the	biggest	challenges	of	our	times,	and	the	leading	cause	of	this	relates	

to	 human	 activities,	 such	 as	 our	 consumer	 habits	 (Trenberth,	 2018;	 Brough	 et	 al.,	 2016).	

Therefore,	 increasing	 efforts	 are	made	 to	 identify	ways	 to	 increase	 green	 consumption	 and	

decrease	non-green	consumption	(Brough	et	al.,	2016).	There	is	a	range	of	factors	that	possibly	

could	help	explain	why	people	are	less	inclined	to	consume	green	products,	like	price	sensitivity	

(Noppers	et	al.,	2014),	awareness	of	quality	(Usrey	et	al.,	2020;	Luchs	et	al.,	2010),	or	habits	

(White	et	al.,	2019).	However,	the	focus	of	this	study	is	instead	to	understand	the	psychological	

and	 sociological	 rationales	 behind	 green	 and	 non-green	 consumption.	 More	 specifically,	

consumers’	self-concept	and	gender	identity,	the	socio-cultural	context,	and	the	need	to	comply	

with	the	norms.	

	

In	recent	years,	there	has	been	a	growing	focus	on	environmentalism	in	Norway	(Anker,	2020),	

and	 the	 pressure	 on	 individuals	 to	 make	 environmentally	 friendly	 choices	 has	 increased	

(Austgulen,	2014;	Austgulen	et	al.,	2018).	This	 is	reflected	across	the	whole	culture	through	

media	outlets	(Holsten	&	Kildal,	2018;	Ryghaug,	2006;	Ryghaug	&	Skjølsvold,	2016),	politics	

(Klima-	og	miljøverndepartementet,	2020),	and	the	expansion	of	“greener”	products	(Skard	et	

al.,	2020).	There	is	a	broad	range	of	factors	explaining	this	increasing	focus	in	Norway	to	take	

care	of	the	environment	through	human	actions.	One	is	the	green	movement	getting	a	foothold	

in	Western	countries	(Giugni	&	Grasso,	2015),	with	Greta	Thunberg	at	the	helm	(Sabherwal	et	

al.,	2021).	The	feminine	culture	in	Norway	(Hofstede,	1998)	might	be	another	factor	because	

people	 in	 feminine	 cultures	 are	 expected	 to	 be	 more	 nurturing	 and	 concerned	 about	 the	

environment	than	people	in	masculine	cultures	(Nelson	et	al.,	2006).	Quality	of	life	and	caring	

for	others	are	fundamental	values	in	the	feminine	Norwegian	culture,	which	might	also	explain	

why	individuals	 feel	expected	to	take	care	of	the	environment	(Hofstede,	1998).	The	gender	

roles	 are	 also	 more	 fluid,	 meaning	 that	 both	 men	 and	 women	 are	 expected	 to	 hold	 these	

feminine	values	and	personality	traits	(Hofstede,	1998).	

	

Millennials	(age	24-40)	are	the	age	group	in	Norway	most	concerned	about	the	environment	

and	most	willing	to	change	their	behavior	and	consumption	as	a	result	of	it	(Aasen	et	al.,	2019).	
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In	a	global	context,	millennials	have	even	been	labeled	“generation	green”	due	to	their	rising	

concerns	 about	 the	 environment	 (Choudhary,	 2020).	 Such	 a	 strong	 association	 with	

environmentalism	might	also	come	with	certain	expectations	to	the	members	of	this	group	and	

might	 create	 injunctive	 norms	 regarding	 green	 consumption	 and	 behavior.	 When	 green	

consumption	and	behavior	are	perceived	as	an	injunctive	norm,	it	means	that	there	is	a	shared	

conception	of	this	behavior	being	morally	right	and	thus	what	ought	to	be	done	(Reno	et	al.,	

1993).	Subsequently,	Norwegian	millennials	might	be	motivated	to	consume	green	products	to	

comply	with	the	norms	as	products	can	be	used	to	signal	specific	values,	attitudes,	and	group	

membership	 to	 others	 (Allen	 et	 al.,	 2008;	 Belk,	 1988;	 Boorstin,	 1973;	 Csikszentmihalyi	 &	

Rochberg-Halton,	 1981;	 McCracken,	 1986;	 Solomon,	 1983).	 In	 line	 with	 this,	 one	may	 also	

assume	 that	 Norwegian	 millennials	 consume	 green	 products	 to	 signal	 green	 values	 and	

attitudes	because	 it	 is	perceived	as	 socially	desirable	among	millennials	and	 the	Norwegian	

population	 in	general.	Such	signaling	may,	among	other	 things,	be	used	by	 them	to	position	

themselves	in	a	good	light	(Belk,	1988;	Douglas	&	Isherwood,	1979)	or	to	signal	that	they	are	

members	of	the	“green	generation.”		

	

Despite	Norwegian	millennials’	desire	to	become	greener	and	reduce	their	meat	consumption	

for	environmental	reasons	(Aasen	et	al.,	2019;	Bugge	&	Alfnes,	2018),	they	are	the	age	group	in	

Norway	 who	 consume	 the	 most	 meat	 weekly	 (Bugge	 &	 Alfnes,	 2018).	 A	 survey	 on	 the	

Norwegian	population’s	diets	reveals	that	Norwegian	men	consumed	almost	twice	the	amount	

of	red	meat	in	a	week	than	Norwegian	women	(Totland	et	al.,	2012).	Similar	non-green	attitudes	

and	behavior	among	men	are	reflected	in	a	report	regarding	Norwegian	millennial	men.	The	

report	stresses	that	they	are	not	as	concerned	about	the	environment	or	willing	to	change	their	

behavior	as	Norwegian	millennial	women	(Aasen	et	al.,	2019),	despite	being	embedded	in	the	

same	 feminine	 culture,	 which	 according	 to	 Hofstede	 (1998),	 implies	 that	 men	 and	 women	

should	be	equally	concerned	about	the	environment.		

	

The	study	takes	a	consumer	culture	approach	(Arnould	&	Thompson,	2005)	as	it	examines	how	

the	men’s	self-concept	and	gender	identity	and	the	socio-cultural	context	impact	whether	they	

consume	 green	 or	 non-green	 products.	 The	 present	 research	 is	 inspired	 by	 Brough	 et	 al.’s	

(2016)	 study	 postulating	 that	 men	 in	masculine	 cultures,	 like	 the	 United	 States	 and	 China	

(Hofstede,	1998),	associate	green	products	with	femininity	and	women,	which	prevents	them	
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from	purchasing	green	products.	Similar	to	studies	from	masculine	cultures	showing	that	non-

green	products,	like	meat	and	cars,	are	associated	with	masculinity	(Anfinsen	et	al.,	2019;	Ruby	

&	Heine,	2011;	Sobal,	2005),	studies	reveal	that	also	Norwegians	associate	non-green	products,	

like	meat	and	cars,	with	masculinity	(Anfinsen	et	al.,	2019;	Bugge,	2018;	Hægermark,	2021;	

Kildal	&	Syse,	2017).		

	

As	such,	 the	question	remains	how	Norwegian	millennial	men	make	sense	of	 their	desire	 for	

masculine	non-green	products	despite	being	embedded	in	a	feminine	culture	where	they	are	

expected	to	take	care	of	the	environment	and	consume	green	products.	

	

1.1	THEORETICAL	POSITIONING	

Over	the	years,	a	number	of	different	perspectives	have	been	developed	on	how	to	research	and	

understand	consumers	and	their	behavior	(Østergaard	&	Jantzen,	2000).	Østergaard	&	Jantzen	

(2000)	 categorize	 these	 approaches	 into	 four	 distinct	 perspectives	 that	 represent	 the	

development	in	consumption	research	from	1945	to	the	1990s.	The	dominant	perspective	60	

years	 ago	 viewed	 the	 consumer	 as	 an	 instinct-driven	 animal	 that	 tried	 to	 fulfill	 their	

fundamental	needs	through	consumption.	Contrary	to	this,	the	following	perspective	rooted	in	

cognitive	 psychology	 viewed	 human	 beings	 as	 rationally	 processing	 information	 in	 their	

interaction	with	the	world	and	subsequently	postulate	that	consumers	base	their	behavior	on	

rational	thinking.	Accordingly,	their	primary	driver	for	consumption	is	their	strive	for	harmony	

between	what	they	think	and	how	they	behave.	The	third	perspective	no	 longer	expects	the	

consumer	to	be	rational	but	rather	driven	by	emotions	and	a	desire	for	meaning	in	life	through	

new	experiences.	The	final	perspective	takes	the	individual	consumer	into	account	while	also	

focusing	 on	 the	 consumer’s	 membership	 of	 social	 groups	 and	 how	 this	 social	 standing	 is	

communicated	through	the	symbolic	meaning	of	the	goods	and	services	they	use	(Østergaard	

&	 Jantzen,	 2000).	 This	 brief	 description	 of	 the	 various	 perspectives	 illustrates	 how	 the	

understanding	 of	 consumers	 has	 developed	 from	 only	 seeing	 consumption	 as	 rational	 and	

driven	by	utilitarian	functions	to	also	being	driven	by	feelings,	emotions,	and	a	desire	to	express	

one’s	identity	and	belonging	to	a	certain	social	group.	
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These	 four	 consumer	 research	 approaches	 by	 Østergaard	 &	 Jantzen	 draw	 on	 two	 distinct	

paradigms	within	consumer	research	and	branding.	The	first	and	second	approaches	draw	on	

the	“received”	paradigm	(Allen	et	al.,	2008;	Heding	et	al.,	2016),	which	is	positioned	in	a	modern	

school	 of	 thought	 (Firat	 et	 al.,	 1995)	 and	 often	 deemed	 as	 positivist	 (Heding	 et	 al.,	 2016).	

Contrary,	the	third	and	fourth	approach	draws	on	the	“emergent”	paradigm	(Allen	et	al.,	2008;	

Heding	 et	 al.,	 2016),	 which	 positions	 within	 a	 postmodern	 and	 poststructuralist	 school	 of	

thought	(Firat	et	al.,	1995)	and	is	deemed	as	interpretive	(Heding	et	al.,	2016).	

	

As	 reflected	 in	 the	 explanation	 of	 Østergaard	 &	 Jantzen’s	 (2000)	 consumer	 research	

approaches,	postmodernism	rejects	the	modernist	thought	that	human	social	experiences	have	

“real”	bases	(Firat	et	al.,	1995)	and	rather	encourages	sensitivity	to	differences	and	acceptance	

of	the	incommensurable	(Sherry,	1991).	Simpler	said,	“postmodernism	represents	a	realization	

that	 there	 is	 no	 single	 truth	 but	 multiple	 realities,	 all	 are	 legitimate	 and	 all	 equally	 valid”	

(Venkatesh,	1992,	p.	201).	Hence,	from	a	postmodern	position,	you	must	research	consumption	

by	 incorporating	 the	 ambiguity	 and	 uncertainty	 of	 social	 life	 (Sherry,	 1991).	 Consequently,	

meanings	and	experiences	are	no	longer	defined	and	controlled	by	marketing	managers	like	

the	modern	position	postulated;	they	are	entirely	created	by	the	consumers	(Allen	et	al.,	2008;	

Firat	 et	 al.,	 1995).	 The	 poststructuralist	 camp	 critiques	 this	 postmodern	 conception	 that	

individuals	 all	 have	 their	 own	 realities	 and	 interpretations	 and	 are	 not	 influenced	 by	 the	

discourses	in	the	society	and	culture	they	are	embedded	in	(Holt,	1997;	Thompson	&	Haytko,	

1997),	meaning	individuals	cannot	be	“unconstrained,	uninfluenced,	and	unbiased”	(Ringberg	

&	Reihlen,	2008,	p.	178)	by	their	socio-cultural	context.		

	

The	field	of	Consumer	Culture	Theory	combines	postmodernist	and	poststructuralist	views	on	

sense-making	and	draws	on	the	third	and	fourth	perspective	described	above,	as	it	emphasizes	

the	sociocultural,	experiential,	symbolic,	and	ideological	aspects	of	consumption,	and	addresses	

how	consumer	actions,	 the	marketplace,	 and	cultural	meanings	are	 interrelated	 (Arnould	&	

Thompson,	 2005).	 The	 research	 program	 Consumer	 Identity	 Projects	 in	 Consumer	 Culture	

Theory	concerns	consumption	in	relation	to	people’s	identity	and	sense	of	self	and	is	rooted	in	

McCracken’s	(1986)	and	Belk’s	(1988)	seminal	papers	on	symbolic	consumption	(Arnould	&	

Thompson,	2005).	
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In	this	study,	we	seek	to	understand	Norwegian	millennial	mens’	consumption	of	green	and	

non-green	products	through	the	notion	of	their	self-concept,	their	gender	identity	maintenance,	

and	the	feminine	culture	in	which	they	are	embedded.	Thereby,	this	study	is	positioned	within	

the	research	tradition	of	Consumer	Culture	Theory	and	its	domain	Consumer	Identity	Projects	

(Arnould	&	Thompson,	2005).	

	

1.2	PROBLEM	STATEMENT	

There	is	an	urgent	need	for	a	shift	towards	more	environmentally	friendly	consumption	(Ripple	

et	 al.,	 2017).	 Despite	 that	 Norwegian	 millennial	 men	 are	 expected	 to	 take	 care	 of	 the	

environment	and	desire	to	act	accordingly,	research	shows	that	they	consume	more	non-green	

products	 than	women	 and	 are	 less	willing	 to	 consume	 green	 products	 (Aasen	 et	 al.,	 2019;	

Totland	 et	 al.,	 2012).	 Subsequently,	 the	 present	 study	 will	 attempt	 to	 gain	 a	 deeper	

understanding	of	this	paradox	by	asking	the	following	research	question:	

	

How	do	Norwegian	millennial	men,	embedded	in	a	feminine	culture	(where	gender	roles	are	more	

fluid	and	both	men	and	women	are	expected	to	take	care	of	the	environment),	make	sense	of	their	

desire	for	masculine	non-green	products?	

	

The	following	two	sub-questions	are	developed	to	help	answer	the	underlying	elements	of	the	

research	question.		

	

1. How	do	Norwegian	millennial	men	see	themselves	as	men?		

	

2. What	 determines	whether	Norwegian	millennial	men	 see	 a	 product	 as	masculine	 or	

feminine?	

	

The	first	sub-question	will	help	us	understand	the	gender	identity	of	millennial	men	embedded	

in	a	feminine	culture.	Understanding	this	is	relevant	because	we	anticipate	it	might	impact	their	

consumption	of	green	and	non-green	products.		

	



 
 

6 
 

The	second	sub-question	will	give	a	more	detailed	explanation	of	why	products	are	perceived	as	

masculine	or	 feminine	by	Norwegian	millennial	men	and	thus	how	products	can	be	actively	

shaped	to	be	viewed	as	masculine	or	feminine,	or	associated	with	men	or	women.	

1.3	CONTRIBUTION	

A	great	number	of	studies	on	the	consumption	of	green	products	focus	on	cognition	and	how	

consumers	 rationalize	 their	 behavior	 (Antonetti	 &	Maklan,	 2014;	 Chatzidakis	 et	 al.,	 2007).	

However,	 this	 study	will	 examine	 the	 symbolic	meanings	 attached	 to	 green	 and	 non-green	

products	 and	 how	 this	 influences	 Norwegian	 millennial	 men’s	 preference	 for	 non-green	

products.	Thereby,	this	study	answers	Dermody	et	al.’s	(2015)	call	for	more	research	on	the	

symbolic	 meanings	 of	 green	 products.	 Additionally,	 the	 study	 generates	 insights	 into	 the	

gendered	meanings	Norwegian	millennial	men	attach	 to	green	and	non-green	products	and	

how	these	influence	their	consumption	and	gender	identity.		

	

Consequently,	 the	 present	 study	 contributes	 to	 the	 literature	within	 the	 field	 of	 Consumer	

Culture	Theory	and	advances	the	domain	Consumer	Identity	Projects	(Arnould	&	Thompson,	

2005)	by	bringing	further	attention	to	gender	identity	maintenance	as	an	influential	driver	for	

symbolic	consumption.	Subsequently,	it	will	also	add	to	the	growing	body	of	research	on	how	

consumers’	identity	influences	their	engagement	in	green	consumption	(Brough	et	al.,	2016).	

	

1.4	TERMINOLOGY	

In	this	section,	we	define	key	terms	used	throughout	the	thesis	to	minimize	confusion.	

	

Non-green	 products:	 conventional	 products	 that	 have	 alternative	 green	 products	 (Peattie,	

2001).	 Hamburger	 is	 an	 example	 of	 a	 non-green	 product	 because	 it	 has	 alternative	 green	

products,	that	being	vegetarian	or	vegan	burgers.	

	

Non-green	consumption:	a	purchase	of	non-green	products,	hence	not	based	on	the	notion	of	

environmental	protection.	
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Green	products:	products	that	have	a	common	perception	of	having	a	low	environmental	impact	

and	that	their	greenness	is	communicated	through	packaging	and	marketing.	This	means	that	

a	vegetarian	burger	is	perceived	as	a	green	product,	while	a	potato	is	not.	Green	products	are	

the	counterpart	to	non-green	products	(Usrey	et	al.,	2020).	

	

Green	consumption:	a	purchase	decision	made	by	a	consumer	partly	or	entirely	based	on	the	

notion	of	environmental	protection	(Peattie,	2010).	

	

2.	THEORETICAL	FOUNDATION	
This	 chapter	 presents	 and	 discusses	 the	 reviewed	 literature	 and	 selected	 theories	 for	 the	

theoretical	 purpose	 of	 the	 study.	 The	 present	 study	 is	 positioned	within	 Consumer	 Culture	

Theory's	 domain	 of	 Consumer	 Identity	 Projects.	 Therefore,	 the	 main	 body	 of	 literature	 is	

related	to	people's	identity	and	how	it	is	affected	by	their	consumption.	

	

Section	2.1	examines	the	role	of	symbolic	meanings	in	consumption	and	how	such	meanings	

are	embedded	in	products	and	culturally	dependent.		

	

Section	2.2	focuses	on	how	the	self-concept	is	constituted	through	consumption	and	how	the	

self-concept	can	be	seen	as	multifaceted,	which	may	cause	contradictions	for	the	consumer.	

	

Section	2.3	reviews	the	construct	of	gender	identity	and	the	various	conceptualizations	of	the	

concept	through	the	years,	how	it	relates	to	the	self,	and	its	role	in	consumption	today.	

	

Section	2.4	examines	culture	and	norms,	and	what	role	it	plays	in	the	creation	of	individuals'	

self-concept	and	their	consumption	with	an	emphasis	on	masculine	and	feminine	cultures.		

	

Section	2.5	ties	the	literature	mentioned	above	together	by	reviewing	the	symbolic	meanings	

of	 green	products,	 green	 consumerism	and	 its	 impact	 on	 the	 self,	 and	 the	 relation	between	

gender	and	green	consumption.	
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2.1	SYMBOLIC	MEANINGS	

2.1.1	Perspectives	on	value	

It	 is	 crucial	 to	 understand	 what	 consumers	 value	 in	 products	 as	 this	 is	 the	 key	 driver	 of	

consumption	 (Sweeney	 &	 Soutar,	 2001;	 Woodruff,	 1997).	 Past	 consumption	 research	 has	

conceptualized	 value	 as	 only	 a	 trade-off	 between	 quality	 and	 price	 (Bolton	 &	 Drew,	 1991;	

Monroe,	1990).	However,	most	researchers	would	argue	that	value	is	more	complex	than	this	

and	that	consumers’	decisions	result	from	multiple	dimensions	of	value	(Overby	&	Lee,	2006).	

Researchers	have	classified	customer	value	in	many	different	ways	(Woodruff,	1997).	Here,	the	

focus	is	on	the	three	overarching	categories	of	utilitarian,	experiential,	and	symbolic	value.		

	

Firstly,	products	have	a	utilitarian	value	in	their	ability	to	fulfill	functions	and	solve	problems	

(Fennell,	1978;	Richins,	1994).	The	utilitarian	value	of	a	hamburger	could	thus	be	determined	

by	whether	 it	makes	you	 full.	 Secondly,	products	have	an	experiential	value	 in	 terms	of	 the	

sensory	pleasure	and	emotional	arousal	they	provide	(Hirschman	&	Holbrook,	1982;	Holbrook	

&	Hirschman,	1982;	Wallendorf	&	Arnould,	1988).	Thus,	the	experiential	value	of	a	hamburger	

could	be	decided	by	consumers’	taste	experience	and	how	it	makes	them	feel	when	eating	it.	

Lastly,	products	have	value	based	on	their	ability	to	communicate	one’s	identity	through	their	

symbolic	 value	 (Allen	 et	 al.,	 2008;	 Belk,	 1988;	 Csikszentmihalyi	 &	 Rochberg-Halton,	 1981;	

McCracken,	1986;	Solomon,	1983).	The	value	of	a	hamburger	could	then	be	based	on	its	ability	

to	 express	 masculinity	 or	 other	 traits	 important	 for	 the	 consumer’s	 identity.	 This	 last	

perspective	on	value	is	used	further	as	the	focus	of	the	study	is	the	symbolic	meanings	of	green	

and	non-green	products	and	how	these	meanings	impact	consumption.	

	

The	notion	that	products	are	consumed	not	only	 for	their	utilitarian	value	but	also	 for	their	

symbolic	meanings	(Bagozzi,	1975;	Douglas	&	Isherwood,	1979;	Hirschman,	1981;	Levy,	1959)	

has	 been	 a	 significant	 advancement	 in	 modern	 consumer	 research	 (Arnould	 &	 Thompson,	

2005;	 Solomon,	 1983).	 This	 notion	 has	 been	 especially	 essential	 in	 the	 development	 of	

Consumer	Culture	Theory	which	aims	to	broaden	the	scope	of	consumer	research	by	focusing	

on	experiential,	 social,	 and	cultural	dimensions	of	 consumption	 that	 traditionally	have	been	

neglected	(Arnould	&	Thompson,	2005).	For	a	long	time,	researchers	and	journals	struggled	to	

see	 the	 relevance	of	 these	 studies.	They	were	more	 in	 favor	of	 research	within	 the	 rational	
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choice	 diagram	 because	 they	 viewed	 this	 as	 more	 managerial	 and	 more	 useful.	 This	 has,	

however,	 changed.	 Today,	 one	 would	 argue	 that	 this	 discipline	 contributes	 significantly	 to	

understanding	customer	relational	management,	multicultural	marketing,	and	identity	brands	

and	that	understanding	consumer	symbolism	and	lifestyle	orientations	is	crucial	to	successful	

marketing	strategies	(Arnould	&	Thompson,	2005).	

	

2.1.2	Creation	and	transfer	of	symbolic	meanings	

To	understand	the	role	of	symbolic	meanings	in	consumption,	one	has	to	fathom	how	symbolic	

meanings	are	created	and	how	they	transfer	to	products.	The	different	perspectives	on	these	

processes	are	discussed	in	the	following	sections.	

	

In	his	seminal	paper	from	1986,	the	Canadian	anthropologist	Grant	McCracken	goes	in-depth	

about	 how	 such	 symbolic	meanings	 are	 created	 and	 transferred	 to	 consumer	 products.	 He	

believes	that	symbolic	meaning	(referred	to	as	cultural	meaning	in	his	study)	is	constantly	in	

transit	and	moving	between	the	culturally	constituted	world,	the	product,	and	the	individual	

consumer.	Through	advertising	and	“the	fashion	system”,	the	symbolic	meaning	is	drawn	from	

the	culturally	constituted	world	and	transferred	to	the	product.	This	is	the	world	of	everyday	

experience	 that	 shapes	 how	people	 view	 the	world	 based	 on	 their	 beliefs	 and	 assumptions	

regarding	 their	 culture.	 He	 argues	 that	 culture	 is	 a	 “lens”	 through	 which	 individuals	 view	

phenomena	and	a	“blueprint”	of	human	activity.	Hence,	culture	determines	how	the	world	is	

seen	and	how	the	world	will	be	shaped	by	human	activity	(McCracken,	1986).		

	

Culture	 is	 seen	 as	 constituting	 the	 world	 by	 providing	 it	 with	 meaning,	 which	 is	 why	 the	

symbolic	meaning	of	products	is	seen	as	initially	created	in	the	culturally	constituted	world.	

According	 to	 McCracken,	 symbolic	 meanings	 of	 hamburgers	 and	 vegetarian	 burgers,	 like	

masculinity	 and	 femininity,	 are	 therefore	 created	 in	 the	 culturally	 constituted	world.	 These	

meanings	are	then	transferred	to	the	products	through	two	different	institutions.	The	first	is	

the	 firm’s	 market	 department	 that	 shapes	 the	 symbolic	 meaning	 of	 the	 products	 through	

market	communication	devices	like	design,	advertisements,	price,	and	public	relations	(Allen	

et	al.,	 2008).	The	 second	 institution,	 the	 fashion	system,	 is	outside	of	 the	 firm’s	 control	and	

concerns	cultural	production	systems	like	mass	media,	industry	experts,	opinion-leaders,	and	
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historical	events	(Allen	et	al.,	2008).	This	 is	an	intricate	and	dynamic	instrument	with	many	

agents	of	transfer	who	have	the	power	to	change	what	symbolic	meanings	consumers	attach	to	

products	 (McCracken,	 1986).	 Simpler	 said	 McCracken’s	 theory	 postulates	 that	 consumers	

perceive	meat	products	as	masculine	(Anfinsen	et	al.,	2019)	because	they	have	been	embedded	

with	 this	 symbolic	 meaning	 through	 marketing	 communication	 and	 cultural	 agents	 and	

institutions	with	power.	Hence,	this	theory	helps	explain	why	some	products	traditionally	are	

perceived	as	masculine	and	why	other	products	are	perceived	as	more	feminine	(Tilburg	et	al.,	

2015).	It	gives	us	also	an	idea	about	how	these	perceptions	can	be	influenced	and	changed.	

	

Following	Elizabeth	Hirschman’s	perspective	(1981),	symbols	represent	social	constructions	of	

reality	 and	 are	 social	 phenomena	 that	 need	 two	 parties,	 a	 possessor	 of	 the	 symbol	 and	 an	

observer	of	the	symbol,	in	order	to	convey	their	social	meaning.	This	makes	the	consumption	

of	symbols	a	collective	action,	like	illustrated	in	the	following	example.	A	man	buys	a	sports	car	

to	express	his	masculine	identity	to	his	male	friends	that	he	wants	to	impress.	For	the	sports	

car	 to	 function	 as	 a	 symbol	 of	 masculinity,	 the	 other	 men	 also	 need	 to	 share	 the	 man’s	

conception	of	 the	 sports	 car	being	masculine.	Hirschman	 (1981)	postulates	 that	 consumers	

view	products	as	symbols	when	they	imbue	the	products	with	attributes	that	extend	beyond	

their	 physical	 nature.	 For	 instance,	 when	 men	 imbue	 sports	 cars	 with	 the	 attribute	 of	

masculinity	and	thus	see	the	product	as	a	symbol	of	masculinity.	

	

2.1.3	Understanding	of	symbolic	meanings	

Above,	we	 touched	upon	 symbols	 being	 social	 phenomena	 that	 need	 two	parties	 to	 convey	

symbolic	meaning	(Hirschman,	1981).	A	consequence	of	a	postmodern	research	position	is	that	

one	 must	 acknowledge	 that	 different	 individuals	 may	 have	 dissimilar	 symbolic	 meanings	

attached	to	the	same	product	(Firat	&	Venkatesh,	1995;	Sherry,	1991).	Michael	Solomon	(1983)	

agrees	that	symbolic	meanings	are	generated	at	a	societal	level	but	is	critical	to	Hirschman’s	

(1981)	assumption	that	consumption	of	symbols	only	occurs	at	a	societal	level.	He	argues	that	

products	also	are	consumed	for	their	private	meanings	and	thus	also	consumed	at	the	level	of	

individual	experience	(Solomon,	1983).	McCracken’s	model	(1986)	implies	that	products	have	

two	distinct	meanings	(Allen	et	al.,	2008).	One	is	the	shared	meaning	created	through	marketing	

communication	 and	 the	 fashion	 system,	 as	 explained	 earlier,	 while	 the	 second	 meaning	 is	
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constructed	by	the	individual	consumer	and	is	more	personalized	(Allen	et	al.,	2008).	Marsha	

Richins	makes	a	similar	distinction	by	separating	a	possessions’	public	meaning	from	its	private	

meaning	(1994).		

	

Other	researchers	have	expanded	upon	McCracken’s	model	by	recognizing	that	co-creation	by	

consumers	may	impact,	shape,	and	reshape	the	shared	symbolic	meanings	of	products	(Allen	

et	al.,	2008;	Thompson	&	Haytko,	1997).	This	notion	challenges	McCracken’s	idea	that	symbolic	

meanings	only	are	transferred	from	the	culturally	constituted	world	to	products	and	not	the	

other	way	around	(DeBerry-Spence,	2008).	This	perspective	is	placed	within	the	interpretive	

paradigm	where	consumers	are	seen	as	active	meaning-makers	and	not	just	passive	recipients	

of	marketing	 communications	 (Allen	 et	 al.,	 2008;	 Fournier,	 1998;	 Prahalad	&	 Ramaswamy,	

2000).	The	main	focus	of	this	paradigm	is	to	understand	what	meanings	people	value	in	life,	

which	is	done	by	exploring	the	symbolic	aspects	of	consumption	(Allen	et	al.,	2008).		

	

2.1.4	Symbolic	consumption	

We	have	discussed	how	different	researchers	believe	symbolic	meanings	are	formed	and	then	

transferred	 to	 consumer	 goods	 and	 how	 consumers	 may	 interpret	 symbolic	 meanings	

differently.	In	the	following	sections,	the	understanding	of	symbolic	meanings	is	taken	further	

by	examining	how	symbolic	meanings	are	used	in	individuals’	identity	projects	and	how	they	

contribute	to	people’s	collective	self	and	group	identity.	

	

2.1.4.1	Symbolic	consumption	and	the	individual	self	

Researchers	operating	in	the	field	of	Consumer	Culture	Theory	have	various	understandings	of	

exactly	why	people	 consume	products	with	 specific	 symbolic	meanings	 and	 the	 roles	 these	

products	and	meanings	play	in	the	consumers’	lives	(Arnould	&	Thompson,	2005).	Russell	Belk	

is	one	of	the	most	prominent	researchers	on	this	topic	and	is	particularly	known	for	his	seminal	

paper	 “Possessions	 and	 the	 Extended	 Self”	 (1988).	 The	 study	 examines	 how	 individuals	

appropriate	products	with	meanings	that	not	only	reflect	but	also	build,	shape,	and	maintain	

their	views	of	the	self	(Allen	et	al.,	2008).	Hence,	Belk	(1988)	recognizes	consumers	as	active	
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meaning	 creators	 and	 infers	 that	 possessions	 provide	meaning	 in	 life.	 His	 proposition	 that	

products	create	an	extended	self	is	elaborated	in	section	2.2.		

	

McCracken	postulates	 that	a	person’s	unique	experiences	serve	as	a	 lens	 through	which	 the	

meanings	 are	 interpreted.	When	 the	meanings	 attached	 to	 a	 product	 are	 found	 to	 be	 self-

relevant,	the	consumer	adopts	the	product	as	its	own	(Burroughs,	1996),	and	the	meanings	are	

transferred	 from	 the	 product	 onto	 the	 consumer	 (McCracken,	 1986).	McCracken	 views	 this	

systematic	appropriation	of	relevant	products	as	a	way	to	constitute	crucial	parts	of	the	self	and	

the	world.	 This	 notion	 of	 symbolic	 consumption	 aligns	with	 Schouten’s	 (1991)	 later	 study,	

which	describes	how	people	use	 consumption	 to	 restore	harmony	 in	 their	 inconsistent	 and	

unsatisfying	 self-concepts.	 Hence,	 symbolic	 consumption	 helps	 them	 undergo	 successful	

transitions	 in	 life	 and	 aids	 them	 in	 entering	 new	 roles	 and	 identities,	 which	 is	 crucial	 in	

determining	 their	 direction	 and	 quality	 of	 life	 (Schouten,	 1991).	 On	 the	 contrary,	 Fournier	

(1998)	 takes	a	postmodernist	position	by	conceptualizing	products	as	relationship	partners	

who	 consumers	 actively	 use	 to	 add	meaning	 to	 their	 lives	 and	 contribute	 to	 their	 identity	

projects.	 These	 above-mentioned	 seminal	 papers	 make	 up	 just	 a	 small	 proportion	 of	 all	

research	within	Consumer	Culture	Theory	(Arnould	&	Thompson,	2005)	that	examines	the	role	

symbolic	consumption	plays	in	people’s	individual	identity	projects.		

	

2.1.4.2	Symbolic	consumption	and	the	collective	self	

Following	 our	 earlier	 discussion,	 products	 are	 believed	 to	 have	 both	 private	 and	 shared	

meanings.	This	helps	us	understand	why	Boorstin	(1973)	postulates	that	shared	consumption	

symbols	are	used	to	define	and	express	group	memberships	and	thus	how	individuals	can	use	

them	to	express	their	social	selves.	Boorstin’s	study	(1973)	marks	the	starting	point	of	view	on	

consumers	 as	 existing	 in	 webs	 of	 interpersonal	 interconnections	 and	 trying	 to	 manifest	

themselves	in	groups	(Allen	et	al.,	2008;	O’Guinn	&	Muñiz,	2005).	Belk	(1988)	adopts	this	notion	

when	stating	that	possessions	can	be	used	to	indicate	group	membership	and	express	belonging	

to	a	group	in	a	similar	vein	as	individuals	can	use	them	to	distinguish	themselves	from	others.		

	

From	a	postmodernist	perspective,	one	must	acknowledge	that	individuals	may	have	opposing	

or	different	symbolic	meanings	attached	to	the	same	product.	Consequently,	consumers	might	
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"fail"	to	express	their	social	self	to	others	if	the	meaning	of	the	product	is	interpreted	differently	

than	 intended	 (Thompson	&	Haytko,	 1997).	 This	 paradox	 can	be	 explained	by	 the	 fact	 that	

postmodernity	is	complex,	continuously	evolving,	often	contradictory,	and	has	a	multifaceted	

nature	 (Firat	 &	 Venkatesh,	 1993).	 Hence,	 individuals	 can	 not	 be	 interpreted	 precisely	 as	

intended.	As	mentioned,	the	poststructuralist	camp	critiques	this	postmodern	conception	that	

individuals	 all	 have	 their	 realities	 and	 interpretations	 (Ringberg	 &	 Reihlen,	 2008).	

Poststructuralists	point	at	the	empirical	data	showing	that	individuals'	private	meanings	are	

structured	 by	 general	 and	 institutional	 forces	 like	 their	 socio-demographic	 situation	 and	

opinions	 shared	 by	 members	 within	 their	 subculture	 (Allen	 et	 al.,	 2008;	 Kozinets,	 2001;	

Ringberg	&	Reihlen,	2008).	Therefore,	one	may	assume	that	members	of	the	same	social	group	

or	subculture	have	used	the	same	cultural	resources	to	create	an	understanding,	meaning	they	

are	more	likely	to	have	a	shared	interpretation	and	meaning	of	the	product.	

	

2.1.5	Summary	

The	 presented	 theories	 in	 this	 section	 lay	 the	 foundation	 for	 this	 thesis	 because	 they	 are	

fundamental	within	the	field	of	Consumer	Culture	Theory	and	crucial	for	understanding	how	

products	can	be	consumed	based	on	their	symbolic	meanings.	Hence,	these	theories	are	needed	

to	understand	that	Norwegian	millennial	men	have	different	meanings	attached	to	green	and	

non-green	products	and,	consequently,	how	these	meanings	impact	how	they	see	themselves	

and	how	others	perceive	them.	

	

2.2	SELF-CONCEPT	

People's	self-concept	represents	 the	cognitive	and	affective	understanding	of	who	and	what	

they	are,	and	the	products	one	consumes	have	a	significant	role	in	one's	construction	of	the	self	

(Shouten,	1991;	Allen	et	al.,	2008).	As	explained	in	section	2.1,	this	is	because	of	the	symbolic	

meanings	attached	to	the	products	(McCracken,	1986).	

	

Belk	(1988)	suggests	that	people's	total	sense	of	self	is	composed	of	a	core	sense	of	self	and	an	

extended	self.	The	core	sense	of	self	is	considered	fragile,	in	which	support	is	gained	through	

possessing	things	(Belk,	1988).	The	objects	 in	our	possession	can	either	extend	the	self	 in	a	
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physical	matter	by	allowing	us	to	achieve	something	that	would	have	been	impossible	without	

the	object	or	in	a	symbolic	fashion	by	enabling	consumers	to	be	conceived,	by	themselves	and	

others,	as	a	different	person	(Belk,	1988).	For	instance,	driving	an	electric	vehicle	can	extend	

the	self	physically	by	allowing	you	to	transport	your	family	from	A	to	B.	At	the	same	time,	it	also	

symbolically	extends	the	self	by	signaling	that	you	care	for	the	environment.		

	

Moreover,	 some	 possessions	 are	 more	 central	 to	 self	 compared	 to	 other	 possessions.	 The	

possessions	 may	 be	 envisioned	 as	 layers	 surrounding	 the	 core	 self	 and	 vary	 between	

individuals,	time,	and	cultures	that	attach	different	symbolic	meanings	to	the	same	good	(Belk,	

1988).	One	person	may	consider	their	car	as	central	to	self	and	the	book	on	their	nightstand	as	

less	central	to	self,	while	another	person	may	see	the	book	as	closer	to	self	than	their	car.	This	

study	follows	Belk's	modern	conception	that	possessions,	to	various	extents,	extend	self	and	

become	a	part	of	a	consumer's	identity.	However,	postmodern	research	views	the	consumer	as	

possessing	a	 fragmented	and	multiple	 sense	of	 self,	 suggesting	 that	Belk's	postulation	of	 an	

authentic	 core	 self	 is	merely	 a	 simplified	 perspective	 on	 consumers'	 sense	 of	 self	 (Ahuvia,	

2005).	

	

2.2.1	Possible	selves	

Markus	and	Nurius	(1986)	introduced	the	concept	of	possible	selves	as	they	argue	that	the	self-

concept	is	more	complex	and	expansive	than	the	typical	descriptions.	Possible	selves	arise	from	

people's	ideas	of	what	they	might	become,	what	they	would	like	to	become,	and	what	they	are	

afraid	 of	 becoming.	 The	 inclusion	of	 the	possible	 selves	 as	 a	 component	 of	 the	 self-concept	

provides	 a	 multifaceted	 self-concept	 without	 becoming	 false	 or	 incoherent.	 The	 notion	 of	

possible	 selves	 contributes	 to	 understanding	 the	 self-concept	 as	 complex	 and	 fluid	 while	

simultaneously	 being	 authentic	 because	 the	 possible	 selves	 constitute	 an	 individual's	

continuous	hopes	and	fears	and	indicate	what	could	be	realized	in	the	light	of	appropriate	social	

conditions	(Markus	&	Nurius,	1986).	Possible	selves	are	individualized,	but	they	are	also	social.	

A	 multitude	 of	 the	 possible	 selves	 are	 results	 of	 presiding	 social	 comparisons.	 Individuals	

compare	their	thoughts,	feelings,	characteristics,	and	behaviors	to	other	people	they	consider	

important.	Consequently,	 the	given	 individual	may	anticipate	 "what	others	are	now,	 I	 could	

become"	(Markus	&	Nurius,	1986,	p.	954).		
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Moreover,	agency,	whether	it	is	characterized	as	social	motivation,	personal	reasons,	intrinsic	

motivation,	self-control,	or	will,	can	be	interpreted	in	terms	of	a	person’s	capability	to	develop	

and	sustain	possible	selves	(Markus	&	Nurius,	1986).	Likewise,	 the	absence	of	 these	agentic	

qualities	could	be	linked	to	the	existence	of	people’s	negative	possible	selves	(e.g.,	undesired	

selves).	The	activation	of	negative	possible	 selves	 tends	 to	happen	when	 the	 self-concept	 is	

challenged.	

	

A	challenged	self-concept	often	causes	an	unexpected	and	strong	stream	of	bad	feelings,	such	

as	shame,	embarrassment,	fear,	or	anger	(Markus	&	Nurius,	1986).	To	give	an	example,	such	an	

event	arises	if	a	man	who	desires	to	consume	more	green,	experiences	that	his	masculinity	is	

jeopardized	because	the	green	products	he	wants	to	consume	are	perceived	as	feminine.	The	

self-concept	 will	 not	 remain	 the	 same	 as	 one	 would	 not	 ignore	 the	 challenge	 completely	

(Markus	&	Nurius,	1986).	However,	the	challenge	will	most	likely	not	be	revealed	in	the	present	

self.	The	present	self	 is	often	displayed	 in	 the	public	as	stable	due	 to	social	 feedback,	 social	

comparison	provided	by	the	environment,	or	people's	needs	to	present	themself	in	a	consistent	

manner.	However,	as	possible	selves	are	not	as	much	attached	to	behavior	and	social	reality	

restrictions,	they	may	be	reasonably	receptive	to	changes	in	the	environment	and	the	challenge	

will	thus	be	reflected	in	the	set	of	possible	selves.	Following	the	previous	example,	the	man	may	

adjust	the	possible	self	by	eliminating	the	desire	of	becoming	more	environmentally	conscious	

to	avoid	the	fear	of	jeopardizing	his	masculinity.	Extending	the	perspective	of	the	self-concept	

by	including	the	possible	selves	allows	us	to	recognize	the	present	and	temporal	flexibility	and	

overall	stability	of	the	self-concept	(Markus	&	Nurius,	1986).	

	

2.2.2	A	coherent	self-concept	
A	person’s	self-concept	is	multifaceted	and	complex,	but	whether	a	person	has	a	strong	desire	

to	achieve	a	coherent	self-concept	and	can	do	so	or	not	 is	questioned	 in	 the	 literature,	with	

modernism	on	one	side	and	postmodernism	on	 the	opposite	side.	Elliott	and	Davies	 (2006)	

emphasize	 that	 the	 self	 is	 fragmented	 and	 never	 coherent.	 The	 observed	 self	 is	 simply	 one	

instant	 in	a	 continuous	process	of	 always	 ‘becoming,’	never	achieving	 totality	or	a	 cohesive	

sense	of	self	(Elliott	&	Davies,	2006).	In	line	with	this,	Firat	and	Venkatesh	(1995)	stress	that	

people	have	multiple	fragmented	selves	with	a	non-existing	desire	for	a	coherent	self-concept.	
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According	 to	 Firat	 and	 Venkatesh	 (1995),	 a	 fragmented	 and	 non-coherent	 self-concept	

represents	 freedom	because	 it	 liberates	people	 from	a	constant	strive	of	being	aligned	with	

their	multiple	selves.	Subsequently,	one	could	instead	focus	on	living	in	the	moment	without	

stressing	its	meaning	(Firat	&	Venkatesh,	1995).	However,	Cushman	(1990)	suggests	that	even	

though	 consumers	 want	 to	 attain	 a	 coherent	 identity,	 they	 face	 difficulties	 because	 of	 an	

overflow	of	lifestyle	options	and	exposure	to	various	subcultures,	which	brings	about	different	

characteristics,	rules,	and	expectations.	Contrarily,	Ahuvia	(2005)	argues	that	a	growing	body	

of	work	fails	to	find	support	for	the	assertion	that	consumers	have	multiple	fragmented	selves	

and	enjoy	 it.	He	argues	that	consumers	do	 indeed	have	a	desire	 for	a	coherent	self	and	that	

through	 consumption,	 consumers	 can	 achieve	 a	 cohesive	 self-concept	 despite	 existing	 in	 a	

fragmented	society	(Ahuvia,	2005).	

	

In	 line	 with	 what	 Ahuvia	 (2005)	 postulates,	 Schouten	 (1991)	 suggests	 that	 consumption	

activities	 are	 essential	 for	 consumers	 to	 attain	 a	 coherent	 self-concept,	 as	 consumption	 is	

considered	 to	 restore	 the	 harmony	 of	 a	 fragmented	 or	 unsatisfying	 self-concept.	 However,	

considering	that	people's	self	may	be	fragmented	(Elliott	&	Davies,	2006;	Firat	&	Venkatesh,	

1995),	consuming	a	product	might	be	congruent	with	one's	self-concept	in	one	situation	but	

not	congruent	with	it	in	another	(Sirgy,	1982).	Nevertheless,	consumers	are	active	creators	of	

their	 own	 identity	 and	 use	 products	 to	 shape	 and	 communicate	 their	 desired	 selves	 and	

distance	themselves	from	their	undesired	selves	(Allen	et	al.,	2008).		

	

2.2.3	Summary	

The	 presented	 theories	 and	 discussion	 in	 this	 section	 build	 further	 on	 the	 notion	 that	

consumers	 can	 use	 products	 in	 their	 identity	 building.	 The	 idea	 of	 possible	 selves	 helps	 us	

understand	how	consumers	may	actively	avoid	certain	products	in	fear	of	becoming	someone	

they	 do	 not	 want	 to	 be,	 an	 undesired	 self,	 something	 that	 might	 help	 us	 understand	 why	

Norwegian	 millennial	 men	 prefer	 non-green	 products	 over	 green	 products.	 Similarly,	 the	

notion	of	possible	selves	may	help	uncover	their	desired	self	and	whether	they	believe	they	get	

closer	to	this	desired	self	through	the	consumption	of	non-green	products	and	if	this	could	be	

their	motivation.	The	 literature	 review	on	 coherent	 and	 fragmented	 selves	 assists	us	 in	 the	

exploration	 of	 whether	 Norwegian	 millennial	 men	 strive	 for	 a	 coherent	 self	 through	 their	
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consumption	or	are	satisfied	with	a	fragmented	self,	which	ultimately	may	explain	if	they	can	

perceive	themselves	as	green	despite	consuming	non-green	products.	

	

2.3	GENDER	IDENTITY		

It	is	crucial	to	understand	the	construct	of	gender	identity	and	its	role	in	a	person’s	identity	to	

fathom	men’s	consumption	concerning	masculine	non-green	products	as	gender	identity	is	a	

significant	 part	 of	 their	 self-concept	 (Brough	 et	 al.,	 2016).	 The	 many	 different	

conceptualizations	of	gender	identity,	as	well	as	gendering	of	products,	are	therefore	discussed	

in	the	following	sections.	

	

According	 to	 the	 American	 psychologist	 Sandra	 L.	 Bem	 (1981),	 every	 human	 culture	

distinguishes	between	male	and	 female	as	a	 “basic	organizing	principle”	 (p.	354).	However,	

different	 cultural	 societies	may	differ	 in	 the	expectations	and	 tasks	 they	allocate	 to	 the	 two	

sexes.	Still,	all	societies	have	expectations	and	tasks	assigned	to	adults	on	the	premise	of	their	

sex.	 It	 is	 also	expected	 in	 the	 socialization	of	 the	children	 in	 the	given	culture	 (Bem,	1981).	

Furthermore,	it	is	also	expected	that	boys	and	girls	acquire	masculine	or	feminine	self-concepts	

and	personality	attributes.	In	connection	with	this,	Bem	(1981)	postulates	that	societies	change	

the	sexes	male	and	female	into	masculine	and	feminine.	With	this	in	mind,	it	is	reasonable	to	

indicate	 that	 the	 culture	 in	 a	 society	 significantly	 influences	 the	 development	 of	 people’s	

identities.	Therefore,	 it	 is	 considered	an	essential	 element	 to	 include	 in	 research	on	gender	

identity	in	relation	to	consumption.			

	

A	distinction	between	sex,	gender	role	attitudes,	and	gender	identity	is	not	always	conducted	

in	 research	 (Fischer	 &	 Arnold,	 1994).	 Fischer	 and	 Arnold	 (1994)	 draw	 attention	 to	 three	

different	 versions	 of	 a	merge	 of	 the	 constructs;	 gender	 identity	 as	 identical	 to	 gender	 role	

attitudes,	 gender	 identity	 as	 a	 predictor	 of	 behavior,	 and	 gender	 identity	 equivalent	 to	

biological	sex.	Nevertheless,	according	to	Fischer	and	Arnold	(1994),	the	three	constructs,	sex,	

gender	role	attitudes,	and	gender	 identity,	are	distinct.	The	current	study	will	also	view	the	

constructs	as	distinct	from	each	other.	Fischer	&	Arnold	(1994)	refers	to	the	term	sex	as	the	

biological	categories	of	male	and	female	and	refer	to	gender	role	attitudes	as	the	behavioral	

differences	 concerning	 roles,	 rights,	 and	 responsibilities	 of	men	 and	women.	 They	 refer	 to	
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gender	 identity	 as	 the	 personality	 traits	 of	masculinity	 and	 femininity.	Whereas	 emotional,	

sensitive,	expressive	and	nurturing,	are	some	of	the	characteristics	associated	with	femininity	

traits,	 and	 competitive,	 active,	 independent	 and	 instrumental	 are	 typical	 characteristics	

associated	 with	 masculine	 traits	 (Fischer	 &	 Arnold,	 1994).	 However,	 this	 one-dimensional	

conceptualization	of	gender	identity	has	been	challenged,	as	discussed	in	the	following	pages.	

	

Historically,	research	has	been	guided	by	a	bipolar	conception	of	masculinity	and	femininity	

(Spence	&	Helmreich,	1979),	meaning	a	person	is	either	masculine	or	feminine,	not	both	(Bem,	

1974).	Contrarily,	Fischer	and	Arnold	(1994)	postulate	that	these	traits	are	orthogonal	and	not	

bipolar	to	each	other,	meaning	that	people	(regardless	of	sex)	will	identify	with	both	feminine	

traits	and	masculine	traits	to	varying	levels.	The	concept	of	androgynous	is	of	a	similar	vein	as	

it	 conceptualizes	 individuals	 who	 manage	 to	 hold	 both	 masculine	 and	 feminine	 traits	 in	

balanced	proportions	(Bem,	1974;	Fischer	&	Arnold,	1994).				

	

2.3.1	Measurement	of	masculinity	and	femininity	

Bem	(1974)	developed	a	new	type	of	sex-role	inventory,	The	Bem	Sex-Role	Inventory	(BSRI).	

This	is	a	questionnaire	“that	treats	masculinity	and	feminity	as	two	independent	dimensions,	

thereby	making	it	possible	to	characterize	a	person	as	masculine,	feminine,	or	“androgynous”	

as	 a	 function	 of	 the	 difference	 between	 his	 or	 her	 endorsement	 of	masculine	 and	 feminine	

personality	characteristics”	(Bem,	1974,	p.	155).	This	revised	sex-role	inventory	proposed	by	

Bem	(1974)	is	 important	as	it	 includes	the	people	who	fall	 in	the	middle	of	the	masculinity-

femininity	dimensions,	opposed	to	earlier	researchers	who	have	focused	on	the	people	at	the	

extremes	of	the	masculinity-femininity	continuum	(Spence,	1993).		

	

The	BSRI	was	followed	by	the	Personal	Attributes	Questionnaire	(PAQ)	developed	by	Spence	et	

al.	in	1974.	PAQ	is	a	set	of	scales	used	to	measure	a	person’s	masculinity	and	femininity,	treating	

these	concepts	as	two	separate	dimensions,	 just	 like	the	BSRI.	PAQ	was	developed	based	on	

items	American	college	students	used	to	differentiate	men	and	women	and	that	the	researchers	

found	to	be	consistent	with	cultural	stereotypes	of	men	and	women	(Spence	et	al.,	1974).	All	

items	on	the	scales	are	socially	desirable	for	both	sexes,	but	the	items	assumed	to	appear	more	

common	in	men	are	placed	on	the	masculinity	scale,	whereas	the	items	believed	to	be	more	
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common	 in	women	 are	 placed	 on	 the	 femininity	 scale	 (Gill	 et	 al.,	 1987).	 A	 third	 scale,	 the	

masculinity-femininity	scale,	consists	of	items	seen	as	desirable	for	one	sex	group	but	not	for	

the	 other.	 PAQ	 is	 a	 self-report	 instrument,	meaning	 respondents	 ascribe	 themselves	 to	 the	

items	on	the	three	independent	scales	(Eagly	&	Wood,	2017).	

	

BSRI	 and	 PAQ	 are	 the	 most	 commonly	 used	 measures	 of	 masculinity	 and	 femininity	 in	

consumer	behavior	research	and	psychology	(Palan	et	al.,	1999).	Still,	their	applicability	and	

validity	 have,	 through	 the	 years,	 been	 heavily	 discussed	 (Gill	 et	 al.,	 1987;	 Helgeson,	 1994;	

Hoffman	&	Borders,	2001;	Locksley	&	Colten,	1979,	Palan	et	al.,	1999).	Bem	(1981)	considers	

the	 BSRI	 to	 be	 diagnostic	 and	 predictive	 of	 broad	 gender-related	 attitudes,	 attributes,	 and	

behaviors,	while	Spence,	on	the	other	hand,	argues	PAQ	cannot	be	used	 in	 this	sense	and	 is	

limited	to	measuring	masculinity	and	femininity	(Palan	et	al.,	1999).	However,	critics	would	say	

that	 both	 BSRI	 and	 PAQ	 fail	 to	 precisely	 measure	 a	 person’s	 masculinity	 and	 femininity	

(Helgeson,	1994).	Critics	point	to	the	lack	of	internal	consistency	of	each	scale	in	BSRI	and	PAQ,	

meaning	some	items	reflect	other	concepts	than	masculinity	and	femininity	(Gill	et	al.,	1987).	

Other	 criticism	 relates	 to	 the	 measures’	 unidimensional	 nature	 as	 they	 only	 emphasize	

personality	 traits	 and	 not	 the	 whole	 spectrum	 of	 elements	 that	 can	 be	 used	 to	 define	

masculinity	and	 femininity,	 such	as	physical	 appearance,	personal	belongings,	 gestures,	 and	

behavior	 (Helgeson,	 1994).	 Even	 Spence	 (1984)	 herself	 suggests	 that	 people’s	 ratings	 of	

themselves	on	the	dimensions	of	masculinity	and	femininity	are	more	reflective	of	their	gender	

identity	than	their	score	in	PAQ	(Helgeson,	1994).	

	

Despite	all	the	criticism	directed	at	BSRI	and	PAQ,	there	are	some	valid	arguments	for	why	these	

measures	can	be	used	in	some	research	contexts	today.	For	instance,	PAQ	partially	coincides	

with	personality	traits	and	behaviors	that	Hofstede	(1998)	uses	to	describe	the	dimensions	of	

masculine	 and	 feminine	 cultures.	 “Helpful	 to	 others,”	 “devoting	 yourself	 to	 others,”	 and	

“awareness	of	feelings	of	others”	are	all	items	on	PAQ’s	femininity	scale	(Spence	et	al.,	1974)	

that	 seemingly	 correlate	 well	 with	 Hofstede’s	 (1998)	 dimensions	 of	 femininity.	 These	

prototypical	feminine	traits	are	also	associated	with	green	consumption	(Brough	et	al.,	2016),	

making	 them	useful	when	measuring	 green	 consumption	 and	gender.	 Consequently,	 results	

from	PAQ	can	be	used	to	substantiate	whether	the	respondents	ascribe	themselves	with	more	
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masculine	 traits	or	more	 feminine	 traits,	which	might	 indicate	 their	willingness	 to	consume	

green	products	and	whether	or	not	they	comply	with	the	gender	norms	of	the	given	culture.		

	

2.3.2	The	multidimensionality	of	gender	identity	

Advancements	 in	gender	 identity	research	acknowledge	 that	masculinity	and	 femininity	are	

complex,	multifaceted	concepts	that	are	socially	and	culturally	constructed	and	thus	constantly	

in	 flux	 (Avery,	 2012).	 This	 recognition	 calls	 for	 a	 holistic	 approach	where	 several	 different	

aspects	of	gender	are	considered	when	evaluating	someone’s	gender	 identity	 (Palan,	2001).	

There	 are	 various	 understandings	 of	 what	 factors	 comprise	 gender	 identity,	 but	 some	

frequently	mentioned	are	physical	appearance,	personal	belongings,	behaviors	and	interests,	

personality	 traits,	 and	 social	 relationships	 (Ashmore,	 1990;	 Palan,	 2001;	 Spence	 &	 Sawin,	

1985).		

	

The	 notion	 of	masculinity	 and	 femininity	 as	multifactorial	 has	 also	 resulted	 in	 researchers	

suggesting	a	prototype	approach	(Locksley	&	Colten,	1979)	where	masculinity	and	femininity	

are	 fuzzy	 categories	 organized	 around	prototypes	 (Helgeson,	 1994).	 According	 to	Helgeson	

(1994),	"a	prototype	can	be	viewed	either	as	a	highly	typical	exemplar	or	as	a	set	of	features	

commonly	 associated	 with	 and	 representative	 for	 the	 category"	 (p.	 659).	 Consequently,	

prototypes	of	masculinity	and	femininity	can	be	identified	by	first	analyzing	what	first	comes	

to	mind	when	people	access	these	categories	and	then	testing	which	features	best	help	them	

access	 the	 entire	 category.	 In	 Helgeson's	 study,	 it	 became	 evident	 that	 the	 most	 common	

features	 could	be	put	 into	 three	 categories;	 physical	 appearance,	 interests,	 and	personality.	

Caring,	 social,	 concerned	 with	 appearance,	 and	 soft-spoken	 were	 some	 of	 the	 prototypical	

feminine	 features,	while	muscular,	 tall,	 liking	 sports,	 confidence,	 and	cars	were	 some	of	 the	

prototypical	masculine	features.	Contrary	to	common	claims,	physical	characteristics	did	not	

dominate	the	descriptions	of	masculine	and	feminine	people	(Helgeson,	1994).	However,	the	

study	 did	 confirm	 assumptions	 from	 previous	 research	 that	 restricting	 or	 concealing	 one's	

emotions	is	a	component	of	masculinity	(Helgeson,	1994;	Snell,	1986),	which	can	be	a	potential	

source	of	inner	gender	role	conflict	(O'Neil	et	al.,	1986).						
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2.3.3	Gender	identity	maintenance		
Avery	(2012)	stresses	that	"gender,	unlike	sex,	is	not	biologically	determined;	instead,	it	is	a	

socially	accomplished,	culturally	constituted	ongoing	construction	project"	(p.	323).	Following	

this	 line	 of	 thought,	 West	 and	 Zimmerman	 (1987)	 postulate	 that	 we	 perform	 our	 gender	

through	established	symbolic	social	interaction.	A	woman	can,	for	instance,	perform	a	feminine	

gender	identity	by	carrying	a	handbag	that	has	a	shared	symbolic	meaning	as	feminine.	This	

exemplifies	 that	 gender	 identity	 is	 displayed	 through	props,	which	 accentuates	 that	 gender	

identity	 is	 created,	 enhanced,	 and	 accomplished	 through	 consumption	 because	 possessions	

work	as	symbolic	gender	identity	markers	(Brough	et	al.,	2016).	Gender	identity	maintenance	

is	consistent	with	the	idea	that	inconsistency	in	one's	self-concept	causes	compensatory	actions	

(Brough	et	al.,	2016).	According	to	Avery	(2012),	 this	need	for	gender	 identity	maintenance	

contradicts	the	claim	of	a	postmodern	world	where	gender	experimentation	is	the	norm	and	

inconsistencies	and	discrepancies	are	accepted.	However,	Avery's	 (2012)	 study	 reveals	 that	

gender	 identity	maintenance	certainly	 is	 important	 for	people	 in	a	postmodern	era,	making	

gendered	consumption	a	powerful	source	for	people	to	enact	and	mark	their	gender	identity.	

	

Research	 shows	 that	men	 are	more	 sensitive	 than	women	 in	 gender	 identity	maintenance	

because	 they	 face	considerably	severer	 ‘punishment’	 for	being	 inconsistent	with	 their	given	

gender	 (Brough	 et	 al.,	 2016).	 Also,	 research	 has	 revealed	 that	 men	 meet	 more	 significant	

psychological	 damage	 due	 to	 gender-inconsistent	 behavior	 compared	 to	 women	 (Aubé	 &	

Koestner,	1992).	Consequently,	it	is	suggested	that	men	are	more	likely	to	be	extra	sensitive	

towards	gender	cues,	such	as	colors,	shapes,	sounds,	numbers,	and	foods	(Gal	&	Wilkie,	2010).	

That	is	in	line	with	findings	in	prior	research,	indicating	that	men	tend	to	steer	clear	of	products	

related	 to	 female	 reference	 groups	 (White	 &	 Dahl,	 2006)	 along	 with	 a	 fear	 of	 gender	

contamination	from	products	(Avery,	2012).		

	

2.3.4	Gendered	products	
Consumption	 has	 throughout	 history	 been	 gendered,	 and	 consumers	 have	 actively	 used	

gendered	products	 to	enact	 their	gender	 identity	(Avery,	2012;	Tilburg	et	al.,	2015).	That	 is	

because	 gendered	 products	 hold	 either	 feminine	 or	 masculine	 identity	 meanings	 that	 are	

socially	shared	among	the	members	of	a	culture	(Avery,	2012).	This	draws	on	the	notion	of	
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symbolic	meaning	 as	 a	 social	 phenomenon	 experienced	 similarly	 for	members	 of	 the	 same	

culture	 (Allen	 et	 al.,	 2008),	 as	 discussed	 earlier.	 This	 notion	 of	 meaning	 is	 in	 this	 context	

preferred	over	the	idea	of	individual	meaning	because	gender	is	seen	as	a	socially	accomplished	

and	 culturally	 constituted	 concept	 (Avery,	 2012).	 However,	 if	 the	 identity	 meanings	 of	 a	

product	are	interpreted	differently	between	people,	the	product	will	not	be	a	helpful	identity	

marker	(Avery,	2012).	For	instance,	if	a	woman	carries	a	specific	handbag	to	signal	status,	it	

will	not	be	beneficial	as	an	 identity	marker	 if	 the	people	seeing	her	use	the	handbag	do	not	

attach	the	same	meaning	of	high	status	to	it.	As	earlier	discussed,	this	ambiguity	of	symbolic	

meanings	is	one	of	the	many	paradoxes	of	the	postmodern	understanding	of	the	world	(Firat	&	

Venkatesh,	 1995;	 Sherry,	 1991;	 Venkatesh,	 1992),	 something	 the	 poststructuralist	 camp	

criticizes	 (Ringberg	 &	 Reihlen,	 2008).	 Poststructuralists	 suggest	 that	 it	 is	 impossible	 for	

individuals	to	be	“unconstrained,	uninfluenced,	and	unbiased”	(Ringberg	&	Reihlen,	2008,	p.	

178)	by	their	socio-cultural	context,	consequently	meaning	that	there	will	be	patterns	in	how	

individuals	in	a	similar	social	group	or	culture	interpret	meanings	and	understand	the	world	

(Kozinets,	2001).	

	

The	masculinity	and	femininity	of	products	have	traditionally	been	conceptualized	as	opposite	

ends	of	a	bipolar	scale,	coherent	with	how	masculinity	and	femininity	are	conceptualized	 in	

relation	 to	 the	 self-concept	 (Allison	et	 al.,	 1980).	 Subsequently,	 products	were	perceived	as	

being	 either	masculine	 or	 feminine.	 However,	 this	 idea	 has	 been	 challenged	 (Allison	 et	 al.,	

1980).	Just	like	Bem’s	(1974)	research	suggested	regarding	the	self-concept,	products	can	also	

have	masculine	and	feminine	traits	simultaneously,	meaning	the	masculinity	and	femininity	of	

products	 should	 be	 viewed	 as	 separate	 constructs	 that	 should	 be	 measured	 individually	

(Allison	et	al.,	1980).	Adopting	Bem’s	(1974)	notion	of	gender,	one	could	argue	that	products	

do	not	necessarily	have	an	apparent	gender	associated	with	the	male	or	female	sex	(Tilburg	et	

al.,	2015).	A	high	score	on	both	masculinity	and	femininity	makes	it	androgynous,	while	a	low	

score	in	both	dimensions	makes	it	undifferentiated	(Bem,	1974).	

	

However,	 gendered	 products	 can	 also	 express	 prominent	 sexual	 characteristics	 that	 have	

exaggerated	 masculinity	 and	 femininity	 traits	 such	 as	 color,	 size,	 smell,	 and	 sound,	 which	

according	 to	 Borau	 and	 Bonnefon	 (2020),	 make	 the	 products	 gender-typical.	 Make-up	 and	

cosmetics	 that	 exaggerate	 feminine	 facial	 features,	 clothes	 that	 exaggerate	 the	 feminine	
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hourglass	figure,	or	heels	that	exaggerate	the	feminine	way	of	walking	are	examples	of	gender-

typical	products	(Borau	&	Bonnefon,	2020).	Following	the	notion	that	people	want	to	consume	

products	coherent	with	their	gender	identity	(Avery,	2012;	Palan,	2001),	one	may	assume	that	

men	prefer	products	gender-typical	for	men	and	refrain	from	using	products	gender-typical	for	

women	(Avery,	2012;	Brough	et	al.,	2016;	White	&	Dahl,	2006).	

	

There	is	a	range	of	sources	assigning	products	their	gender.	According	to	McCracken’s	(1986)	

notion	of	shared	meaning,	advertising	and	the	fashion	system	play	essential	roles	in	shaping	

how	 masculine	 and	 feminine	 products	 are	 perceived.	 But,	 there	 are	 also	 other	 different	

understandings	of	how	products	become	either	masculine	or	 feminine.	Another	explanation	

derives	from	the	notion	that	consumers	anthropomorphize	products,	giving	them	human-like	

characteristics	that	enable	them	to	evaluate	them	like	they	do	with	human	beings	(Aaker,	1997;	

Epley	et	 al.,	 2007).	 If	one	analyzes	 these	 traits	using	PAQ,	one	could	 categorize	products	as	

either	more	feminine	or	more	masculine	(Spence	et	al.,	1974).	How	a	product’s	personality	is	

communicated	 by	 marketers	 and	 interpreted	 by	 consumers	 is	 influenced	 by	 the	 meanings	

attached	 to	 its	 physical	 appearance	 (Tilburg	 et	 al.,	 2015).	 Subsequently,	 the	 physical	

characteristics	of	a	product	impact	how	feminine	or	masculine	it	 is	perceived	(Tilburg	et	al.,	

2015).	An	example	is	how	pink	packaging	traditionally	makes	a	product	seem	more	feminine	

than	masculine	than	blue	packaging	(Cunningham	&	Macrae,	2011).	

	

Historically,	 our	 consumption	 has	 been	 gendered,	 and	 consumers	 have	 expected	 gendered	

products	(Avery,	2012).	But	in	recent	years,	gendered	marketing	has	faced	controversy	(Fine	&	

Rush,	2018).	The	marketing	of	children's	toys,	in	particular,	has	received	considerable	scrutiny	

for	their	gendered	marketing	(Fine	&	Rush,	2018).	Fine	and	Rush	(2018)	argue	that	gendered	

toy	marketing	reinforces	gender	stereotypes	which	in	turn	contribute	to	stereotype-consistent	

interests,	 and	 influence	 self-concepts,	 performance,	 and	 self-efficacy	 beliefs,	 in	 addition	 to	

intended	 and	 unintended	 biases	 in	 judging	 others.	 The	 repercussions	 of	 gendered	 toy	

marketing	 also	 appear	 in	 our	 adult	 lives.	 It	 contributes	 to	 prescribing	 separate	 spheres	 for	

women	 and	 men,	 as	 well	 as	 "biased	 evaluations	 of	 suitability	 for	 gender-typed	 roles,	 the	

economic	value	of	work,	as	well	as	social	and	economic	penalties	for	those	whose	behavior	is	

inconsistent	with	gender	prescriptions"	(Fine	&	Rush,	2018,	p.	778).	The	repercussions	may	

have	appeared	unproblematic	historically,	but	 this	 is	no	 longer	 the	circumstance	 in	modern	
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Western	 societies	 (Fine	 &	 Rush,	 2018).	 In	 line	 with	 this,	 consumer	 researchers	 are	 now	

suggesting	 that	 we	 are	 on	 the	 way	 towards	 a	 post-gender	 period	 where	 the	 traditional	

perception	 of	male	 and	 female	 consumerism	 is	 becoming	blurred	 (Firat,	 1994;	 Patterson	&	

Elliott,	 2002).	 Some	 businesses	 have	 committed	 to	moving	 away	 from	 gendered	marketing	

(Fine	&	Rush,	2018),	but	gender	is	still	the	center	of	attention	in	many	brand	narratives	(Avery,	

2012).	However,	there	seems	to	be	agreement	on	the	existing	underlying	ethical	basis	for	the	

debate	 on	 gendered	 marketing,	 the	 values	 of	 corporate	 social	 responsibility,	 and	 gender	

equality	(Fine	&	Rush,	2018).	

	

2.3.5	Summary	
A	historical	 review	on	gender	 identity	 theories	was	presented	 to	 lay	 the	 foundation	 for	 the	

current	 view	 on	 gender	 identity	 as	 multidimensional	 and	 socially	 constructed.	 Various	

measurements	and	conceptualizations	of	masculinity	and	 femininity	were	discussed	 to	gain	

knowledge	on	how	 to	 investigate	 these	 concepts	 in	 the	 study	of	Norwegian	millennial	men.	

Gender	identity	maintenance	and	the	gendering	of	products	were	touched	upon	because	they	

are	 helpful	 to	 examine	 and	 understand	 why	 Norwegian	 millennial	 men	 view	 non-green	

products	as	more	masculine	and	why	they	desire	 these	masculine	products.	Similarly,	 these	

topics	contribute	to	understanding	if	Norwegian	millennial	men	associate	green	products	with	

femininity	and	women	and	whether	this	prevents	them	from	purchasing	green	products.	

	

2.4	CULTURE		

In	the	present	study,	culture	is	referred	to	as	individuals'	mutual	understandings	of	their	social	

environments,	 which	may	mirror	 stable	 personality	 traits	 that	 generate	 close	 to	 automatic	

processing	when	individuals	in	the	given	culture	observe	what	behaviors	are	desirable	(Nelson	

et	al.,	2006).	The	perceptions	can	"vary	along	dimensions	that	capture	empirically	verifiable	

clusters	of	values,	attitudes,	and	behaviors"	(Hofstede,	2001,	referred	to	in	Nelson	et	al.,	2006,	

p.	46).		
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2.4.1	Hofstede’s	measure	of	national	culture	
The	well-known	Dutch	social	psychologist	Geert	Hofstede	(1980)	divides	entire	nations’	culture	

into	six	dimensions	that	are	supposed	to	capture	the	values,	attitudes,	and	behaviors	within	the	

given	culture.	These	six	dimensions	are	power	distance,	individualism,	masculinity,	uncertainty	

avoidance,	long-term	orientation,	and	indulgence	(Hofstede,	1980).		

	

The	masculinity-femininity	dimension	will	be	the	one	in	focus	in	the	present	study	as	it	may	

help	describe	the	culture	that	Norwegian	millennial	men	are	embedded	in,	and	consequently,	

why	they	are	expected	to	take	care	of	the	environment	and	consume	green	products.	Norway	

has	the	second	most	feminine	culture	in	the	world	(Egedius,	2013),	reflected	in	the	low	score	

on	masculinity	 (8	out	of	100)	 (Hofstede	 Insights,	2021).	This	score	 indicates	 that	caring	 for	

others,	 quality	 of	 life,	 and	 taking	 care	 of	 the	 environment	 are	 important	 for	 Norwegians	

(Hofstede,	1998).	The	gender	roles	and	norms	are	also	more	fluid,	meaning	that	both	men	and	

women	are	 expected	 to	hold	 these	 feminine	 values	 and	personality	 traits	 (Hofstede,	 1998).	

These	values	are	in	stark	contrast	with	the	values	desirables	in	masculine	cultures,	such	as	the	

American	and	the	Chinese	culture	(Hofstede	Insights,	2021).	These	masculine	cultures	value	

competitiveness	and	success,	the	gender	roles	are	more	traditional,	and	they	are	less	concerned	

about	taking	care	of	the	environment	(Hofstede,	1998).	

	

Hofstede’s	measure	of	national	culture	has	been	widely	embraced	and	adopted,	but	it	has	also	

received	a	considerable	amount	of	critique	(Beugelsdijk	et	al.,	2017;	McSweeney,	2002).	Some	

of	the	critiques	address	various	methodological	issues	that	decrease	the	validity	of	Hofstede’s	

dimensions	(Javidan	et	al.,	2006;	McSweeney,	2002).	Another	aspect	of	the	criticism	relates	to	

the	 dimensions’	 applicability	 to	 the	 real	world,	 primarily	 focusing	 on	 Hofstede’s	 seemingly	

simplistic	and	stereotypical	conceptualization	of	an	entire	nation’s	culture	(McSweeney,	2002).	

However,	Hofstede’s	study	is	far	from	the	only	one	struggling	to	capture	the	true	complexity	of	

culture	 in	 its	 definitions	 and	measurements	 (Caprar	 et	 al.,	 2015).	 This	 is	 a	widespread	 and	

acknowledged	challenge	among	researchers	on	cultures	and	international	studies	(Caprar	et	

al.,	 2015)	 and	Kirkman	 et	 al.	 (2017)	 argue	 that	 the	 field	 has	 a	 long	way	 to	 understand	 the	

complex	structure	of	culture	fully.	
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Furthermore,	Hofstede	Insights	(2021)	emphasizes	that	not	all	residents	in	a	given	society	are	

programmed	the	same	way,	meaning	that	despite	being	embedded	in	the	same	culture,	there	

are	still	significant	differences	among	individuals.	However,	the	culture	in	a	country	impacts	

the	norms,	and,	as	will	be	discussed	in	section	2.4.2,	norms	have	a	considerable	influence	on	

green	consumption	(Peattie,	2010).	Therefore,	it	is	regarded	as	worthwhile	to	apply	Hofstede’s	

cultural	masculinity-femininity	dimension	to	the	present	study.	

	

2.4.2	Social	norms	and	green	consumption	

Social	 norms	 are	 dependent	 on	 culture	 and	 suggested	 to	 have	 a	 significant	 and	 powerful	

influence	 on	 green	 consumption	 (Peattie,	 2010).	 Social	 norms	 are	 conceptualized	 as	 two	

distinct	types	of	norms,	descriptive	norms	and	injunctive	norms	(Reno	et	al.,	1993).	Descriptive	

norms	 involve	 what	 is	 perceived	 to	 be	 common	 practice	 or	 normal,	 and	 injunctive	 norms	

specify	the	behaviors	society	recognizes	as	morally	right	or	ought	to	be	done	(Reno	et	al.,	1993).	

Previous	studies	have	shown	that	social	norms	predict	green	behaviors	like	avoiding	littering,	

recycling,	choosing	sustainably	sourced	food,	and	selecting	eco-friendly	transportation,	among	

other	 things	 (White	 et	 al.,	 2019).	 A	 study	 on	 the	 motives	 behind	 hesitation	 to	 engage	 in	

composting	grass	clippings	by	allowing	it	to	decompose	naturally	(i.e.,	grasscycling)	showed	

that	hesitance	was	caused	by	barriers	such	as	descriptive	norms	and	individual	 factors.	The	

descriptive	 norm	 was	 that	 nobody	 engaged	 in	 the	 given	 behavior	 and	 it	 did	 not	 appear	

approved	of,	and	the	individual	factor	was	related	to	cost	(White	et	al.,	2019).		

	

2.4.3	Summary	
Taking	Hofstede’s	cultural	masculinity-femininity	dimension	into	consideration	is	useful	for	the	

present	study	because	it	describes	the	dominant	values	in	the	Norwegian	culture	and	how	these	

are	believed	to	indirectly	impact	Norwegian	millennial	men’s	expectations	to	aspire	to	take	care	

of	 the	 environment	 and	 consume	 green	 products.	 Understanding	 the	 Norwegian	 culture	 is	

necessary	 for	 the	present	study	as	culture	determines	the	social	norms	 in	society	and	these	

social	 norms	 further	 shape	 and	 influence	 peoples’	 green	 or	 non-green	 consumption.	

Additionally,	it	helps	us	understand	how	Norwegian	millennial	men	see	themselves	as	men	and	

how	concerned	they	are	with	maintaining	their	gender	identity	and	following	gender	norms	in	
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light	of	possible	 repercussions	 from	society.	Ultimately,	 it	 can	help	 further	 explain	whether	

Norwegian	millennial	men	refrain	from	purchasing	green	products	in	fear	of	being	perceived	

as	feminine.	

	

2.5	GREEN	CONSUMPTION	AND	THE	INDIVIDUAL		

In	the	previous	section,	 the	focus	was	on	how	culture	and	social	norms	shape	and	influence	

individuals	to	consume	green	or	non-green.	In	the	coming	section,	the	focal	point	is	how	green	

and	non-green	consumption	relates	to	individuals’	sense	of	self.	

	

2.5.1	Symbolic	meanings	of	green	products		

Symbolic	meanings	have,	as	discussed	earlier,	an	impact	on	the	consumption	of	products	(Allen	

et	 al.,	 2008;	 McCracken,	 1986;	 Solomon,	 1983).	 Hence,	 it	 is	 also	 useful	 to	 examine	 and	

understand	the	symbolic	meanings	residing	in	green	products.		

	

Green	products	may	possess	a	range	of	symbolic	meanings	that	signal	different	things	(Noppers	

et	al.,	2014).	The	most	prominent	one	is	the	symbol	of	“greenness,”	which	signals	that	you	are	

a	 pro-environmental	 person	 (Noppers	 et	 al.,	 2014).	 Green	 products	 may	 also	 signal	 one’s	

innovativeness	(Vandecasteele	&	Geuens,	2010),	one’s	intelligence	(Noppers	et	al.,	2014),	and	

one’s	unique	characteristics	(Heffner	et	al.,	2007).	Some	researchers	postulate	that	the	signals	

sent	by	 consuming	green	products	 are	particularly	 strong	 compared	 to	non-green	products	

(Noppers	 et	 al.,	 2014).	 That	 is	 because	 green	 products	 tend	 to	 be	 perceived	 as	 having	

instrumental	drawbacks,	such	as	higher	prices	or	less	convenience,	which	actually	could	make	

the	symbolic	attributes	more	impactful	(Belk,	1981;	Gneezy	et	al.,	2012).	Consistent	with	the	

case	of	 regular	products,	 the	 symbolic	meanings	of	 green	products	 can	not	 only	be	used	 to	

express	one’s	collective	self	(Boorstin,	1973)	but	also	be	used	to	construct,	shape,	and	maintain	

one’s	self-concept	(Belk,	1988;	Noppers	et	al.,	2014).		
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2.5.2	Green	consumerism	and	its	impact	on	the	self	
Consumer	choices	do	not	merely	reflect	price	and	quality	preferences;	the	choices	also	reflect	

social	and	moral	values,	which	is	observed	in	the	growth	of	the	global	market	for	green	products	

(Mazar	&	 Zhong,	 2010).	 It	 is	 assumed	 that	 people	 prefer	 to	 have	 a	 positive	moral	 self	 and	

research	 shows	 that	 purchasing	 green	products	may	 contribute	 to	 a	more	 general	 sense	 of	

moral	self.	Also,	people	who	consume	green	products	are	conceived	more	highly	than	people	

who	buy	conventional	(non-green)	products	(Mazar	&	Zhong,	2010).	That	implies	that	higher	

social	 and	 moral	 values	 are	 to	 a	 greater	 extent	 attached	 to	 green	 consumption	 than	 to	

conventional	(non-green)	consumption.			

As	 such,	 consumers	 maintain	 and	 reaffirm	 the	 positivity	 of	 their	 self-concept	 through	

consumption	(White	et	al.,	2019).	As	a	consequence	of	the	aspiration	to	deem	the	self	positively,	

consumers	 often	 express	 self-defensive	 reactions	when	 they	 learn	 that	 their	 actions	 have	 a	

negative	impact	on	the	environment	and	devalue	other	people	who	display	more	green	actions	

than	themselves	(White	et	al.,	2019).	Furthermore,	it	is	postulated	that	some	people	steer	clear	

of	adopting	green	behaviors	because	they	experience	it	as	a	change	that	may	threaten	the	self	

(Murtagh	et	al.,	2015).	Therefore,	positively	associating	green	behaviors	with	the	self-concept	

and	 easing	 self-threatening	 information	 by,	 for	 instance,	 implementing	 self-affirmation	 or	

endorsement	of	important	self-values	are	considered	critical	to	consume	greener	(White	et	al.,	

2019).	The	self-concept	can	also	be	related	to	green	behaviors	because	people's	possessions	

can	become	extensions	of	their	identity	(Belk,	1988).	That	may	result	in	an	unwillingness	to	

part	with	non-green	possessions	strongly	linked	to	the	self	as	one	may	experience	a	sense	of	

identity	loss	(Winterich	et	al.,	2017).		

	
2.5.3	Gender	and	green	consumption	

Gender	 matters	 for	 environmentalism	 (Meinzen-Dick	 et	 al.,	 2014),	 and	 there	 are	 several	

reasons	 for	why.	Scholars	have	emphasized	 that	not	only	are	green	products	and	behaviors	

associated	with	femininity	and	greenness;	femininity	may	also	be	cognitively	linked	to	female	

consumers	(Brough	et	al.,	2016).	The	font	styles	and	the	colors	that	are	used	in	a	great	deal	of	

pro-environmental	messages	 are	 often	more	 feminine	 than	masculine.	Besides,	many	 green	

marketing	efforts	also	target	product	categories	in	which	women	historically	have	been	more	

involved	in	than	men,	such	as	cleaning,	food	preparation,	and	laundry	(Brough	et	al.,	2016).		
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More	 fundamentally,	 the	 typical	 feminine	 traits	 of	 caring	 and	 nurturing	 are	 reflected	 in	

environmentalism	(Brough	et	al.,	2016),	and	green	consumers	are	to	a	greater	extent	assessed	

as	 cooperative,	 altruistic,	 and	 ethical	 compared	 to	 non-green	 consumers	 (Mazar	 &	 Zhong,	

2010).	Eventually,	if	greenness	is	associated	more	with	women	than	men,	one	would	also	think	

of	women	when	thinking	of	people	who	engage	in	green	behavior	(Brough	et	al.,	2016).	If	this	

association	is	strong	enough,	 it	will	have	an	impact	on	social	 judgments	and	self-perception.	

That	 is	 to	 say,	 assuming	 that	 femininity	 is	 associated	 with	 women,	 people	 may	 judge	 the	

individuals	who	engage	in	green	behaviors	as	feminine	to	a	greater	extent	than	those	who	do	

not.	The	men	and	women	who	engage	in	green	behaviors	may	internalize	such	a	stereotype	and	

thus	experience	an	increased	sense	of	femininity.	Hence,	a	green-feminine	stereotype	can	be	

associated	with	consumers	of	both	genders	and	might	also	impact	the	individuals'	perception	

of	the	self	and	others	(Brough	et	al.,	2016).		

	

However,	 consumers'	 response	 to	 the	 green-feminine	 stereotype	will	 depend	 on	 individual	

differences,	 such	 as	 to	 which	 extent	 the	 consumer	 is	 distressed	 about	 gender	 identity	

maintenance,	and	situational	factors,	such	as	gender	cues	and	how	they	will	jeopardize	or	affirm	

their	 gender	 identity	 (Brough	 et	 al.,	 2016).	 As	 earlier	 explained,	 people's	 need	 for	 gender	

identity	maintenance	is	also	shaped	by	the	culture	they	are	embedded	in	and	whether	or	not	

they	get	socially	punished	for	acting	incongruently	with	their	gender	(Bem,	1981;	Brough	et	al.,	

2016;	 Morris	 &	 Cundiff,	 1971).	 To	 illustrate,	 a	 person	 distressed	 about	 gender-identity	

maintenance	may	 refrain	 from	green	behavior	 to	 avoid	 feminine	 associations.	On	 the	 other	

hand,	a	person	who	is	not	worried	about	maintaining	a	masculine	gender	identity	will	not	have	

a	problem	executing	green	behaviors.	Following	 this	 logic,	 a	person	who	 takes	measures	 to	

reinforce	their	gender	identity	as	a	central	aspect	of	their	self-concept	may	also	be	affected	by	

the	green-feminine	stereotype	(Brough	et	al.,	2016).			

	

2.5.4	Summary	

The	 empirical	 findings	 in	 this	 section	 propose	 reasons	 for	 why	 one	 would	 believe	 that	

Norwegian	millennial	men	should	have	a	desire	to	consume	green	products,	putting	aside	that	

they	are	embedded	in	a	feminine	culture	where	it	is	expected	of	them.	We	examine	research	on	

green	consumption	and	how	it	can	enhance	positive	signaling,	build	a	desirable	social	self,	and	
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how	green	consumption	may	generate	an	increased	moral	self.	Simultaneously,	research	shows	

an	existing	fear	among	men	to	appear	as	feminine	or	associated	with	women	and	that	this	fear	

hinders	them	in	consuming	green.	In	light	of	previous	research	suggesting	that	Norwegian	men	

associate	 green	 products	 with	 femininity	 and	 women,	 one	 may	 assume	 this	 might	 be	 one	

explanation	 for	 why	 Norwegian	 millennial	 men	 prefer	 masculine	 non-green	 products.	

However,	if	one	simultaneously	assumes	that	Norwegian	millennial	men	want	a	moral	self	and	

that	this	is	achievable	through	green	consumption,	a	dilemma	arises.	Should	they	choose	the	

green	products	that	assist	them	in	achieving	a	moral	sense	of	self	and	signal	desirable	values,	

or	 select	 the	non-green	products	 that	 enact	 and	 reinforce	 their	masculinity	 but	make	 them	

conceived	less	highly?	Statistics	show	that	they	usually	prefer	non-green	products.	However,	it	

is	unclear	how	they	make	sense	of	this	dilemma	and	their	choice	of	the	non-green	product.	Do	

they	not	associate	green	consumption	with	greater	morale?	Do	they	not	want	a	more	moral	

sense	of	self?	Do	they	see	it	as	something	negative?	Do	they	find	it	more	important	to	consume	

products	consistent	with	their	gender	identity?	There	are	many	questions	to	be	asked	and	many	

that	remain	unanswered.	

	

2.6	SUMMARY	OF	THEORETICAL	FOUNDATION	

The	present	study	is	founded	on	Consumer	Culture	Theory	and	positioned	within	the	domain	

of	 Consumer	 Identity	 Projects	 (Arnould	 &	 Thompson,	 2005).	 Hence,	 theories	 and	 various	

perspectives	on	symbolic	consumption	make	it	clear	that	both	green	and	non-green	products	

and	 their	 symbolic	 meanings	 are	 likely	 to	 become	 a	 part	 of	 Norwegian	 millennial	 men’s	

collective	 and	 individual	 self	 through	 consumption.	 The	 discussion	 on	 postmodernism	 and	

poststructuralism	 magnifies	 potential	 challenges	 Norwegian	 millennial	 men	 may	 face	

regarding	what	their	consumption	signals	to	others.	Literature	on	whether	individuals	strive	

for	a	coherent	self-concept	or	accept	and	embrace	a	fragmented	self-concept	is	reviewed	as	we	

believe	 this	 will	 assist	 us	 in	 answering	 the	 research	 question.	 Additionally,	 various	

conceptualizations	and	measurements	of	gender	identity	are	discussed	to	guide	how	we	should	

examine	 and	 understand	 Norwegian	 millennial	 men’s	 gender	 identity	 and	 its	 implications.	

Subsequently,	 Hofstede’s	 cultural	 dimension	 of	 masculinity-femininity	 (1980)	 is	 reviewed	

because	 it	 is	 expected	 to	 influence	 the	 norms	 of	 the	 Norwegian	 society	 and	 consequently	

Norwegian	millennial	men’s	green	and	non-green	consumption.	Finally,	empirical	research	on	
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green	consumption	is	presented	to	identify	potential	reasons	why	Norwegian	millennial	men	

should	desire	green	products	and	why	they	might	prefer	non-green	products.	

	
3.	METHODOLOGY	
Until	now,	the	present	study	focused	on	the	theoretical	discussion	of	how	a	product’s	symbolic	

meanings	interact	with	one’s	self-concept	and	how	this	may	result	in	contradicting	self-aspects	

that	consumers	have	to	deal	with.	The	self-aspects	in	focus	have	been	related	to	gender	identity	

and	greenness.	 In	 this	part,	we	 turn	 to	 the	 empirical	 setting	of	 the	 study.	Accordingly,	 how	

Norwegian	millennial	men	make	sense	of	 their	desire	 for	non-green	products	despite	being	

embedded	in	a	feminine	culture	that	expects	them	to	take	care	of	the	environment	and	thus	

consume	green	products.	

	

A	 qualitative	 research	 approach	 was	 chosen	 to	 gain	 a	 deep	 and	 holistic	 understanding	 of	

Norwegian	millennial	men’s	attitudes	and	feelings	towards	green	and	non-green	consumption.	

Specifically,	eight	semi-structured	interviews	were	conducted	to	collect	data	about	the	paradox	

researched.	A	hermeneutic	analysis	method	was	 found	suitable	 to	apply	due	to	 its	ability	 to	

uncover	 individual	consumers’	sense-making	 in	relation	to	consumption	and	how	the	socio-

cultural	context	influences	this	(Thompson,	1997).	

	

3.1	PHILOSOPHY	OF	SCIENCE	

Discussing	the	ontology	used	for	the	study	is	useful	as	it	describes	what	assumptions	one	makes	

about	how	the	world	works	(Saunders	et	al.,	2019).	These	ontological	assumptions	determine	

how	 you	 see	 and	 approach	 the	 phenomenon	 researched	 in	 the	 study.	 The	 ontology	 of	 the	

present	study	applies	a	constructionist	view	of	the	world,	meaning	it	views	the	phenomenon	as	

constantly	in	flux	and	constructed	through	the	interaction	of	various	social	actors	(Saunders	et	

al.,	 2019).	 This	 constructionist	 view	 has	 been	 chosen	 based	 on	 our	 desire	 to	 research	 the	

subjective	meanings	that	Norwegian	millennial	men	attach	to	non-green	products	and	green	

products	and	how	these	impact	their	consumption	and	self-concept.	Hence,	the	study	aims	to	
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understand	how	their	reality	is	interpreted	and	experienced,	rather	than	clarifying	what	reality	

objectively	is	(Hirschman,	1986).		

	

Further,	it	is	relevant	to	outline	the	epistemological	assumptions	made	as	these	determine	what	

knowledge	 the	 researchers	 define	 as	 adequate	 and	 how	 this	 knowledge	 should	 be	

communicated	to	others	(Saunders	et	al.,	2019).	The	constructionist	view	of	the	world	and	the	

study’s	 theoretical	 positioning	 within	 the	 field	 of	 Consumer	 Culture	 Theory	 calls	 for	 the	

paradigm	of	interpretivism	(Saunders	et	al.,	2019;	Tadajewski,	2006).	This	paradigm	postulates	

that	the	relevant	knowledge	is	the	subjective	meanings	created	by	the	research	participants	

(Saunders	et	al.,	2019;	Tadajewski,	2006)	and	 the	aim	of	 the	study	 is	hence	 to	collect	 these	

(Saunders	et	al.,	2019).	There	are,	however,	different	strands	of	interpretivism	regarding	how	

this	should	be	done	in	practice	(Saunders	et	al.,	2019).		

	

Our	study	undertakes	a	hermeneutic	approach	(Arnold	&	Fischer,	1994)	that	emphasizes	the	

"study	of	cultural	artifacts	such	as	texts,	symbols,	stories,	and	images"	(Saunders	et	al.,	2019,	p.	

149).	This	approach	is	relevant	regarding	the	present	study	because	it	helps	us	understand	the	

underlying	 aspects	 of	 the	 phenomenon	 and	 recognizes	 that	 cultural	 artifacts	 communicate	

meanings.	 Consumers	 thus	 use	 cultural	 artifacts	 to	 express	 what	 symbolic	 meanings	 they	

believe	non-green	and	green	products	contain	(Thompson,	1997)	and	whether	they	experience	

a	conflict	between	being	green	and	acting	consistent	with	their	gender	identity.	Consequently,	

this	study	adopts	Thompson's	(1997)	hermeneutical	framework	for	interpreting	consumers'	

stories	about	their	own	consumption	experiences.	The	advantage	of	applying	this	framework	

is	how	it	allows	us	to	"interpret	consumption	meanings	in	relation	to	both	a	consumer's	sense	

of	 personal	 history	 and	 a	 broader	 narrative	 context	 of	 historically	 established	 cultural	

meanings"	(Thompson,	1997,	p.	439).	

	

When	 using	 a	 subjectivist	 approach	 like	 the	 constructionist,	 the	 researchers	 cannot	 detach	

themselves	from	the	social	phenomenon	and	view	the	social	entities	as	externally	existing.	They	

are	 considered	 social	 actors	 who	 continuously	 construct	 the	 phenomenon	 researched	

(Hirschmann,	1986;	Saunders	et	al.,	2019).	This	influences	the	study's	axiology	as	it	is	inevitable	

that	the	researchers'	values	and	ethics	do	not	impact	the	research.	This	creates	a	bias	that	must	

be	enlightened	and	taken	into	account	when	making	judgments	of	conclusions	drawn	from	the	
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research	 data	 (Saunders	 et	 al.,	 2019).	 In	 our	 case,	 our	 values	 have	 already	 influenced	 our	

research	 considering	 we	 chose	 the	 topics	 of	 green	 consumption	 and	 gender	 identity	

maintenance	because	we	found	them	fascinating.	These	personal	values	will	also	affect	how	we	

interpret	 our	 primary	 research	 data	 and	 deal	with	 the	 research	 participants'	 values.	 Being	

aware	of	our	values	and	 their	 influence	on	 the	research	 is	of	particular	 importance	with	an	

interpretive	philosophy	because	the	researchers	must	adopt	an	empathetic	stance	to	enter	and	

understand	the	participants'	social	world	from	their	perspective	(Saunders	et	al.,	2019).	We	

acknowledge	 that	 our	 value	 position	 regarding	 environmentalism	 and	 the	 belief	 that	

individuals	 can	make	 a	 difference	 through	 consumption	might	 be	 in	 conflict	 with	 research	

participants'	views	on	green	consumption.	If	we	come	off	as	or	act	as	morally	superior,	we	may	

potentially	scare	the	participants	from	being	honest	and	giving	us	valid	data.	We	may	also	draw	

wrongful	conclusions	if	we	do	not	understand	their	point	of	view.	The	above	discussions	show	

that	our	values	and	beliefs	will	affect	the	research	to	some	extent,	making	the	study's	axiology	

reflexive	(Saunders	et	al.,	2019).	

	

3.2	INDUCTIVE	RESEARCH	APPROACH	

Agreeing	on	whether	the	research	aims	to	build	theory	or	test	theory	 is	essential	because	 it	

impacts	the	research	design	(Saunders	et	al.,	2019).	The	present	study	does	primarily	take	an	

inductive	stance	as	 the	aim	is	 to	understand	why	something	 is	happening	and	to	 then	draw	

generalizable	inferences	out	of	these	observations	and	use	them	to	build	on	or	develop	a	theory	

(Bryman	&	Bell,	 2011;	Ketokivi	&	Mantere,	 2010;	 Saunders	 et	 al.,	 2019).	 Such	 an	 inductive	

approach	is	traditionally	concerned	with	interpretivism	and	qualitative	methods	(Saunders	et	

al.,	 2019),	 which	 is	 also	 the	 case	 in	 the	 present	 study,	 making	 it	 aligned	 with	 the	 study’s	

philosophy	of	science	and	theoretical	positioning.	The	inductive	approach	applied	differs	from	

the	deductive	approach	that	tends	to	have	a	positivist	nature	and	uses	quantitative	methods	to	

test	theories	(Bryman	&	Bell,	2011).	However,	there	are	no	rigid	divisions	between	induction	

and	deduction.	Therefore,	deductive	elements	may	occur	in	 inductive	approaches,	especially	

when	 using	 grounded	 theory	 to	 develop	 or	 build	 on	 theories	 (Bryman	&	 Bell,	 2011).	 Even	

though	 the	 ultimate	 goal	 of	 this	 study	 is	 to	 develop	 a	 theory	 based	 on	 the	 observations	 of	

Norwegian	millennial	men’s	consumption	of	masculine	non-green	products,	one	must	be	aware	
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of	the	fact	that	inductive	studies	often	result	in	no	more	than	empirical	generalizations	(Bryman	

&	Bell,	2011;	Merton,	1967).		

	

3.3	RESEARCH	DESIGN	

An	exploratory	research	design	is	used	because	the	study	aims	to	understand	how	Norwegian	

millennial	men	make	sense	of	their	desire	for	masculine	and	non-green	products	despite	being	

embedded	in	a	feminine	culture	that	expects	them	to	take	care	of	the	environment	and	thus	

consume	green	products.	An	exploratory	research	design	is	valuable	and	appropriate	for	this	

study.	 It	 helps	 to	 seek	new	 insights	 and	 to	 assess	 the	phenomenon	 in	 a	new	 light	 (Robson,	

2002),	 exercising	 the	 study’s	 inductive	 approach.	 Saunders	 et	 al.	 (2007)	 describe	 the	

exploratory	research	design	as	particularly	useful	when	trying	to	clarify	the	understanding	of	a	

phenomenon	you	do	not	know	the	precise	nature	of,	which	is	the	case	of	the	phenomenon	in	

this	study.		

	

3.4	SOCIAL	DESIRABILITY	BIAS		

Social	desirability	bias	reflects	the	human’s	nature	of	presenting	oneself	beneficially	to	others	

(Neeley	&	Cronley,	2004).	This	tendency	tends	to	appear	in	the	form	of	over-reporting	attitudes	

and	 behaviors	 in	 line	 with	 socially	 desirable	 values	 and	 under-reporting	 those	 considered	

undesirable.	The	social	desirability	bias	concerns	consumer	behavior	researchers	as	it	poses	a	

threat	to	studies’	validity	(Neeley	&	Cronley,	2004).	It	is	particularly	a	challenge	for	research	

designs	 with	 a	 self-report	 format	 that	 measures	 constructs	 where	 social	 influence	 plays	 a	

considerable	 role	 (Fisher,	 1993).	 Social	 desirability	 bias	 is	 also	 a	 concern	 for	 the	 present	

explorative	 study	 as	 it	 investigates	 green	 and	 non-green	 consumption,	 deemed	 as	 socially	

desirable	in	Norway,	and	examines	this	in	relation	to	the	participants’	gender	identity,	which	

can	be	a	sensitive	topic.	Not	recognizing	or	compensating	for	social	desirability	bias	in	research	

may	 cause	 unwarranted	 practical	 or	 theoretical	 conclusions	 regarding	 consumers’	

physiological	 traits,	 purchase	 motivations,	 and	 attitudes,	 intentions	 and	 behaviors	 (Fisher,	

1993).			
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There	are	several	actions	you	can	make	to	prevent	or	reduce	the	social	desirability	bias	(King	

&	Bruner,	2000;	Nederhof,	1985),	indirect	questioning	being	one	of	them	(Fisher,	1993),	and	

the	most	 applicable	 to	 this	 qualitative	 study.	 Indirect	 questioning	 is	 a	 projective	 technique	

where	the	research	participant	is	asked	to	answer	questions	from	the	perspective	of	another	

person	or	group	(Fisher,	1993).	Such	indirect	questioning	reduces	social	desirability	bias	as	it	

makes	the	respondents	reflect	on	the	nature	of	the	external	world	rather	than	on	themselves,	

while	still	providing	fruitful	insights	as	one	expects	them	to	project	their	unconscious	biases	

into	 the	 situations	 and	 thus	 reveal	 their	 own	 attitudes	 (Fisher,	 1993;	 Sherwood,	 1981).	

Research	shows	that	indirect	questions	yield	more	valid	responses	than	direct	questioning	on	

topics	 subject	 to	 social	 norms	 and	 expectations,	 such	 as	 green	 consumption	 (Peattie,	 2010;	

White	et	al.,	2019).	

	

3.5	DATA	COLLECTION	

In	accordance	with	the	study’s	theoretical	foundation,	philosophy	of	science,	and	exploratory	

design,	we	find	it	suitable	to	apply	a	qualitative	research	method	to	collect	empirical	data.	More	

precisely,	eight	semi-structured	interviews	with	eight	Norwegian	millennial	men	are	conducted	

for	this	study’s	data	collection.	

	

3.5.1	Semi-structured	interviews		
Semi-structured	interviews	are	the	most	suitable	for	our	data	collection	because	we	want	to	

understand	the	phenomenon	by	analyzing	the	feelings,	attitudes,	and	subjective	meanings	the	

research	participants	relate	to	the	phenomenon.	This	technique	elicits	rich	data	as	it	helps	us	

capture	 how	 the	 respondent	 sees	 and	 experiences	 the	 world	 (McCracken,	 1988).	 The	

qualitative	nature	of	 it	enables	us	to	comprehend	nuances	and	different	 interpretations	that	

quantitative	methods	do	not	recognize	(Brinkmann	&	Kvale,	2019).	For	 instance,	one	of	 the	

main	themes	of	the	study,	green	consumption,	signals	different	things	(Noppers	et	al.,	2014),	

making	it	worthwhile	to	apply	this	qualitative	method	to	map	out	the	respondent's	organizing	

ideas	of	greenness	and	how	these	ideas	influence	their	view	of	the	world	and	ultimately	the	

phenomenon	researched	(McCracken,	1988).		
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The	interviews	are	semi-structured	because	they	follow	a	list	of	themes	and	questions	that	must	

be	covered	while	also	being	flexible	regarding	how	the	questions	are	asked,	what	order	they	

are	asked,	and	the	room	for	follow-up	questions	(Saunders	et	al.,	2007).	The	flexibility	makes	

the	conversation	flow	more	naturally	and	enables	the	interviewer	to	get	deeper	insights	into	

experiences,	attitudes,	and	thoughts	by	asking	relevant	follow-up	questions.	This	flexibility	is	

also	 compatible	 with	 the	 study's	 explorative	 nature.	 Follow-up	 questions	 are	 either	

spontaneous	or	planned	in	the	form	of	an	active	follow-up	strategy	(Saunders	et	al.,	2007).	We	

do	not	 find	 it	 appropriate	 to	employ	an	active	 follow-up	 strategy	because	 the	nature	of	 the	

questions	makes	the	informants'	responses	challenging	to	predict	(Wengraf,	2001).	Our	focus	

is	 instead	 on	 asking	 "why,"	 "how,"	 and	 "tell	 me	 more"	 in	 combination	 with	 spontaneous	

questions.	 Some	of	 the	prepared	questions	 in	our	 interview	guide	 are	open-ended	with	 the	

purpose	 of	 making	 the	 participants	 unveil	 their	 mental	 world	 and	 thus	 generate	 answers	

exceeding	the	primary	intent	of	the	question	(Wengraf,	2001).	Question	9,	"What	do	you	think	

about	being	environmentally	friendly?"	is	an	example	of	this.		

	

Not	 employing	 an	 active	 follow-up	 strategy	 (Saunders	 et	 al.,	 2007)	 will	 also	 help	 us	 as	

interviewers	keep	a	low	profile	allowing	the	participants	to	tell	their	own	story	in	their	way	

(McCracken,	1988),	something	that	 is	of	particular	 importance	considering	our	hermeneutic	

approach	 and	 how	 the	 participant's	 own	 stories	 and	 reflections	 are	 the	 most	 central	

observations	 in	 this	 study	 (Fisher,	 1993).	 The	 spontaneous	 follow-up	 questions	 must	 be	

phrased	in	a	nondirective	manner	as	the	objective	is	to	get	the	participants	to	elaborate	without	

overspecifying	the	matter	or	the	perspective	of	the	interview.	Also,	and	most	importantly,	the	

questions	asked	should	by	no	means	contain	the	terms	of	the	answer	it	impetrates.	These	open-

ended	nondirective	questions,	 known	as	 "grand-tour"	questions,	 are	 suggested	 to	be	 rather	

uncomplicated	to	sustain	in	an	unobtrusive	way	once	forthcoming	(McCracken,	1988),	while	

also	 not	 being	 susceptible	 to	 social	 desirability	 bias	 (Juvan	&	Dolnicar,	 2016).	 Through	 the	

careful	use	of	"floating	prompts"	through	the	natural	features	of	our	everyday	speech,	such	as	

raising	 an	 eyebrow	 when	 the	 participants	 have	 commented	 on	 the	 question,	 may	 cue	 the	

participants	to	further	elaborate	on	the	question.	When	a	more	visible	cue	is	necessary,	one	

may	repeat	a	key	term	mentioned	by	the	participant	in	their	last	remark	with	a	curious	tone	

(McCracken,	1988),	for	instance,	"friendly	banter?"	or	"what	do	you	mean	with	'friendly	banter'	

exactly?".		



 
 

37 
 

Using	 grand-tour	 questions	 in	 combination	 with	 "floating	 prompts''	 is	 at	 times	 enough	 to	

prompt	all	of	 the	assertions	 the	 investigator	needs.	Still,	 it	 is	often	 the	case	 that	 the	 themes	

identified	 in	 the	 theoretical	 foundation	do	not	 transpire	spontaneously.	Therefore,	 "planned	

prompts''	 should	 be	 prepared	 beforehand	 for	 the	 investigator	 to	 employ	 when	 necessary	

(McCracken,	1988),	which	will	be	further	discussed	in	section	3.5.2.1.		

	

There	 are	 also	 limitations	 and	 potential	 problems	 with	 semi-structured	 interviews,	 which	

Wengraf	(2001)	labels	as	“high-preparation,	high-risk,	high-gain,	and	high-analysis	operations”	

(p.	5).	The	preparation	is	necessary	to	be	able	to	improvise	relevant	follow-up	questions	that	

capture	valuable	insights.	Such	spontaneous	questions	are	risky	in	our	case	because	we	do	not	

want	to	reveal	the	themes	accidentally	we	research	or	our	personal	values,	as	this	may	impact	

how	they	answer	and	thus	negatively	impact	the	study’s	validity	(Saunders	et	al.,	2019).	The	

nature	of	the	semi-structured	interviews	may	also	lead	to	unnecessarily	many	digressions	that	

generate	irrelevant	information	that	must	be	filtered	during	the	analysis.		

	

3.5.2	Interview	guide	

An	interview	guide	(Appendix	1)	was	developed	in	advance	and	served	as	a	base	for	conducting	

the	interviews.	The	interview	guide	was	structured	into	seven	sections,	reflecting	prominent	

themes	and	the	nature	of	the	study:	(1)	personal	possessions,	(2)	green	and	non-green	symbolic	

meanings,	(3)	self-concept	and	conflicting	identities	in	light	of	greenness,	(4)	green	behaviors	

and	consumption,	(5)	Personal	Attributes	Questionnaire,	(6)	consumption	and	gender	identity,	

and	(7)	masculinity	and	femininity.	

	

A	funnel-shaped	approach	was	used	for	the	specific	purpose	of	withholding	information	about	

the	study	before	gradually	introducing	themes	in	the	course	of	the	interview	session	to	avoid	

potential	bias	(Brinkmann	&	Kvale,	2019).	Therefore,	the	participants	were	not	informed	about	

the	 research	 purpose	 beforehand.	 They	 were,	 however,	 asked	 to	 think	 about	 two	 things;	

products	that	are	important	for	them	in	their	everyday	lives,	and	a	scenario	when	they	have	

bought	a	product	which	 in	 the	moment	of	purchase	or	 later	on	gave	 them	a	bad	conscience	

because	it	was	not	in	line	with	their	values	or	who	they	desire	to	be.	Having	the	more	sensitive	

theme	of	gender	 identity	at	 the	end	of	 the	 interview	 is	also	beneficial	because	 it	 allows	 the	
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participants	to	build	up	trust	and	confidence	in	the	researchers,	ultimately	making	them	more	

comfortable	and	honest	when	answering	questions	about	their	gender	identity	(Saunders	et	al.,	

2007).	

	

The	interview	session	started	by	letting	the	participants	talk	freely	about	the	products	that	are	

important	for	them	in	their	everyday	lives.	The	purpose	of	this	was	to	ease	into	the	interview	

session	and	understand	what	kind	of	products	the	person	values	the	most	and	how	mindful	

they	are	regarding	their	possessions.	Also,	what	symbolic	value	their	possessions	hold	in	terms	

of	symbolic	values	versus	utilitarian	values.	The	participants	were	not	asked	to	elaborate	upon	

the	scenario	they	had	prepared	until	halfway	through	the	 interview	section.	The	purpose	of	

having	 the	participants	 elucidate	 the	 scenario	 at	 this	point	was	not	only	 to	 gain	knowledge	

about	how	they	experience	and	manage	a	challenged	self-concept	but	also	to	see	if	they	would	

incorporate	the	aspect	of	greenness	and	environment	-	considering	that	they	in	the	previous	

questions	 have	 been	 introduced	 to	 one	 of	 the	 study’s	 themes,	 green	 behaviors	 and	

consumption.		

	

3.5.2.1	Interview	prompts	and	techniques	

As	 mentioned	 in	 section	 3.5.1,	 planned	 prompts	 should	 be	 prepared	 beforehand	 for	 the	

investigator	 to	 employ	 when	 essential	 themes	 do	 not	 emerge	 spontaneously	 during	 the	

interview	 (McCracken,	 1988).	 The	 prompts	 may	 also	 allow	 the	 participants	 to	 reflect	 and	

discuss	 phenomena	 that	 do	 not	 appear	 readily	 to	 mind	 or	 speech.	 Contrast	 prompts	 are	

considered	the	most	essential	planned	prompt	and	are	applied	in	question	4.	The	participants	

will	be	given	a	projective	test	in	questions	2	and	3,	more	specifically,	two	district	shopping	lists,	

and	asked	to	describe	the	consumers	behind	each	shopping	list,	both	their	personalities	and	

character.	The	contrast	prompt	appears	in	question	4,	where	the	participants	will	be	asked	to	

elaborate	upon	the	differences	between	the	two	consumers	they	have	described.	The	intention	

behind	asking	these	questions	is	to	uncover	what	symbolic	meaning	the	participants	attach	to	

products	 perceived	 as	 green	 and	 non-green.	 Also,	 how	 they	 perceive	 green	 and	 non-green	

consumers,	their	personal	opinions	and	attitudes	regarding	green	consumption	and	products,	

and	whether	they	associate	greenness	with	women	or	not.		
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Another	convenient	planned	prompting	procedure	is	“auto-driving”	(McCracken,	1988).	This	is	

a	projective	photo-elicitation	technique	used	to	elicit	stories	from	the	participants	(Heisley	&	

Levy,	1991)	and	helps	“to	both	foreground	and	objectify	aspects	of	the	respondents’	experience	

that	are	otherwise	difficult	to	bring	into	the	interview”	(McCracken,	1988,	p.	8).	The	technique	

is	 helpful	 in	 any	phase	 of	 the	 research	process	 and	 is	 valuable	 for	 exploratory	purposes	 as	

investigators,	at	times,	are	uncertain	about	what	questions	should	be	asked	(Heisley	&	Levy,	

1991).	 To	 a	 certain	 extent,	 auto-driving	 permits	 the	 participants	 to	 interview	 themselves,	

subsequently	allowing	for	issues	significant	to	them	to	arise.	However,	the	more	specific	the	

question	is,	the	narrower	the	information	from	the	participant	will	be	(Heisley	&	Levy,	1991).		

	

This	projective	technique	is	applied	in	questions	13	and	14.	In	question	13,	a	picture	of	two	

sweaters,	one	pink	and	one	blue	is	shown	to	the	participants	to	observe	the	initial	symbolic	

meanings	attached	to	the	sweaters,	whether	these	relate	to	gender	or	masculinity	or	femininity,	

and	how	they	affect	their	decision.	Subsequently,	one	may	see	if	they	try	to	avoid	using	products	

that	signal	femininity	to	others,	assuming	that	the	pink	sweater	may	signal	such	meaning.	In	

question	14,	a	picture	of	three	deodorants,	one	pink,	one	white,	and	one	black,	is	shown	to	the	

participants.	 The	 purpose	 of	 this	 question	 is	 similar	 to	 question	 13.	 However,	 through	 this	

question,	we	also	want	to	uncover	 if	 the	participants,	 in	a	private	setting,	still	are	conscious	

about	consuming	products	coherent	with	their	gender	identity.		

	

Indirect	 questioning	 is	 another	 projective	 technique	 applied	 to	 reduce	 the	 effects	 of	 social	

desirability	bias	(Fisher,	1993).	With	indirect	questioning,	the	participants	are	asked	to	answer	

questions	 from	 the	 perspective	 of	 another	 person	 or	 group.	 This	 projective	 technique	 is	

implemented	in	question	8.	The	participants	will,	in	this	question,	be	presented	a	hypothetical	

scenario	 and	 asked	 to	 reflect	 upon	 various	 aspects	 of	 the	matter	 concerning	 Ola,	 who	 had	

promised	himself	to	buy	vegetarian	but	ended	up	buying	a	meat	dish	when	he	was	out	eating	

with	 his	 friends.	 This	 will	 hopefully	make	 participants	 less	 self-conscious	 and	mitigate	 the	

effects	 of	 social	 desirability	 bias.	 It	 should	 also	 prompt	 them	 to	 talk	 about	 reducing	 meat	

consumption	for	environmental	reasons	and	thus	reveal	their	feelings,	emotions,	and	beliefs	

concerning	this	matter.	By	asking	the	participants	what	Ola's	friends	think	about	him	reducing	

his	meat	 consumption,	we	will	 hopefully	 uncover	what	 the	 participant's	 friends	 and	 family	
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think	about	this	topic,	revealing	the	social	norm.	This	question	may	also	indicate	how	social	

norms	influence	the	participant's	behavior	and	willingness	to	comply.		

	

3.5.3	Pre-testing	of	interview	

Pre-testing	 the	 interview	guide	 (Appendix	1)	was	necessary	 to	 ensure	 that	 the	participants	

would	 interpret	 the	 questions	 as	 intended	 and	 give	 valuable	 insights	 into	 the	 phenomenon	

investigated	(Brinkmann	&	Kvale,	2019).	The	first	stage	of	the	testing	was	to	send	the	interview	

guide	 to	 our	 experienced	 supervisor.	 Considering	 his	 experience	 as	 an	 interviewer	 and	

knowledge	about	our	research	purpose,	we	expected	him	to	take	a	critical	stance	and	examine	

the	 questions	 from	 a	 researcher’s	 perspective.	 The	 feedback	 was	 good,	 with	 some	 minor	

suggestions	 regarding	 specific	 questions.	 He	 did,	 for	 instance,	 advise	 us	 to	 add	 a	 list	 of	

personalities	on	questions	5	and	6	to	make	it	easier	to	compare	the	informants	objectively.	This	

was	 taken	 into	 consideration	but	 slightly	modified	by	 rather	making	 the	 informants	 choose	

between	different	masculine	and	feminine	personality	traits	from	PAQ	(Spence	et	al.,	1974).	

	

In	the	next	stage,	the	interview	guide	was	tested	on	a	guy	who	met	the	participants'	selection	

criteria.	This	 is	consistent	with	Tull	&	Hawkins'	(1976)	recommendation	to	use	participants	

who	are	as	similar	as	possible	to	the	target	participants.	The	interview	was	conducted	just	like	

the	actual	interviews	were	expected	to	be	conducted	to	make	it	as	close	to	"reality"	as	possible.	

The	purpose	of	this	test	was	to	see	how	an	interview	object	would	interpret	the	questions	and	

get	his	perspective	on	how	he	experienced	the	interview	process.	This	test	revealed	that	the	

two	initial	lists	in	questions	5	and	6	were	too	similar	and	that	it	would	be	better	to	show	the	

less	green	list	before	the	green	one.	These	elements	were	then	altered,	which	turned	out	to	be	

a	helpful	change	as	soon	as	we	started	the	interviews.	The	pre-test	also	resulted	in	a	photo-

elicitation	question	being	removed	because	it	was	challenging	to	interpret	and	gave	us	almost	

identical	insights	about	symbolic	meanings	as	questions	5	and	6.	Overall,	the	pre-test	made	us	

do	various	useful	and	needed	changes	 to	 the	 interview	guide	and	refined	and	practiced	our	

interview	technique.	It	also	gave	us	an	indication	of	how	long	it	would	last	(Adams,	2015).	
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3.5.4	Interview	setting	
General	guidelines	for	conducting	interviews	were	followed	during	the	interview	sessions,	such	

as	using	motivating	cues	to	signal	understanding	and	acceptance,	eye	contact,	suitable	gestures,	

curiosity,	and	active	 listening	(Armstrong,	1985;	Carson	et	al.,	2001;	McCracken,	1988).	The	

interviews	were	held	in	Norwegian,	online	on	Microsoft	Teams,	which	allowed	the	participants	

to	be	in	a	familiar	environment	and	comfortable	with	the	language.	General	ethical	and	practical	

information	was	communicated	at	the	beginning	of	all	interviews,	including	the	participant's	

anonymity,	 recording	 of	 the	 interview,	 and	 their	 option	 not	 to	 answer	 if	 they	 did	 not	 feel	

comfortable.	The	interviews	conducted	lasted	from	approximately	30	minutes	to	1	hour	and	15	

minutes.		

	

3.5.5	Transcription		
In	 line	 with	 the	 study’s	 hermeneutic	 approach,	 the	 recorded	 interviews	 were	 transcribed	

afterward	by	the	interviewer	that	conducted	the	interview	(Appendix	2).	Transcription	is	an	

interpretative	process,	and	to	transcribe	means	to	transform,	from	oral	speech	to	written	text	

(Brinkmann	&	Kvale,	2019).	As	oral	speech	and	written	texts	entail	different	language	games	

(Brinkmann	&	Kvale,	2019),	 the	 interviews	transcribed	have	slight	adjustments	to	tailor	the	

translation	into	written	language.	However,	some	significant	pauses	and	fragmented	ways	of	

spoken	language	are	kept	in	the	translation	to	retain	the	tone	and	emotions	expressed	by	the	

participants	 during	 the	 interview.	 Substantial	 time	 was	 spent	 on	 transcribing	 the	 eight	

interviews	due	to	the	transcripts	and	interpretation	of	them	being	a	critical	part	of	the	research.	

The	transcripts	are	written	in	Norwegian	(Appendix	2),	and	citations	used	to	illustrate	findings	

in	chapter	4	are	translated	to	English.		

	

3.5.6	Selection	criteria	and	recruitment	of	participants	
Considering	the	purpose	of	the	study,	the	primary	selection	criteria	was	that	the	participants	

must	 be	 Norwegian	 millennial	 men	 (age	 24-40).	 The	 participant's	 occupation,	 social	

background,	 and	 other	 demographic	 characteristics	 were	 not	 taken	 into	 consideration.	

Furthermore,	McCracken	postulates	that	the	participants	should	be	"perfect	strangers"	(1988,	
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p.	8),	unknown	to	the	interviewer,	and	with	no	exceptional	knowledge	or	ignorance	of	the	topic	

of	study.	

	

Eight	participants	were	recruited,	as	 this	 is	 the	recommended	number	of	 interview	subjects	

(McCracken,	 1988).	 The	 participants	 were	 recruited	 through	 the	 interviewer's	 personal	

network	 due	 to	 convenience,	 meaning	 a	 non-probability	 sampling	 method	 was	 applied	

(Saunders	et	al.,	2007).	Consequently,	the	interview	subjects	are	not	characterized	as	"perfect	

strangers"	 (McCracken,	 1988,	 p.	 8),	 and	 they	 are	 not	 representative	 of	 the	 population,	

Norwegian	millennial	men.	However,	one	may	still	generalize	from	this	non-probability	sample	

about	the	population,	which	is	essential	for	this	inductive	study,	but	the	generalization	will	not	

be	on	statistical	grounds	(Saunders	et	al.,	2007).	

	

Recruiting	participants	that	are	a	part	of	the	interviewer's	network	may	work	as	an	advantage	

in	terms	of	the	interview	subject	feeling	more	comfortable,	subsequently	opening	up	more	and	

being	less	scared	of	saying	something	wrong.	Simultaneously,	considering	that	the	participants	

have	 some	 knowledge	 about	 the	 interviewer's	 values	 and	 beliefs,	 this	 may	 hinder	 the	

participant	 from	 expressing	 thoughts	 and	 meanings	 that	 may	 offend	 the	 interviewer,	 thus	

holding	back	potential	valuable	insights	and	information.		

	

3.5.7	Presentation	of	participants		

Beyond	the	primary	selection	criteria,	the	participants	were	adequately	homogeneous	in	terms	

of	education	and	occupation,	which	is	expected	considering	that	they	all	are	recruited	from	the	

authors	of	the	present	study’s	network	and	because	they	are	typical	big-city	residents.	

	
Participant	 Age	 Education	 Work	
Peter	 28	 Master’s	degree	 Economics	
Daniel	 25	 Master’s	degree	 Student	
William	 35	 Bachelor’s	degree	 Business	management	
Felix	 24	 Master’s	degree	 Finance	
Lucas	 30	 Master’s	degree	 Project	management	
Max	 25	 Bachelor’s	degree	 Student	
John	 29	 Bachelor’s	degree	 Entrepreneur	
Tom	 25	 Master’s	degree	 Student	
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3.6	ANALYSIS	OF	THE	DATA	

Like	illustrated	in	Saunders	et	al.’s	“research	onion”	(2019),	it	is	clear	how	the	study’s	method	

of	analyzing	the	collected	data	must	be	based	on	and	consistent	with	all	of	the	aspects	of	the	

study’s	“methodology,”	such	as	its	philosophy	of	science,	research	approach,	and	data	collection	

method.	Similarly,	the	analysis	method	must	be	consistent	with	the	theoretical	positioning	of	

the	study	and	take	into	consideration	what	the	study	aims	to	examine	in	order	for	the	analysis	

to	yield	fruitful	findings	and	implications.	Therefore,	 it	 is	discussed	in	the	following	sections	

how	all	these	elements	in	the	thesis	relate	and	conclusively	how	this	determines	the	chosen	

method	of	analysis,	which	then	is	discussed	in-depth.	

	

The	 present	 study	 is	 positioned	 within	 the	 field	 of	 Consumer	 Culture	 Theory	 (Arnould	 &	

Thompson,	2005)	and	aims	to	understand	how	Norwegian	millennial	men	make	sense	of	their	

desire	 for	masculine	non-green	products	despite	being	embedded	in	a	 feminine	culture	that	

expects	them	to	take	care	of	the	environment	and	thus	consume	green	products.	Consequently,	

the	 study	 positions	 within	 the	 interpretive	 paradigm	 and	 the	 subjective	 meanings	 of	 the	

research	 participants	 are	 thus	 viewed	 as	 the	 observations	most	 relevant	 for	 answering	 the	

research	question	(Saunders	et	al.,	2019).	As	earlier	stated,	a	hermeneutic	approach	(Arnold	&	

Fischer,	1994)	is	deemed	most	relevant	due	to	its	ability	to	generate	valuable	insights	into	the	

given	phenomenon	by	interpreting	the	text	produced	during	the	semi-structured	interviews.	

This	calls	for	a	part-to-whole	analysis	method	(Thompson,	1997)	that	reflects	a	hermeneutic	

process	and	provides	a	precise	and	reliable	tool	in	terms	of	how	the	text	should	be	analyzed.	

	
3.6.1	Hermeneutic	approach	

The	hermeneutic	circle	lays	the	foundation	for	this	part-to-whole	analysis	method	(Kvale,	1996;	

Thompson,	1997).	The	circle	postulates	that	the	“parts”	have	to	be	understood	in	accordance	

with	the	“whole”	and	that	the	“whole”	must	be	understood	in	the	light	of	its	parts	(Kvale,	1996).	

Consequently,	an	understanding	of	the	text	is	created	through	a	continuous	interplay	between	

repeatedly	 reading	 the	parts	of	 the	 text	 and	 looking	at	 the	 “global	understanding.”	A	 closer	

understanding	 of	 the	 individual	 “parts”	 may	 then	 change	 the	 originally	 anticipated	

understanding	of	 the	“whole,”	which	then	again	 influences	 the	understanding	of	 the	“parts,”	
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illustrating	 how	 this	 hermeneutical	 process	 does	 not	 end	 until	 one	 reaches	 a	 valid	 unitary	

meaning,	free	of	inner	contradictions	(Kvale,	1996).		

	

The	 interpreter's	 role	 is	 of	 great	 concern	 for	 the	 quality	 of	 the	 analysis	 since	 he	 has	 an	

interpretive	 orientation	 (background	 knowledge,	 underlying	 assumptions,	 questions	 of	

interest	etc.)	that	influences	how	the	text	is	interpreted	and	consequently	the	understanding	of	

the	text	(Thompson,	1997).	However,	as	the	interpreter	gets	a	better	understanding	of	the	text,	

his	 initial	 interpretive	 standpoint	 changes.	He	 "widens	his	horizons"	and	becomes	aware	of	

characteristics	and	patterns	he	previously	overlooked	or	did	not	expect	 to	 find	 (Thompson,	

1997).	In	this	specific	study,	the	interpretive	orientation	influencing	the	interpretation	of	the	

text	 refers	 to	 the	 study's	 theoretical	 foundation	 that	 has	 provided	 the	 researchers	 with	 a	

particular	 horizon	 of	 understanding.	 In	 the	 meeting	 with	 the	 object,	 Norwegian	 millennial	

men's	 thoughts	 and	 experiences	 with	 green	 and	 non-green	 consumption,	 this	 initial	

understanding	 is	 challenged	 by	 the	 men's	 own	 horizons,	 their	 understanding	 of	 their	

experiences	with	green	and	non-green	consumption,	meaning	that	a	"fusion	of	horizons"	takes	

place	and	resulting	in	a	new	horizon	of	understanding,	presented	in	the	findings	of	the	study.		

	

3.6.2	Part-to-whole	analysis		

The	present	study	adopts	the	hermeneutic	part-to-whole	reading	strategy	commonly	used	for	

interview	 texts	 in	 consumer	 research	 (Arnould	 &	 Fischer,	 1994;	 Thompson,	 1997).	 In	 this	

analysis	 process,	 “provisional	 understandings	 are	 formed,	 challenged,	 revised,	 and	 further	

developed	 through	an	 iterative	movement	between	 individual	 transcripts	and	 the	emerging	

understanding	of	the	entire	set	of	textual	data”	(Thompson	&	Arsel,	2004,	p.	632).		

	

The	 following	 steps	 (Nielsen,	 2011)	were	 undertaken	 in	 this	 study’s	 part-to-whole	 analysis	

process:	

	

First,	each	interview	transcript	was	read	through	carefully	several	times	and	analyzed	as	an	

independent	 text	 with	 a	 focus	 on	 understanding	 the	 participant	 in	 relation	 to	 personal	

background,	 their	 understanding	 of	 green	 and	 non-green	 consumption	 and	 their	 thoughts,	

feelings,	and	attitudes	towards	it,	as	well	as	their	gender	identity	and	the	role	it	plays	in	their	
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everyday	consumption.	This	information	was	then	structured	in	an	Excel	file	to	overview	the	

participant’s	greenness	and	gender	 identity	and	how	these	themes	 influence	each	other	and	

ultimately	their	consumption.	

	

Second,	interpretations	of	the	individual	transcripts	were	compared	to	the	whole	set	of	textual	

data	 and	 cross-read,	 carefully	 looking	 for	 dissimilarities	 and	 commonalities.	 Gradually,	

different	themes,	issues,	and	patterns	became	apparent,	making	the	overview	tables	gain	more	

form	and	substance.	

	

Third,	the	identified	themes,	issues,	and	patterns	were	then	seen	in	relation	to	the	theoretical	

foundation,	specifically	theory	concerning	symbolic	meanings,	consumer	identity	projects,	self-

concept,	 green	 consumption,	 gender	 identity,	 norms,	 and	differences	between	 feminine	and	

masculine	cultures.	Finally,	the	themes,	issues,	and	patterns	were	synthesized	into	categories	

that	assisted	in	identifying	a	holistic	understanding	of	how	the	participants	make	sense	of	their	

desire	for	masculine	non-green	products,	which	will	be	presented	in	chapter	4.	

	

3.7	ETHICAL	CONSIDERATIONS	

Brinkmann	 and	Kvale	 (2019)	 emphasize	 that	 ethical	 issues	 permeate	 the	whole	 process	 of	

interview	 investigation.	 Ethical	 issues	 that	 may	 arise	 could	 concern	 the	 participant's	

confidentiality	 and	anonymity,	 or	 consent	 in	 terms	of	 information	about	 the	 study's	overall	

purpose	(Kvale,	1996).	Therefore,	ethical	concerns	were	considered	from	the	beginning	of	the	

process	and	will	be	considered	up	until	the	final	report.		

	

First	 and	 foremost,	 involvement	 in	 the	 study	 was	 voluntary	 with	 permission	 from	 the	

participants.	Also,	consent	to	record	the	interview	was	asked	for	beforehand.	The	participants	

were	informed	about	confidentiality	at	the	beginning	of	the	interview	session.	The	information	

included	that	private	data	identifying	the	participants,	such	as	the	interview	recording	and	their	

names,	will	not	be	reported	as	the	recording	will	be	deleted	when	transcribed	and	that	they	will	

be	given	pseudonyms.	As	previously	mentioned,	 information	about	the	purpose	of	the	study	

was	withheld	 to	 avoid	 potential	 bias.	 As	 such,	 the	 overall	 purpose	 of	 the	 research	was	 not	

briefed	to	the	participants	until	the	end	of	the	interview	session.		
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3.8	QUALITY	OF	THE	STUDY	

Brinkmann	 &	 Kvale’s	 (2019)	 conceptualization	 of	 reliability	 and	 validity	 in	 the	 context	 of	

qualitative	research	has	been	taken	into	consideration	throughout	the	whole	research	process	

to	ensure	a	high	quality	of	 the	 study.	Whereas	 these	 terms	 traditionally	are	used	 regarding	

quantitative	research,	they	can,	with	some	adjustments,	also	be	used	for	qualitative	research	to	

ensure	credibility	and	trustworthiness	(Brinkmann	&	Kvale,	2019).	Hence,	the	quality	of	the	

present	study	will	be	discussed	 in	 light	of	 its	reliability	and	validity,	as	well	as	 the	methods	

applied	and	their	limitations.	

	

3.8.1	Reliability		

The	 reliability	 of	 a	 study	 refers	 to	 its	 trustworthiness	 and	 consistency	 of	 findings	 and	 is	

commonly	 seen	 as	 an	 indicator	 of	 whether	 the	 study	 is	 replicable	 for	 other	 researchers	

(Brinkmann	&	Kvale,	2019).	Our	consistent	usage	of	the	same	interview	guide	in	all	interviews	

increases	the	study’s	reliability	as	it	makes	it	easier	to	replicate.	Still,	a	perfect	replication	is	not	

possible	because	it	is	semi-structured,	meaning	some	questions	were	asked	spontaneously	to	

one	participant	but	not	to	another	(Saunders	et	al.,	2007).	Pursuing	perfect	replicability	in	an	

explorative	study	like	this,	for	instance,	by	using	a	structured	interview	guide	instead,	would	

lower	the	quality	of	the	study	considering	that	valuable	findings	are	derived	from	the	flexibility	

of	the	interview	guide	that	lets	you	explore	the	complexity	of	the	topic	(Saunders	et	al.,	2007).	

Instead,	we	aim	to	increase	the	reliability	of	the	study	by	transcribing	all	interviews	and	being	

transparent	about	our	method	of	analysis	(Matthews	&	Ross,	2010).	

	

3.8.2	Validity	

In	qualitative	research,	validity	refers	to	whether	the	study	investigates	and	examines	what	it	

intends	to	research	(Brinkmann	&	Kvale,	2019).	Consequently,	the	validity	of	this	study	relies	

on	the	“precision	in	description	and	stringency	in	meaning	interpretation”	(Brinkmann	&	Kvale,	

2019,	p.	13).	This	is	of	particular	importance	due	to	the	study’s	epistemology	and	hermeneutic	

approach,	meaning	 interpretations	of	what	 the	participants	say	 in	 the	 interview	are	seen	as	

decisive	 for	 the	 research	 outcome.	 Therefore,	 the	 transcription	 of	 the	 interviews	 does	 also	

impact	the	study’s	validity	(Brinkmann	&	Kvale,	2019).	The	pre-test	of	the	interview	guide	did	
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also	 contribute	 to	 increased	validity	 as	 this	 ensured	 that	 the	questions	were	 interpreted	as	

intended	and	 that	 the	 interviews	would	yield	 the	 insights	necessary	 to	answer	 the	research	

question	(Saunders	et	al.,	2007).		

	

As	a	consequence	of	food	products	being	in	focus	in	questions	2,	3	and	8,	the	study's	external	

validity	 is	 reduced,	 as	 one	may	 ask	 to	what	 extent	 the	 study's	 findings	 regarding	 symbolic	

meanings	of	green	and	non-green	products	can	be	applied	to	other	product	categories.	Lastly,	

the	 present	 study	 also	 lacks	 external	 validity	 because	 the	 usage	 of	 a	 small	 non-probability	

sample	 and	 the	 application	of	 semi-structured	 interviews	 limits	 the	possibility	 of	 statistical	

generalization	(Saunders	et	al.,	2007).	However,	the	study's	intent	is	not	to	result	in	statistically	

generalizable	insights	about	how	Norwegian	millennial	men	make	sense	of	their	desire	for	non-

green	 products	 but	 rather	 to	 gain	 a	 deeper	 understanding	 of	 the	 phenomenon,	 ultimately	

finding	new	explanations	and	generating	theory.	

	

3.8.3	Limitations	of	the	methods	

Throughout	this	methodology	chapter,	a	range	of	methods	and	techniques	used	in	the	present	

study	have	been	presented,	focusing	on	their	strengths	and	limitations.	In	the	following,	some	

limitations	 regarding	 our	 data	 analysis	 method	 are	 given,	 and	 a	 brief	 discussion	 on	 other	

possible	methods	that	could	be	used	instead	of	qualitative	semi-structured	interviews.	

	

One	 limitation	 of	 the	 study’s	 part-to-whole	 analysis	 method	 is	 the	 contingency	 on	 and	

requirements	 to	 the	researchers.	The	 “quality”	of	 the	researchers	 impacts	 the	quality	of	 the	

study	and	its	findings	because	the	researchers	are	used	as	an	instrument	in	the	hermeneutic	

part-to-whole	analysis	 (Thompson,	1997).	More	specifically,	 the	precision	 in	 interpretations	

and	quality	of	findings	is	contingent	upon	the	scope	of	background	knowledge	the	researchers	

bring	 and	 their	 ability	 to	 forge	 insightful	 links	 and	 patterns	 between	 theory	 and	 the	

observations	 made.	 Hence,	 some	 of	 the	 most	 critical	 aspects	 of	 successful	 hermeneutic	

interpretation	 are	 the	 researchers’	 development	 of	 a	 sociohistorical	 understanding	 of	 the	

research	domain	 in	combination	with	sensitivity	to	textual	nuances	(Thompson,	1997).	This	

taken	into	consideration,	one	might	argue	it	is	overly	ambitious	for	two	inexperienced	master’s	

students	to	use	this	analysis	method.		
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The	hermeneutic	method	and	the	usage	of	semi-structured	interviews	are,	as	explained,	suited	

for	 understanding	 individual	 consumers'	 sense-making	 and	 how	 the	 socio-cultural	 context	

influences	 this.	 However,	 a	 participatory	 observation	 (Saunders	 et	 al.,	 2007)	 of	 Norwegian	

millennial	men	 purchasing	 a	 non-green	 product	 over	 a	 green	 product	 could	 yield	 different	

insights	 into	 this	decision,	such	as	how	their	physical	surroundings	or	mental	state	affected	

their	decision.	However,	 the	 study's	purpose	 is	not	 to	 examine	Norwegian	millennial	men's	

actual	 buying	 behavior	 in	 a	 store	 but	 rather	 to	 examine	 how	 their	 self-concept	 and	 gender	

identity	 influence	 the	 individual's	consumption	of	green	and	non-green	and	how	they	make	

sense	of	it.	

	

4.	FINDINGS	
This	study	intends	to	examine	how	Norwegian	millennial	men	make	sense	of	their	desire	for	

masculine	 non-green	 products,	 considering	 how	 they	 are	 embedded	 in	 a	 feminine	 culture	

where	gender	roles	are	more	fluid,	and	both	men	and	women	are	expected	to	be	nurturing	and	

to	take	care	of	the	environment.	The	curiosity	to	explore	this	paradox	stems	from	Brough	et	

al.’s	(2016)	study	postulating	that	men	in	the	masculine	cultures	of	the	United	States	and	China	

associate	green	products	with	women,	something	that	prevents	them	from	purchasing	green	

products.	It	will	become	evident	in	this	chapter	that	this	is	not	the	case	in	Norway,	but	that	the	

fear	of	standing	out	from	the	crowd	and	coming	off	as	morally	superior	may	partially	explain	

why	they	refrain	from	green	consumption	and	behaviors.		

	

The	chapter	is	structured	into	three	main	sections:	

	

4.1	Green	and	non-green	consumption	and	behavior	among	Norwegian	millennial	men	

	

4.2	Norwegian	millennial	men’s	gender	identity	and	its	implications	on	the	consumption	

of	green	and	non-green	products	

	

4.3	“Janteloven”	influences	Norwegian	millennial	men’s	green	consumption	
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Section	 4.1	 concerns	 the	 participants'	 varying	 commitment	 to	 green	 consumption	 and	

behaviors,	 their	 ambivalent	 attitudes	 towards	 green	 consumers	 and	 products,	 and	 their	

positive	attitudes	towards	non-green	products	and	the	consumption	of	them.	

	

Section	 4.2	 concerns	 the	 participants’	 multidimensional	 gender	 identity,	 that	 they	 ascribe	

green	products	feminine	personality	traits	but	not	associate	them	with	women	and	how	this	

does	 not	 influence	 their	 consumption	 of	 green	 products.	 Also,	 how	 the	 participants	 have	 a	

desire	 for	 masculine	 non-green	 products	 and	 reject	 products	 associated	 with	 women	 is	

presented.		

	

Section	4.3	concerns	how	social	norms	in	Norway,	more	specifically	"Janteloven",	influences	

the	participants'	green	consumption	and	behaviors.	

	

4.1	GREEN	AND	NON-GREEN	CONSUMPTION	AND	BEHAVIOR	AMONG	NORWEGIAN	
MILLENNIAL	MEN	

The	 participants	 are	 rated	 on	 a	 scale	 from	 1	 to	 5	 based	 on	 their	 attitudes	 and	 behaviors	

concerning	environmentalism.	The	rating	is	executed	based	on	the	participants’	responses	as	a	

whole	and	helped	us	identify	underlying	patterns	in	their	responses.	

Daniel	receives	a	score	1	as	he,	throughout	the	interview,	expresses	negative	attitudes	towards	

green	behaviors	and	never	buys	green	products	intentionally.	He	reacted	negatively	to	the	fact	

that	Pepsi	Max,	which	he	drinks	every	day,	started	using	recycled	plastic	as	he	thinks	this	made	

the	bottles	 “thinner”	and	 less	practical.	These	negative	attitudes	 toward	green	consumption	

seem	 to	 be	 rooted	 in	 him	 not	 believing	 that	 individuals	 can	 make	 a	 difference	 through	

consumption	and	that	it	is	not	their	responsibility	to	make	a	change.	However,	he	does	believe	

in	global	warming	and	says	that	something	should	be	done	as	the	earth’s	resources	are	limited.	

Peter	and	Lucas	score	2	because	they	never	buy	green	products	intentionally	and	are	skeptical	

about	such	products'	quality.	They	talk	positively	about	green	consumers	in	general	but	express	

more	negative	attitudes	towards	the	more	"extreme"	green	consumers	such	as	vegans.	Peter	

and	 Lucas	 believe	 that	 consumers	 can	 contribute	 to	 a	 positive	 change	 through	 their	
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consumption	 choices	 even	 though	 it	 is	 "not	 really	 the	 consumers'	 responsibility,"	 and	 they	

would	personally	never	sacrifice	their	own	comfort	for	green	alternatives.	

Felix	and	Tom	receive	a	score	of	2.5	because	they	believe	that	individuals	can	make	a	difference	

through	consumption,	are	positive	towards	products	being	more	environmentally	friendly,	and	

purchase	 green	 products	 occasionally,	 but	 it	 is	 not	 a	 significant	 part	 of	 their	 day-to-day	

consumption	 habits.	William	 and	 John	 are	 scored	 slightly	 higher,	 at	 3,	 as	 they,	 to	 a	 greater	

extent,	think	about	the	consequences	of	their	consumption	and	strive	to	become	greener	and	

thus	consume	green	products	more	often.		

Max	receives	the	highest	score	among	the	participants,	4,	because	he	actively	contemplates	how	

he	can	be	more	environmentally	friendly.	He	believes	that	individuals	can	make	a	difference,	

has	reduced	his	meat	consumption	and	gives	the	impression	of	a	fear	of	not	being	green	enough.	

The	latter	seems	to	originate	from	the	belief	that	he	may	receive	reactions	from	friends	and	

family	if	he	executes	non-green	actions.		

The	participants	believe	in	global	warming,	but	the	differences	among	them	lie	in	their	beliefs	

of	whether	or	not	individuals	can	make	a	difference	and	to	which	extent	green	consumption	

and	behavior	are	a	significant	part	of	their	everyday	life.		

4.1.1	Two	types	of	green	consumers	

Five	out	of	eight	participants	visualize	two	distinct	types	of	green	consumers	when	describing	

the	personality	of	a	green	consumer	in	questions	3	and	6,	that	is,	mainstream	green	consumer	

and	 extreme	 green	 consumer.	 The	 mainstream	 green	 consumer	 is	 described	 as	 an	

environmentally	conscious	person	who	is	young,	thoughtful,	and	respectful	of	others'	opinions.	

Whereas	 the	extreme	green	consumer	 is	described	as	an	environmentally	 conscious	person	

that	arrogantly	educates	others,	makes	others	 feel	guilty	about	 their	consumption	and	even	

wants	 to	 appear	 morally	 superior.	 It	 is	 evident	 that	 the	 mainstream	 green	 consumer	 is	

described	in	positive	terms	while	the	extreme	green	consumer	is	described	far	more	negatively,	

as	shown	in	the	examples	below	in	the	participants'	descriptions	of	the	green	consumer.	
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Daniel	[Q3]:	 I	envision	a	girl.	There	are	two	types	of	people	within	this	category.	It	is	first	a	student	

who	tries	to	be	socially	engaged,	but	who	is	still	positive	and	happy	though.	Maybe	not	as	

extreme	as	 the	 female	Miljøpartiet	De	Grønne	politician…	 the	Asian	one,	 she's	 a	 little	

extreme.	I	think	Caroline	(a	common	friend),	could	be	the	person	behind	this	list.	Just	the	

whole	her.	But	it	can	also	be	a	bit	like	a	hipster	version,	which	is	the	kind	of	person	I	do	

not	want	to	sit	down	with	at	a	party.	Caroline,	I	can	sit	down	with	though	*laughs*.	(...)	

There	are	 two	 types	within	 this	category.	There	 is	 the	mainstream	person,	Caroline.	 I	

know	she	loves	organic	products	and	probably	eats	vegetarian	burgers,	but	it	is	possible	

to	 talk	 to	her.	 She	understands	my	opinions	and	 respects	 them.	But	 the	other	person	

(extreme	green	consumer)	may	be	a	 little	more	harsh,	putting	more	pressure	on	each	

word.	That	affects	me	a	bit.	The	fact	that	you	do	not	respect	my	opinions,	like	eating	meat.	

However,	I	would	hang	out	with	person	1	(mainstream	green	consumer).		

	

The	above	examples	show	how	Daniel	envisions	 two	 types	of	green	consumers	and	how	he	

describes	 the	 mainstream	 green	 consumer	 far	 more	 favorably	 than	 the	 extreme	 green	

consumer,	which	seems	to	intimidate	him.	William	has	a	similar	conception.	

	
William	[Q3]:	 I	 think	 it	might	 be	 nice	 to	 be	 a	 little	more	 like	 the	 green	 consumer,	 to	 be	 a	 bit	more	

conscious.	But	then	some	of	them	have	become	the	person	who	tries	to	educate	everyone	

else,	and	I	can	get	a	little	annoyed	by	that.	The	fact	that	you	point	your	finger	at	everyone	

else	and	say	that	you	can	not	do	it	“like	this	and	like	that”	and	I	feel	that	green	consumers	

might	have	those	tendencies.	It	is	almost	like	they	need	to	show	everyone	else	that	they	

are	right	and	everyone	else	is	wrong.	

	

Conclusively,	Norwegian	millennial	men	view	the	green	consumer	as	twofold:	mainstream	and	

extreme.	 Considering	 the	 participant's	 aspirations	 to	 become	 greener	 and	 their	 positive	

attitudes	to	the	mainstream	green	consumer,	one	can	say	that	the	mainstream	green	consumer	

serves	as	a	desired	self	(Markus	&	Nurius,	1986)	for	all	participants	except	for	Daniel.	However,	

the	 extreme	 green	 consumer	 can	be	 labeled	 as	 an	undesired	 self	 (Markus	&	Nurius,	 1986),	

taking	into	account	how	the	extreme	green	consumer	is	described	in	rather	negative	terms.		
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4.1.2	No	negative	remarks	when	buying	non-green	products	but	may	receive	negative	
remarks	when	buying	vegetarian	alternatives	

As	 previously	mentioned,	 Norway	 has	 a	 feminine	 culture	where	 both	men	 and	women	 are	

permitted	to	be	gentle,	feminine,	and	weak	(Nelson	et	al.,	2006),	people	are	more	concerned	

about	 the	 environment	 than	 people	 in	 masculine	 cultures,	 and	 quality	 of	 life	 is	 in	 focus	

(Hofstede,	1998).	These	assumptions	are	supported	in	the	findings	of	the	present	study.	The	

participants	agree	that	individuals	are	encouraged	to	make	environmentally	friendly	choices	

but	 that	 there	 is	 no	 heavy	 pressure	 on	 actually	 doing	 so;	 this	 is	 shown	 in	 Felix	 and	Max’s	

citations	below.	

	
Felix	[Q11]:	 There	 is	 a	 constant	 focus	 on	 the	 environment	 and	 that	 one	 should	 contribute	by,	 for	

instance,	recycling	and	that	all	bottles	should	be	deposited	of	course.	But,	there	are	no	

big	sacrifices,	nothing	that	makes	your	everyday	life	more	difficult.	So	I	do	not	feel	that	

there	is	very	much	pressure	or	expectations	beyond	that.		

	

Max	[Q11]:	 There	is	a	lot	of	advertising	for	environmentally	friendly	choices	or	green	products,	and	

there	 are	 many	 articles	 in	 various	 media	 about	 acting	 sustainably	 and	 being	

environmentally	 friendly.	But,	at	 the	same	 time,	nobody	will	 look	down	on	you	 if	you	

behave	in	a	non-green	manner.		

	

Max	seems	to	have	contradictory	thoughts	on	the	pressure	from	society	to	be	green	as	he	in	the	

same	question	says	that	he	indeed	feels	a	kind	of	pressure	and	actually	thinks	that	his	friends	

and	acquaintances	might	give	him	negative	remarks	if	he	does	something	there	is	a	common	

consensus	that	it	is	bad	for	the	environment.		

	
Max	[Q11]:	 We	have	obviously	been	influenced,	but	then	again	you	might	feel	an	increased	pressure	

if	some	famous	people	do	something	very	non-environmentally	friendly	as	it	might	end	

up	in	the	newspaper,	and	when	you	read	it,	you	think;	"Oh	my	God,	what's	the	point?"	(of	

doing	 this	 very	 non-environmentally	 friendly	 thing).	 The	 pressure	 from	 society	 to	 be	

environmentally	friendly	would	then	increase	a	bit	because	you	realize	that	that	kind	of	

behavior	is	stupid.	I	then	feel	that	the	expectations	increase	because	a	person	has	been	

given	 a	 notice	 that	 such	 behavior	 is	 stupid	 and	 the	 fact	 that	 it	 can	 be	written	 about,	

meaning	I	might	also	get	a	remark	from	my	friends	or	acquaintances	when	having	a	non-

environmentally	friendly	behavior	like	that.	
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Max	is	the	participant	with	the	highest	score	on	greenness	and	one	of	the	participants	who	give	

an	 impression	of	being	highly	aware	of	what	others	might	think	of	him,	as	 illustrated	 in	the	

statement	 above.	 However,	 he	 is	 the	 only	 participant	 thinking	 one	 might	 receive	 negative	

remarks	due	to	non-green	behaviors.	This	thought	may	be	explained	by	the	fact	that	his	social	

network	of	 friends	 also	 is	 interested	 in	being	 environmentally	 conscious	 and	doing	what	 is	

considered	“the	right	thing	to	do.”	

	

However,	 the	majority	of	 the	participants	do	not	 indicate	 that	 they	will	 receive	any	 form	of	

“punishment”	if	they	make	less	environmentally	friendly	choices.	The	term	“punished”	is,	in	this	

case,	used	to	constitute	negative	remarks	or	reactions	from	others.		
	

John	[Q11]:	 I	do	not	think	society	cares	so	much	about	the	individual's	choice,	so	if	they	see	me	buying	

something,	it	is	somehow	not...	So	if	I	go	to	an	electronics	store	and	buy	something	there,	

then	 I	 do	 not	 think	 anyone	 notices	 or	 reacts	 to	 what	 I	 buy,	 even	 if	 there	 are	 more	

environmentally	friendly	choices	in	the	store.	

	

Daniel,	the	least	environmentally	friendly	participant,	says	he	feels	pressure	from	society	to	be	

greener	-	almost	like	he	is	forced	to	become	greener.	

	
Daniel	[Q11]:	 There	is	a	lot	of	influence	from	all	over,	and	I	constantly	get	solutions	that	“force”	me	to	

make	environmentally	friendly	choices	…	For	instance,	I	used	to	throw	plastic	waste	in	

the	 regular	 trash	 bin,	 but	 now	 we	 have	 our	 own	 plastic	 bin	 outside.	 Not	 that	 I	 am	

particularly	aware	of	it,	but	I	feel	like	it	is	more	natural	to	recycle	it	(plastic	waste)	now	

since	it	is	more	facilitated	for	it.	But	I	have	to	admit	that	I	am	not	the	best	at	it,	and	since	

there	is	no	felt	stigma	and	no	norm,	it	is	easy	not	to	bother.		

	

Considering	Daniel’s	comment,	it	seems	that	he	does	not	care	or	let	the	pressure	from	society	

affect	 his	 behavior	 as	 he	 believes	 there	 is	 no	 stigma	 if	 he	 chooses	 not	 to	 submit	 to	 the	

encouragement	of	green	behavior.		

	

Moreover,	 Peter	 expresses	 that	 he	 would	 like	 to	 try	 to	 reduce	 his	 meat	 consumption	 for	

environmental	reasons	while	also	saying	eating	meat	is	socially	accepted	because	it	is	the	norm.	
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The	latter	is	a	common	thought	among	the	participants	despite	the	consensus	that	meat	is	less	

environmentally	friendly,	and	most	of	them	desire	to	be	more	environmentally	conscious.	This	

contradiction	illustrates	how	the	descriptive	norm	in	this	context	is	stronger	than	the	injunctive	

norm	as	the	men	follow	common	practice	rather	than	what	they	see	as	morally	right	(Peattie,	

2010).	 The	 prevalence	 of	 the	 descriptive	 norm	 is	 demonstrated	 by	 the	 fact	 that	 non-green	

behaviors,	such	as	consuming	meat,	are	not	frowned	upon	among	Norwegians,	expressed	by	

Peter	and	Max	in	the	following	citations.	
	

Peter	[Q8]:	 The	norm	is	quite	strong	regarding	meat	being	socially	accepted	to	eat.	(...)	Eating	meat	

is	socially	accepted.	It	is	not	something	you	think	twice	about.	You	make	a	decision	that	

everyone	else	makes	as	well.	

	

Max	[Q8]:	 (...)	 but	 he	 notices	 that	 when	 everyone	 else	 orders	meat	 he	may	 experience	 a	 bit	 of	

pressure	based	on	 the	 fact	 that	he	now	will	become	 the	special	one	 that	does	not	eat	

meat.			

	

Despite	 the	 feminine	 Norwegian	 culture	 (Hofstede	 Insights,	 2021),	 half	 of	 the	 participants	

(regardless	of	their	level	of	greenness)	utter	that	they	would	most	likely	receive	some	form	of	

negative	remarks	from	their	friends	when	consuming	vegetarian	products,	which	hold	a	shared	

meaning	 (Allen	 et	 al.	 2008;	 McCracken,	 1986;	 Solomon,	 1983)	 of	 greenness	 among	 the	

participants.	This	becomes	apparent	when	the	participants	are	asked	to	share	their	thoughts	

and	reflections	on	the	hypothetical	scenario	concerning	Ola	(question	8),	who	had	promised	

himself	to	buy	vegetarian	but	ended	up	buying	a	meat	dish	when	he	was	out	eating	with	his	

friends.	
	

Tom	[Q8]:	 I	think	my	friends	would	have	responded	something	like	“That	is	totally	fine	by	us.	We	

support	 your	 decision”,	 but	 of	 course,	 I	 would	most	 definitely	 receive	 some	 kinds	 of	

comments.	But	 it	 is	more	like	the	banter	between	friends	(...)	 It	could	be	like	“are	you	

going	to	run	for	election	for	Miljøpartiet	De	Grønne	(Norway’s	green	political	party)	or	

“so,	are	you	an	influencer	now?”	or	something	like	that,	simply	to	try	to	provoke	me.	So	

yeah,	I	can	definitely	imagine	receiving	teasing	and	provoking	comments	like	that.	

	

Daniel	[Q8]:	 So	if	my	friends	and	I	had	been	sitting	around	a	table	and	one	of	the	guys	in	the	group	had	

eaten	a	meat-free	dish	and	said	he	was	going	to	reduce	his	meat	consumption,	we	would	



 
 

55 
 

have	bullied	him	a	bit.	But	then	it	would	also	have	been	a	bit	sarcastic,	like	"come	on,	you	

must	have	meat".	We	would	probably	tease	or	bully	him	a	bit	just	to	annoy	him.	That's	

just	because	there's	such	a	small	threshold	and	it	has	nothing	to	do	with	our	values.	

	

Some	participants	even	say	that	the	fear	of	receiving	remarks	like	these	is	enough	for	someone	

not	to	purchase	a	vegetarian	dish	in	a	social	setting.		

	
Felix	[Q8]:	 (...)	if	he	chooses	a	vegetarian	dish	in	this	setting,	he	will	receive	some	banter	and	might	

be	a	bit…	there	might	not	be	any	bad	feelings	behind	those	comments,	but	he	will	receive	

some	 reactions	 from	 buying	 it	 (a	 vegetarian	 dish)	 (...)	 I	 understand	 those	 types	 of	

comments	are	enough	for	people	to	think	“okay,	I	will	let	it	pass	today	and	do	well	the	

rest	of	the	week”.	

	

Tom	[Q8]:	 And	it	might	be	the	case	that	he	(Ola	from	the	hypothetical	scenario)	 is	a	bit	afraid	of	

receiving	comments	on	it	(buying	a	vegetarian	dish),	maybe	something	like	“Oh	ok,	so	

you	are	going	to	eat	that	when	all	of	us	are	eating	meat”.	So	yes,	I	believe	that	there	are	

various	scenarios	that	pop	up	in	his	head.	

	

There	are	several	reasons	why	one	would	receive	negative	remarks	when	being	the	only	guy	

purchasing	vegetarian	food	in	a	group	of	friends.	First,	an	explanation	may	be	how	they	would	

stand	 out	 from	 the	 crowd	when	 consuming	 vegetarian	 products.	 This	 is	 not	 communicated	

explicitly	by	the	participants	but	derived	and	understood	in	conjunction	with	the	respondent's	

perspective	on	standing	out.	Secondly,	among	some	of	the	men,	vegetarian	products	seem	to	

hold	the	symbolic	meaning	of	"extreme	greenness"	which	they	associate	with	smugness	and	

moral	superiority,	which	is	frowned	upon	in	the	Norwegian	culture,	illustrated	through	William	

and	Felix's	statements	below.	

	
William	[Q8]:	 The	girl	version	of	Ola	in	a	female	friend	group	would	have	been	a	bit	more	annoying	and	

said	something	like	“Do	you	know	what?	I	will	go	for	a	vegetarian	burger	because	it	is	

much	better	for	the	planet”	and	then	this	person	would	also	try	to	teach	the	whole	group	

regarding	why	she	is	making	the	right	choice.		

	

Max	[Q8]:	 If	 it	 is	 a	 classic	 group	 of	 guys,	 then	 I	would	 believe	 that	 their	 first	 thought	would	 be	

something	like	“Hm,	that	is	good”,	but	out	of	their	mouths	it	would	come	“haha,	are	you	
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kidding	me?”	and	that	it	would	be	something	like	“So	are	you	going	to	be	a	vegetarian?”.	

At	least	that	is	what	I	get	when	I	tell	my	group	of	guy	friends.	

	

By	interpreting	the	participants'	reflections	in	section	4.1.2,	it	becomes	evident	that	Norwegian	

millennial	men	do	not	receive	negative	remarks	when	buying	non-green	products	as	consuming	

these	products	is	the	norm.	However,	one	might	expect	some	form	of	negative	remarks	from	

others	when	buying	vegetarian	products	because	it	makes	you	stand	out	and	act	against	the	

norm	and	the	product's	symbolic	meaning	of	extreme	greenness,	which	is	undesirable	among	

Norwegian	millennial	men.		

	

4.1.3	Desire	to	be	green	but	do	not	want	to	stand	out	from	the	crowd,	especially	by	being	
perceived	as	morally	superior		

The	findings	have	hitherto	demonstrated	that	Norwegian	millennial	men,	to	various	extents,	

desire	to	be	green.	However,	findings	also	reveal	that	the	men	believe	they	would	stand	out	and	

receive	remarks	for	consuming	green	products.	Some	of	the	men	even	think	green	consumption	

can	make	them	come	off	as	morally	superior.	The	following	sections	will	discuss	how	this	fear	

of	 being	 perceived	 as	 morally	 superior	 might	 increase	 the	 Norwegian	 millennial	 men’s	

threshold	to	carry	out	green	behaviors	and	consumption.	

	

Peter	ascribes	the	green	consumer	the	personality	trait	“superior”	when	assigning	personality	

traits	to	the	consumer	with	the	green	shopping	list	in	question	6.	He	argues	for	his	choice	as	

follows:			

	
Peter	[Q6]:	 I	have	created	an	image	in	my	head	of	what	kind	of	person	this	is.	I	think	it	is	a	person	

who	might	be	a	little	“try	hard”,	and	who	might	be	a	little	superior	in	a	way.	

	

More	interestingly,	Daniel	takes	it	a	step	further	in	describing	the	green	consumer	as	morally	

superior	and	utters	how	he	actively	works	on	not	becoming	this	type	of	person.	

	
Daniel	[Q5]:	 Well,	he	is	definitely	superior	(talking	about	the	green	consumer	with	shopping	list	2).		

Interviewer:	 What	makes	you	think	of	this	person	as	superior?		
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Daniel:	 *laughs*...ehh...	the	person	might	show	off	by	expressing	they	are	better	than	others.	The	

person	is	a	little	smug	in	their	choices.	Superior.	"No,	I	have	read	this."	But	if	I	had	said	

that	your	body	needs	meat,	then	the	person	says,	"No,	it	does	not".	The	person	becomes	

a	little	superior	towards	you	and	your	choices,	and	the	person	will	not	listen.	The	person	

does	not	seem	to	care	what	I	say	and	sees	himself	as	"above"	me	because	they	think	they	

are	right	and	that	I	am	not.	

	

How	Daniel	talks	about	green	consumerism	is,	for	the	most	part,	distinctly	negative.	He	is,	as	

mentioned,	the	least	green	out	of	the	participants.	He	believes	in	global	warming	but	does	not	

think	 that	 individuals	 alone	 can	make	 a	difference	 and	 is	 unwilling	 to	make	 an	 effort	 to	 be	

greener	himself.	There	may	be	various	reasons	why	Daniel	shun	green	behaviors	and	look	down	

on	those	who	perform	extreme	greenness.	These	negative	feelings	may	occur	because	green	

behaviors	 threaten	his	way	of	 living	 and	what	he	has	been	 taught,	 in	 other	words,	 his	 self-

concept.	That	is	in	line	with	Murtagh	et	al.’s	(2015)	postulation	that	some	people	steer	clear	of	

adopting	green	behaviors	because	they	experience	it	as	a	change	that	may	threaten	the	self.		

	

Throughout	 the	 interview,	 it	 also	 becomes	 clear	 that	 Daniel	 is	 not	 concerned	 about	 being	

politically	correct,	rather	the	opposite.	In	contrast,	he	is	highly	critical	of	people	he	identifies	as	

politically	correct,	such	as	extreme	green	consumers.	Considering	that	he	does	believe	in	global	

warming	and	that	something	must	be	done	to	prevent	it,	it	is	not	far	off	to	think	that	he	might	

see	some	truth	in	what	the	green	consumers	are	doing	and	saying	but	refuses	to	acknowledge	

it	because	it	threatens	his	self-concept.	

	

Also,	Daniel’s	group	of	friends	holds	the	same	attitudes	and	behaviors	as	himself.	They	laugh	

when	other	men	choose	vegetarian	over	meat,	and	when	a	previous	friend	became	too	obsessed	

about	 being	 green,	 like	 an	 extreme	 green	 consumer,	 they	 got	 annoyed	 by	 his	 behavior	 and	

constant	sermons	on	meat	and	environmentalism.	This	resulted	in	them	distancing	themselves	

from	him	as	they	did	not	want	to	be	associated	and	identified	with	this	extreme	greenness.		
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Daniel	[Q8]:	 (...)	we	do	have	one	guy	in	our	group.	He	stopped	eating	meat.	We	ended	our	friendship	

with	him	*laughs*.		

Interviewer:	 Because	of	that?	

Daniel:	 Hmm,	no,	but	he	was	terribly	weird,	and	when	you	were	sitting	with	him	at	a	party	…	he	

was	“depressed”	because	he	thought	the	world	was	going	under.	He	was	special.	But	I	

think	we	had	reacted	a	bit	like,	“Yeah,	okay”.	If	he	had	really	put	the	foot	down	and	been	

determined,	then	I	think	that	we	would	have	said	that	it	was	okay.	But	if	he	did	not	put	so	

much	into	it	…	some	people	tone	down	what	they	are	saying	a	bit,	especially	if	you	are	

sitting	with	six	people	with	opposed	opinions.	So	I	believe	that	it	might	be	difficult	for	

you	to	get	a	breakthrough	with	us.	It	is	six	against	one	here	*laughs*.		

	

This	 example	underscores	 that	 possessions	 can	be	used	 to	 indicate	 group	membership	 and	

express	 belonging	 to	 a	 group	 in	 a	 similar	 vein	 as	 individuals	 can	 use	 them	 to	 distinguish	

themselves	 from	others	 (Belk,	 1988;	Boorstin,	 1973).	 In	other	words,	 consumption	of	meat	

products	displays	Daniel’s	membership	 to	his	 social	group	while	 refraining	 from	vegetarian	

products	 distinguishes	 him	 from	 the	 dissociative	 reference	 group	 (White	 &	 Dahl,	 2006)	 of	

extreme	green	consumers.	

	

Daniel	does	not	only	shun	green	behavior	and	dislikes	the	extreme	green	consumers	but	does	

also	express	aversion	to	the	green	products	he	believes	extreme	green	consumers	consume,	

such	as	tofu	and	vegetarian	burgers,	as	shown	in	the	example	below.		

	
Daniel	[Q3]:	 Tofu,	VEGETARIAN	burger,	BAMBOO	toothbrush…	shoot	me!	*laugh*	That	is	not	me	at	

all!	

Interviewer:	 What	makes	you	think	these	products	are	not	“you”?	

Daniel:	 These	are	not	products	 I	would	buy.	 Some	people	might	 follow	 that	green	movement	

encouraging	you	to	not	eat	meat,	but	I	do	not	support	that	at	all.	

	

This	aversion	indicates	that	green	products	hold	symbolic	meanings	he	does	not	want	to	adopt	

or	be	associated	with	as	they	would	make	him	become	his	undesired	self	(Markus	&	Nurius,	

1986),	an	extreme	green	consumer	who	smugly	educates	others.	According	to	his	reflections,	

consuming	these	green	products	is	also	likely	to	cause	negative	remarks	and	teasing	comments	

among	his	 friends	and	can,	 in	 the	worst	case,	 lead	to	exclusion	 from	his	social	group.	These	
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possible	negative	outcomes	are	additional	incentives	for	him	to	avoid	the	consumption	of	green	

products	actively.		

	

William	is,	on	the	other	hand,	significantly	more	positive	towards	green	products.	He	uses	oat	

milk	in	his	coffee	and	has	started	eating	vegetarian	burgers	more	frequently	as	he	finds	them	

surprisingly	tasteful.	He	views	people	who	eat	vegetarian	food	as	trendsetters,	indicating	that	

green	products	hold	the	symbolic	meaning	of	innovativeness	(Vandecasteele	&	Geuens,	2010).	

When	 analyzing	 the	 interview	 with	 William,	 it	 becomes	 evident	 that	 he	 wants	 to	 become	

greener	 and	 that	 he	 actively	 makes	 decisions	 for	 this	 to	 happen,	 meaning	 consumption	 of	

products	he	recognizes	as	green	will	get	him	closer	to	his	desired	self	(Markus	&	Nurius,	1986).	

However,	when	analyzing	closer	how	he	argues	for	the	consumption	of	these	green	products,	it	

seems	like	he	thinks	the	products	may	also	signal	morality	superiority,	something	he	does	not	

desire	to	signal.	

	
William	[Q3]:	 Yes,	oat	milk	for	instance,	I	have	to	admit	that	I	have	used	it.	But	that	is	because	I	think	it	

tastes	good	and	because	I	have	milk	in	my	coffee	and	I	think	that	it	froths	more.	But	it	is	

somewhat	an	…	additional	thing	in	a	way?	Vegetarian	burger.	I	was	very	skeptical	in	the	

beginning,	but	holy	shit	some	of	them	taste	so	good.		

	

It	 is	noticeable	how	William	almost	deliberately	 avoids	 saying	 that	oat	milk	 and	vegetarian	

burgers	are	green	products,	even	though	he	in	other	parts	of	the	interview	communicates	that	

he	 perceives	 them	 as	 green.	 Considering	 his	 expressed	 desire	 to	 become	 greener,	 it	 is	

reasonable	to	assume	that	the	products'	greenness	is	one	reason	he	consumes	them.	In	other	

words,	William	does	not	want	to	admit	that	he	is	consuming	green	products	such	as	oat	milk	

and	vegetarian	burgers	because	they	are	green.	This	interpretation	can	be	seen	in	conjunction	

with	his	description	of	the	vegetarian	burger-eating	girl	version	of	Ola	in	question	8,	who	he	

finds	 annoying	 because	 she	 tries	 to	 educate	 her	 friends	 and	 wants	 to	 come	 off	 as	 very	

environmentally	 friendly.	 Additionally,	 he	 believes	 that	 the	 green	 consumer	 in	 question	 3	

actively	tries	to	convey	attitudes	he	dislikes,	such	as	political	correctness	and	superior	values,	

by	consuming	green	products.	
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While	 one	 must	 interpret	 William's	 thoughts	 and	 reflections	 to	 capture	 how	 he	 believes	

consuming	green	products	may	signal	moral	superiority,	it	is	very	clear	how	he	believes	that	by	

talking	positively	about	such	consumption	or	encouraging	others	to	consume	green,	one	comes	

off	as	morally	superior.	This	becomes	evident	in	the	statement	below.	

	
William	[Q3]:	 I	think	it	might	be	a	bit	tiring	to	be	person	2	(green	consumer),	even	though	I	think	it	is	a	

good	thing	if	person	1	(non-green	consumer)	can	be	a	bit	more	similar	to	person	2	(green	

consumer).	But	everything	in	moderation,	is	my	belief.	It	is	annoying	with	that	person	2	

(green	 consumer)	who	 arrogantly	 tries	 to	 educate	 everyone.	 I	must	 admit	 that.	 They	

might	even	give	you	a	judging	glare	if	they	see	you	buy	a	plastic	toothbrush.	

	

In	the	following	reflection,	 it	comes	to	 light	that	William	seems	cautious	about	how	he	talks	

about	his	green	behaviors,	supporting	previous	suggestions	that	he	actively	distances	himself	

from	and	tries	to	avoid	becoming	(Markus	&	Nurius,	1986)	this	extreme	green	consumer,	which	

he	deems	as	morally	superior.	

	
William	[Q9]:	 Now,	I	do	have	those	kinds	of	boxes	that	I	put	all	of	my	food	waste	in,	and	I	also	make	soil	

from	it	in	my	garden.	So	there	are	those	little	things,	but	which	I	do	not	need	to	talk	so	

damn	loud	about	because	I	do	not	need	others	to	have	a	bad	conscience	because	they	are	

not	doing	the	same	exact	thing	as	me.	So	it	is	a	bit	of	…	I	think	it	is	a	bit	fun	to	try	new	

things	…	ehh	…	but	I	do	not	have	to	go	with	a	banner	and	promote	it,	so	to	speak.	

	

In	conclusion,	Peter,	Daniel,	and	William	have	in	common	that	they	all	think	that	there	is	a	risk	

of	being	perceived	as	morally	superior	when	being	a	green	consumer.	Arguably,	this	may	hinder	

Peter	 from	 taking	 the	 step	 to	 reduce	his	meat	 consumption	as	he	desires,	 it	 seems	 to	 scare	

Daniel	 from	doing	anything	green,	and	 it	makes	 it	harder	 for	William	 to	consume	his	green	

products	without	fear	of	coming	off	as	morally	superior.	

	

Max	is	the	only	participant	with	a	contrasting	perspective.	He	does	not	express	any	negative	

thoughts	on	green	products	or	green	consumers	and	does	not	think	it	is	possible	to	be	too	green	

in	any	way.	This	belief	seems	to	stem	from	his	conviction	that	individuals	can	make	a	difference	

through	their	consumption,	something	he	sees	as	highly	needed	because	we	have	to	fight	the	

climate	challenges	the	world	is	facing	today.	Max	consumes	a	range	of	green	products	today	
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and	does	not	seem	to	associate	these	products	with	moral	superiority	at	all.	Opposed	to	Peter,	

Daniel	 and	William,	Max	acts	 congruently	with	how	 they	describe	a	morally	 superior	green	

consumer.	He	is	not	afraid	of	sharing	his	political	opinions	in	the	aspiration	to	influence	others.	

This	is	illustrated	in	the	following	comment.	

	
Max	[Q7]:	 Well,	I	remember	that	I	told	my	friends	about	it	(that	he	stopped	using	his	leather	jacket	

because	 he	 did	 not	want	 to	wear	 animal	 skin	 and	 support	 such	 industry),	 that	 I	 had	

realized	 that	 this	 was	 not	 cool.	 It	 was	 not	 with	 the	 intention	 of	 giving	 them	 a	 bad	

conscience,	but	I	tried	to	tell	them	that	it	is	unnecessary	to	support	such	an	industry	and	

to	try	to	get	them	on	the	team,	if	you	could	say	it	like	that.	

	

In	conjunction	with	his	strong	desire	to	act	environmentally	friendly	and	his	belief	that	people	

should	consume	greener,	this	comment	indicates	that	Max	is	not	afraid	of	being	perceived	as	

morally	superior	when	consuming	green	products	or	 talking	about	 it	 to	others.	At	 the	same	

time,	it	might	also	show	that	Max	does	not	perceive	green	products,	or	the	consumption	of	them,	

as	a	signal	of	moral	superiority.	

	

The	remaining	participants	have	not	directly	expressed	that	green	products	or	involvement	in	

green	 consumption	 signal	 moral	 superiority,	 but	 this	 is	 not	 something	 to	 rule	 out.	 The	

prevalence	 of	 this	 conception	 among	 Norwegian	millennial	 men	 has	 to	 be	 researched	 in	 a	

quantitative	study,	as	explained	in	section	6.1.	

	

4.2	NORWEGIAN	MILLENNIAL	MEN’S	GENDER	IDENTITY	AND	ITS	IMPLICATIONS	ON	
CONSUMPTION	OF	GREEN	AND	NON-GREEN	PRODUCTS	

According	to	PAQ,	3	out	of	8	participants	have	more	feminine	personality	traits	than	masculine	

personality	 traits.	 Considering	 that	 PAQ	 is	 a	 self-report	measure	 (Spence	 et	 al.,	 1974)	 and	

people’s	tendency	to	present	themselves	in	a	socially	desirable	manner	(Fisher,	1993;	King	&	

Bruner,	2000;	Neeley	&	Cronley,	2004),	it	is	evident	that	these	Norwegian	millennial	men	see	it	

as	socially	accepted,	and	maybe	even	desirable,	for	men	to	have	feminine	personality	traits.	This	

makes	sense	considering	the	feminine	culture	in	Norway	(Nelson	et	al.,	2006).		
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William,	Felix,	and	Tom	are	the	three	participants	with	more	feminine	personality	traits	than	

masculine	personality	traits,	indicating	no	significance	between	feminine	personality	traits	and	

how	 they	 score	 on	 the	 scale	 of	 greenness.	 However,	 gender	 identity	 is	 multidimensional,	

meaning	 one	 should	 evaluate	 people’s	 gender	 identity	 based	 on	 more	 aspects	 than	 just	

personality	(Avery,	2012;	Palan,	2001).	This	can	be	done	by	having	people	rate	themselves	on	

the	dimensions	of	masculinity	and	femininity,	which,	according	to	Spence	(1984),	reflect	their	

multidimensional	 gender	 identity.	 When	 the	 participants	 rated	 their	 own	 masculinity	 and	

femininity	on	a	scale	from	1	to	10,	all	eight	participants	rated	themselves	as	more	masculine	

than	feminine,	meaning	one	can	say	that	Norwegian	millennial	men	see	themselves	as	more	

masculine	than	feminine.	The	implications	this	has	on	consumption	are	discussed	in	the	coming	

sections.	

	

4.2.1	Ascribe	green	products	and	consumers	feminine	personality	traits,	but	do	not	
associate	them	with	women	

Shopping	list	2	in	question	3	contains	green	products	such	as	oat	milk,	tofu,	vegetarian	burger,	

organic	cucumber,	and	bamboo	toothbrush,	which	hold	the	shared	meaning	(Allen	et	al.	2008;	

McCracken,	1986;	Solomon,	1983)	of	environmentalism	and	greenness	among	the	participants.	

	
Felix	[Q3]:	 I	immediately	notice	that	there	are	more	…	well,	environmentally	friendly	things	there.	

Most	likely,	a	person	who	cares	for	the	environment	and	weighing	organic	products	as	

more	 important	 than	cheaper	products.	Oat	milk,	 tofu	and	vegetarian	burgers	are	not	

exactly	the	cheapest	opinions,	for	instance.	I	think	that	maybe	this	is	a	person	who	has	

strong	…	or	principles	and	values	and	…	well,	someone	who	is	a	vegetarian?	That	cares	a	

lot	about	not	only	what	you	eat	but	also	about	the	environment	and	everything	related	to	

that.	

	
Max	[Q3]:	 It	is	a	person	who	shops	more	responsibly.	This	person	is	aware	of	where	the	products	

come	from	and	what	they	are	made	of…	and	concerned	about	environmentalism.	I	am	not	

sure	why,	but	I	believe	it	 is	because	the	person	buys	oat	milk,	organic	cucumber,	tofu,	

vegetarian	burger,	and	bamboo	toothbrush.	So,	products	that	are	supposed	to	be	more	

environmentally	 friendly	 and	 yeah,	 products	 that	 these	 people	 then	 want	 to	 use	

themselves	 because	 they	 are	 concerned	 about	 environmentalism	or	 because	 they	 are	

vegetarians	who	do	not	want	to	eat	meat	and	support	that	industry.	
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In	question	6,	the	participants	were	asked	to	give	the	consumer	with	the	green	shopping	list	

(list	 2)	 four	 personality	 traits	 out	 of	 a	 list	 with	 five	 masculine	 personality	 traits	 and	 five	

feminine	personality	traits	from	PAQ,	in	order	to	identify	the	symbolic	meanings	of	the	green	

products.	 The	 participants	 rated	 this	 green	 person	 as	 having	 a	 more	 feminine	 personality	

(scoring	18	out	of	32)	than	a	masculine	personality	(scoring	14	out	of	32).	Taking	into	account	

that	all	participants	view	the	person	behind	this	shopping	list	as	green,	it	makes	sense	how	the	

person	is	ascribed	more	feminine	personality	traits,	such	as	emotional,	helpful,	understanding,	

and	 kind,	 as	 these	 traits	 are	 seen	 in	 relation	 to	 environmentalism	 and	 green	 consumption	

(Brough	et	al.,	2016).	7	out	of	8	participants	categorized	this	green	consumer	as	emotional,	with	

some	of	the	rationales	behind	this	shown	in	the	following	citations.	

	
Felix	[Q6]:	 Emotional	…	I	do	not	know,	if	you,	for	instance,	choose	a	vegetarian	burger,	then	there	

are	many	incentives	to	shy	away	from	meat,	but	it	may	be	because	the	person	wants	to	

protect	 animals	 or	 the	 environment,	 which	 in	 turn	 protects	 tomorrow's	 youth	 or	

something	like	that	…	have	mercy	for	other	people	or	animals.		

	
Interviewer:		 What	makes	you	think	of	this	person	as	emotional?	

Lucas	[Q6]:	 I	think	if…I	think	it	is	a	deliberate	choice	to	not	buy	meat	and	that	this	might	be	a	bit	more	

emotional	in	a	sense?	

	

Felix	and	Lucas	seem	to	think	of	the	green	consumer	as	emotional	because	this	person	wants	

to	protect	the	environment	and	animals	and	thinks	about	the	greater	good.	Daniel,	 the	 least	

green	participant,	has	another	explanation	for	why	he	sees	the	green	consumer	as	emotional.		

	
Daniel	[Q6]:	 This	person	might	be	a	bit	vulnerable,	if	you	see	what	I	mean?	If	I	say,	“no,	I	am	not	going	

to	eat	vegetarian	and	I	think	it	is	nonsense”,	then	the	person	might	become	emotional	

because	of	 it.	 It	 touches	a	nerve	 concerning	 their	 attitudes,	 and	 they	might	 feel	 like	 I	

ridicule	them.	

	

Daniel	 ascribes	 the	 trait	 “emotional”	 in	 a	 more	 negative	 manner	 than	 Lucas	 and	 Felix,	

something	that	likely	roots	in	his	overall	negative	perception	of	green	consumers.	
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How	 the	participants	describe	Ola,	who	 tries	 to	 reduce	his	meat	 consumption	 (Q8),	 further	

reflects	that	they	view	green	consumption	positively,	as	 long	as	the	consumer	executing	the	

green	 consumption	 is	 considered	 a	 mainstream	 green	 consumer.	 Ola	 is	 ascribed	 feminine	

personality	 traits	 associated	 with	 environmentalism,	 such	 as	 caring,	 considerate,	

understanding,	 and	 kind,	 but	 he	 is	 likewise	 ascribed	 masculine	 personality	 traits	 like	

independence,	being	comfortable	in	his	own	skin,	and	confidence.	These	findings	correlate	with	

how	the	green	consumer	behind	list	2	is	characterized	and	underlines	that	green	consumers	

may	be	viewed	as	having	both	 feminine	and	masculine	personality	 traits,	 something	 that	 is	

socially	accepted	by	Norwegian	millennial	men.		

	
Felix	[Q8]:	 He	might	be	a	bit	caring	in	a	way,	which	may	not	be…	well,	he	is	a	bit	more	concerned	

about	the	community	and	others	than	himself?	He	gives	a	bit	of	himself	and	tries	to	do	

something	 for	 the	 environment	 in	 his	 own	 way.	 So	 I	 believe	 he	 might	 have	 some	

principles	and	values	and	try	to	do	what	is	best	for	everyone.	

	
Max	[Q8]:	 I	believe	he	is	a	kind	friend.	Probably	quite	thoughtful	too.	He	obviously	has	things	he	

cares	about,	such	as	the	environment.	He	is	probably	understanding,	but	also	honest,	and	

maybe	intelligent.	He	is	a	smart	person,	a	great	guy	to	have	as	a	friend.	

	
John	[Q8]:	 A	bit	like	what	I	ticked	off	in	the	document	(forward,	independent,	kind,	emotional).	He	

has	sat	down	and	 thought	about	his	values	and	educated	himself	 concerning	how	the	

world	is	evolving.	Maybe	he	has	a	personality	that	easily	 is	 inspired	by	other	people's	

fight	for	something	good.		

	

The	 participants	 ascribe	 Ola	 a	 range	 of	 prototypical	 feminine	 personality	 traits	 (Helgeson,	

1994);	however,	none	of	 the	participants	ascribe	him	prototypical	 feminine	traits	related	to	

physical	 appearance	 or	 interests	 (Helgeson,	 1994).	Hence,	 they	 do	 not	 see	 him	 as	 having	 a	

distinctly	more	 feminine	 than	masculine	gender	 identity.	 If	 this	 actually	were	 the	 case,	 it	 is	

reasonable	to	assume	the	participants	would	have	commented	on	this	as	he	would	breach	the	

gender	norms.		

	

These	 findings	 indicate	 that	 male	 green	 consumers	 are	 ascribed	 prototypical	 feminine	

personality	 traits	 but	 are	 not	 associated	 with	 women,	 which	 is	 rational	 as	 Norway	 has	 a	
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feminine	culture	where	men	are	permitted	to	have	feminine	personality	traits	(Nelson	et	al.,	

2006).	Consequently,	Norwegian	millennial	men	ascribe	green	products	feminine	personality	

traits	 but	 do	not	 associate	 them	with	women,	which	 contrasts	Brough	 et	 al.'s	 (2016)	 study	

postulating	that	men	in	masculine	cultures,	like	the	United	States	and	China,	associate	green	

products	with	women,	something	that	prevents	them	from	purchasing	green	products.	

	

4.2.2	View	non-green	products	and	consumers	in	a	positive	light	

The	non-green	consumer	behind	list	1	(Q2)	is	assigned	a	gender	more	clearly	than	the	green	

consumer,	as	5	out	of	8	participants	deem	the	non-green	consumer	to	be	a	man.	

	
Tom	[Q3]:	 I	do	think	that	list	1	(non-green)	is	a	man,	but	I	think	that	list	2	(green)	could	be	both	a	

man	and	a	woman.	But	list	1	is	in	my	head	at	least	very	clearly	a	man.	

	

Shopping	list	1	contains	distinctly	non-green	products	such	as	bacon	and	steak,	as	well	as	cow’s	

milk,	 a	 cucumber,	 and	 a	 toothbrush.	 The	 consumer	 behind	 this	 list	 is	 perceived	 to	 have	 a	

significantly	more	masculine	(scoring	23	out	of	32)	than	feminine	personality	(scoring	9	out	of	

32).	None	of	the	participants	describe	the	non-green	consumer	as	emotional,	which	is	in	stark	

contrast	with	the	green	consumer	that	7	out	of	8	perceive	as	emotional.	5	out	of	8	describe	the	

non-green	 consumer	 as	 competitive,	 which	 according	 to	 PAQ	 is	 a	 masculine	 trait	 (Spence,	

1974),	while	only	one	person	ascribes	this	trait	to	the	green	consumer.	As	the	majority	of	the	

participants	 associate	 masculinity	 with	 being	 a	 man,	 it	 makes	 sense	 that	 they	 picture	 this	

masculine	non-green	consumer	being	a	man.		

	

The	 male	 non-green	 consumer	 is	 also	 described	 in	 a	 very	 positive	 manner	 by	 all	 of	 the	

participants.	They	portray	him	as	a	steady	and	well-balanced	man	who	works	hard	and	does	

not	care	about	others’	thoughts	and	opinions,	subsequently	being	a	person	who	does	what	he	

desires.		

	
William	[Q5]:	 Well,	these	types	of	people	care	less,	as	I	said	earlier.	They	do	not	have	the	need	to	listen	

to	what	everyone	else	thinks	and	has	to	say	about	them,	I	believe.	
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Daniel	[Q5]:	 I	believe	he	is	a	quite	regular	guy	who	in	general	stays	active.	So	he	has	some	sort	of	life	

balance	by	being	active	while	still	being	able	to	treat	himself	(...)	He	is	not	too	concerned	

about	 others’	 opinions.	 He	 has	 faith	 in	 his	 own	 health	 and	 trusts	 that	 he	 can	 make	

independent	decisions	and	that	he	can	buy	both	healthy	and	less	healthy	products.	

	
	

John	[Q2]:		

	

Now,	I	have	bought	all	these	products	during	the	last	week	*laughs*.	So,	well.	I	would	say	

that	this	is	a	person	that	likes	to	enjoy	themselves	-	a	person	who	is	engaged	in	using	the	

time	to	cook	good	food.	I	associate	coffee	with,	or	at	least	the	coffee	I	bought	last	time,	it	

takes	some	time	to	make	it.	So	it	is	a	bit	about	enjoying	the	process	of	making	it.	Well,	I	

would	believe	that	this	is	not	a	student	because	this	person	has	bought	bacon	and	steak,	

which	 is	 not	 always	 that	 cheap.	 So,	 a	 person	 with	 a	 permanent	 job,	 either	 one	 who	

prioritizes	spending	their	money	on	good	food	or	one	who	is	financially	strong.		

	

Considering	how	all	participants,	regardless	of	their	level	of	greenness,	share	the	perception	of	

this	consumer	as	non-green	while	still	positively	portraying	him	indicates	that	being	non-green	

is	deemed	as	socially	accepted	by	Norwegian	millennial	men.	That	makes	sense,	as	previous	

findings	show	they	view	non-green	consumption	as	the	norm.	Because	this	man’s	consumption	

is	considered	as	the	norm,	it	is	no	surprise	that	he	is	characterized	as	an	“average	Joe”	and	that	

the	participants	 relate	more	 to	him	 than	 to	 the	green	consumer.	 Several	of	 the	participants	

comment	that	 they	see	themselves	as	 this	non-green	consumer.	Therefore,	one	may	assume	

that	this	consumer	might	be	portrayed	more	favorably	than	the	green	consumer	because	they	

want	to	present	themselves	in	a	socially	desirable	way	(Fisher,	1993).	

	

Bacon	and	steak	are	the	two	non-green	products	in	list	1	that	stand	out	the	most	regarding	how	

the	participants	assess	the	list.	Despite	the	shared	perception	(Allen	et	al.	2008;	McCracken,	

1986;	Solomon,	1983)	of	these	products	being	non-green,	they	are	portrayed	positively	by	all	

participants	 regardless	 of	 their	 level	 of	 greenness.	 The	 majority	 of	 them	 associate	 these	

products	with	enjoyments	such	as	dinner	parties,	weekends	and	cooking	great	meals.	

	
Daniel	[Q2]:		 Bacon	is	not	something	you	make	in	the	morning	before	work,	it	is	something	you	make	

on	the	weekends	if	you	have	the	time.	It	seems	like	he	is	about	to	enjoy	life	and	relax.	He	

is	probably	looking	forward	to	a	nice	weekend	where	he	watches	TV	and	enjoys	his	steak.	
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Felix	[Q2]:	 (...)	he	seems	to	enjoy	treating	himself	considering	he	has	bought	a	steak	and	bacon	and	

such	things.		

	

Lucas	[Q2]:	 I	think	this	could	be	a	saturday	shopping	list…	

Interviewer:	 What	makes	you	think	so?	

Lucas:	 The	steak	and	the	bacon.	In	my	head,	those	things	indicate	that	the	weekend	is	coming	

up.	

	

These	positive	associations	to	bacon	and	steak	reflect	that	the	products	are	not	only	seen	as	

socially	accepted	 to	consume,	but	 they	also	contribute	 to	maintaining	consumption	of	 these	

non-green	products	as	the	norm.		

	

It	is	reasonable	to	assume	that	this	non-green	shopping	list	is	associated	with	men	because	the	

participants	heavily	associate	bacon	and	steak	with	men	while	not	having	an	obvious	gendered	

association	with	any	of	the	other	products	on	the	list.	

	
William	[Q2]:	 For	some	reason,	I	think	bacon	is	a	very	manly	thing	to	buy,	more	so	than	a	female	thing.	

I	also	associate	steak	more	with	men	than	with	women.	(...)	many	of	the	guys	I	know	are	

a	bit	like	…	They	are	very	fond	of	big	steaks.		

	
Max	[Q2]:	 I	think	steak	might	be	one	product	standing	out	from	what	I	usually	buy	on	weekdays.	I	

also	think	that…	First	off,	I	think	it	is	a	man,	even	though	many	women	like	steak	as	well,	

but	that	is	the	stereotype.	

	
Lucas	[Q2]:	 (...)	I	guess	this	stereotypically	is	a	man	because	of	the	bacon.	

	

These	positive	associations	to	bacon	and	steak	and	the	products'	associations	with	men	and	

non-greenness	seem	to	dominate	the	participants'	overall	perception	of	list	one	and	the	non-

green	consumer	behind	it.	This	is	favorable	considering	that	our	intention	was	to	examine	what	

symbolic	meanings	Norwegian	millennial	men	 attach	 to	 non-green	products	 and	non-green	

consumption.	
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4.2.3	Consume	both	masculine	and	feminine	products,	but	refrain	from	products	gender-
typical	for	women	

When	asked	to	describe	a	masculine	object	and	a	feminine	object,	half	of	the	participants	base	

their	arguments	on	the	notion	that	men	or	women	are	the	typical	consumers	of	the	product	and	

the	other	half	base	it	on	the	product’s	physical	appearance	(Tilburg	et	al.,	2015).		

	
William	[Q16]:	 (Masculine	objects)	Maybe	a	huge	Weber	grill…	I	think	that	is…	that	brings	me	to	the	guys	

I	know	who	love	the	coming	months	because	they	can	barbecue	outside	(...).		

	
William	[Q18]:	 (Feminine	objects)	I	think	handbags	are…	well,	there	are	some	openly	womanly	things	

like	clutches	and	handbags.	

	
Daniel	[Q16]:	 (Masculine	objects)	Maybe	beer?	That	is	very	masculine	(...)	

Interviewer:	 So	what	makes	the	beer	masculine	is	that	men	usually	consume	it?	

Daniel:	 Yeah,	 I	 think	so.	 It	 is	kind	of	about	what	 is	mainstream	or	not.	What	 feels	natural	 for	

people	to	buy.	It	is	for	instance	not	natural	for	me	to	buy	cider.	

	
Daniel	[Q18]:	 (Feminine	objects)	Make-up.	That	is	very	feminine.	I	have	an	acquainted	guy	who	wears	

make-up	and	that	is	like	“what??”	*laughs*	It	is	not	like	he	has	tons	of	make-up	on	though.	

	

In	the	above	citations,	it	is	evident	how	William	and	Daniel	argue	that	products	such	as	grills	

and	beers	are	categorized	as	masculine	because	they	traditionally	are	consumed	by	men	and	

that	products	like	handbags	and	make-up	are	seen	as	feminine	because	women	primarily	use	

them.	In	the	following	citations,	Lucas	and	Max	describe	products	as	masculine	and	feminine	in	

light	of	their	physical	appearances,	like	colors	and	shapes.	

	
Lucas	[Q16]:	 (Masculine	objects)	Straighter	lines.	In	grey	and	black	tones,	I	think.	Maybe	a	bit	sharp?	

And	a	bit	hard.	

	
Lucas	[Q18]:	 (Feminine	objects)	A	bit	more	colors.	More	shapes.	Like	a	typical	vase.	That	could	be	both	

masculine	and	feminine,	but	a	vase	is	more	round.	
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Max	[Q16]:	 (Masculine	objects)	I	would	describe	a	thing	that	is	masculine	as	something	that	looks	a	

bit	tough,	a	bit	rough,	often	solid-colored,	like	the	black	deodorant.	Not	a	lot	of	text	and	

stuff	like	that,	things	are	described	briefly	and	simply.		

	

Max	[Q18]:	 (Feminine	objects)	I	would	say	that	it	has	more	delicate	colors.	When	it	comes	to	text,	I	

think	 that	 it	often	has	prettier	 text	 than	an	object	 that	 is	masculine,	 a	bit	 like	 cursive	

writing	 almost.	 Can	 often	 be	 a	 little	 more	 descriptive	 as	 well,	 not	 just	 “hair-body-

finished”,	as	 it	often	 is	written	on	products	aimed	at	men,	 so	a	 little	more	descriptive	

regarding	what	the	products	does	for	you	and	what	it	contains	etc.	I	would	also	dare	to	

say	that	the	design	is	also	often	a	bit	prettier.	

	

These	descriptions	of	masculine	objects	contribute	to	understanding	why	all	of	the	participants	

desire	 products	 they	deem	as	masculine,	 such	 as	 a	 blue	 sweater	 or	 black	deodorant.	When	

asked	to	argue	why	they	chose	a	blue	sweater	over	a	pink	sweater	or	a	black	deodorant	over	a	

white	or	pink,	they	used	arguments	similar	to	how	they	earlier	described	masculine	objects.	

	
Peter	[Q13]:	 The	blue	one	on	the	right	side.	I	actually	think	I	have	that	sweater.	

Interviewer:	 What	makes	you	choose	that	one?	

Peter:	 I	am	really	fond	of	blue.	And	it	is	also	more…	I	do	not	know…	I	am	a	conservative	person	

probably.	But	 yeah,	 it	 is	 very…	 for	men	 I	believe	 the	blue	one	 is	 a	more	 conservative	

choice.	

	
Daniel	[Q13]:	 *laughs*	blue	of	course!	

Interviewer:	 Why?	

Daniel:	 First	of	all,	I	am	a	man.	I	follow	the	stereotype	that	men	should	be	wearing	blue.	Well,	

please	do	not	judge	me	now	*laughs*	…	but	pink	is	a	girl’s	color,	that	is	a	fact.	

	

In	the	above	citations,	Peter	and	Daniel	express	their	preference	for	the	blue	sweater	over	the	

pink	one	because	they	associate	the	blue	with	men,	and	they	want	to	wear	colors	consistent	

with	their	sex.		

Tom	[Q13]:	 Both	of	them	are	very	stylish.	But	I	would	probably	take	a	safe	choice	by	choosing	the	

blue	one.	That	is	because	dark	colors	fit	me	better	than	light	colors,	since	I	have	very	light	

skin.	Pink	is	maybe	not	the	best	match.	
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John	[13]:	 The	blue	one.	

Interviewer:	 Why	exactly	that	one?	

John	 Because	that	color	fits	me	better.	

	

Tom	and	John’s	statements	differ	from	Peter	and	Daniel’s	as	their	arguments	for	choosing	the	

blue	sweater	over	the	pink	one	are	based	distinctly	on	the	color	without	further	mentioning	the	

symbolic	meanings	behind	it.		

	

Despite	arguing	differently	for	choosing	the	blue	sweater,	it	is	reasonable	to	assume	that	Tom	

and	John	also	associate	the	blue	sweater	with	men,	meaning	they	have	the	same	underlying	

rationale	as	Peter	and	Daniel	and	the	rest	of	the	participants,	which	is	to	consume	products	

consistent	with	their	sex.	John	is	the	only	one	not	expressing	that	he	associates	blue	with	men	

and	pink	with	women,	but	taking	into	consideration	how	he	throughout	the	interview	answers	

very	"politically	correct"	and	does	not	have	any	further	arguments	for	why	he	prefers	blue,	one	

can	assume	that	he	associates	blue	with	men	and	that	this	motivates	him	to	choose	the	blue	

sweater.	The	participants'	strong	preferences	of	various	products	and	their	argumentation	for	

it	throughout	the	interview,	such	as	the	sweaters,	shows	how	they	indeed	see	the	products	they	

consume	as	an	essential	part	of	the	individual	self	(Allen	et	al.,	2008;	Belk,	1988;	Fournier,	1998;	

McCracken,	1986).	These	products	are	also	central	 to	their	collective	self	(Allen	et	al.,	2008;	

Belk,	 1988;	 Boorstin,	 1973;	 O'Guinn	 &	 Muñiz,	 2005),	 considering	 the	 participants	 being	

concerned	about	what	the	sweater	signals	and	how	others	would	perceive	the	sweater.	Lucas	

emphasizes	 how	 the	 pink	 sweater	would	make	 him	 stand	 out,	 and	Daniel	 shares	 the	 same	

opinion	as	he	finds	men	wearing	female	colors	weird.	

	

The	participants	were	also	asked	to	choose	between	a	pink,	a	white,	and	a	black	deodorant,	all	

with	 the	 same	 neutral	 scent,	 to	 uncover	 if	 they	 likewise	 are	 concerned	 about	 products'	

gendered	meanings	when	consumed	in	private	(Brough	et	al.,	2016).	This	is	certainly	the	case,	

as	illustrated	in	the	following	citations.	
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Peter	[Q14]:	 The	one	on	the	right	(the	black)	*laughs*	

Interviewer:	 Why?	

Peter	 The	other	deodorants	might	look	a	bit	like…	ehh…	they	might	be	women’s	deodorants?	I	

do	not	know…	the	two	others	do	also	have	more	dull	colors,	I	think.	The	one	on	the	right	

(the	black)	does	probably	have	the	most	traditionally	masculine	color.	

	

William	[14]:	 I	would	most	likely	have	chosen	the	black	one	because	I	believe	it	might	have	a	bit	more	

“manly”	scent.	If	I	was	in	a	rush,	for	instance,	and	those	three	(deodorants)	were	the	only	

ones	there,	and	they	all	had	the	same	label,	I	would	probably	just	have	taken	the	black	

one	based	on	the	color	because	I	would	have	thought	it	had	a	“manly”	scent.	

	

Even	though	the	product	is	consumed	in	private,	it	is	evident	that	the	symbolic	meanings	still	

play	an	essential	role	not	only	for	their	individual	self	but	also	for	their	collective	self.	This	is	

further	emphasized	by	Daniel	and	Felix	when	expressing	their	concerns	about	others’	opinions	

of	them	buying	a	product	that	is	perceived	as	gender-typical	for	women.	

	

Daniel	[Q14]:	 It	would	only	be	in	my	bathroom	...	in	a	drawer.	But	in	the	store	you	would	have	to	put	all	

the	products	on	the	checkout	counter.	

Interviewer:	 How	do	you	think	you	would	have	felt	if	you	bought	the	pink	deodorant	and	put	it	on	the	

checkout	counter?	

Daniel	 Well,	 I	could	have	done	it.	But	then	again,	 it	 is	not	that	…when	I	know	that	I	won't	go	

around	 and	 show	 off	 the	 product.	 It	 might	 have	 been	 weird	 if	 I	 did	 it	 with	 a	 black	

deodorant,	but	it	might	have	been	even	weirder	if	I	did	it	with	a	pink	deodorant.	But	I	can	

do	that,	it	is	not	a	problem.	

	

Felix	[Q14]:	 I	do	kind	of	feel	that	if	I	were	to	come	to	the	checkout	counter	with	a	pink	deodorant,	they	

might	 think	 it	would	be	 for	someone	else	 than	me,	even	 if	 the	person	 in	 the	checkout	

counter	knew	the	deodorant	was	universal.	Therefore,	it	is	effortless	and	safe	for	me	to	

choose	the	white	or	black	one.	

	

These	findings	show	that	Norwegian	millennial	men	desire	masculine	products	regardless	of	

whether	the	products	are	consumed	in	private	or	public.	The	explanation	seems	to	be	that	they	

want	to	contain	a	coherent	gender	identity	(Avery,	2012),	similar	to	men	in	masculine	cultures	
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(Brough	et	al.,	2016).	Considering	the	present	study’s	finding	that	Norwegian	millennial	men	

view	themselves	as	more	masculine	than	feminine,	it	makes	sense	that	they	prefer	masculine	

products	over	feminine	products.		

	

However,	Felix,	Max,	and	Tom,	who	initially	use	and	prefer	masculine	products,	comment	that	

they	are	likely	to	reject	products	they	find	“too	masculine”.		

	

Max	[Q14]:	 I	would	have	chosen	the	white	one	(deodorant)	because	it	has	a	delicate	design,	and	is	

very	neutral	and	pretty.	Not	something	that	screams	“MANLY-MAN”,	which	I	think	the	

black	one	does.		

	
Felix	[Q15]:	 It	is	very	prototypical,	but	the	deodorant	AXE	for	instance	*laughs*	that	is	kind	of	like…	

then	you	might	have	some	unhealthy	need	to	show	off	how	extremely	masculine	you	are.	

	

The	 aversion	 towards	 very	masculine	 products	 seems	 to	 stem	 from	 their	 negative	 view	 of	

extremely	masculine	men.		

	
Felix	[Q15]:	 (...)	 I	 immediately	 think	 of	 someone	 with	 poorer	 hygiene	 than	 the	 average	 person?	

*smiles*	Cares	a	bit	less	about	what	other	people	think	and	a	bit	more	about	themselves	

and	results.	

	
Felix	[Q19]:	 If	it	is	representative	to	look	at	a	person	who	scores	ten	on	masculinity	which	is	…	may	

even	have	a	bit	 like	 that	old-fashioned	view	of	women,	 for	example.	And	 then	 I	 think	

maybe	someone	who	is	ten	out	of	ten	on	the	masculinity	scale	can	be	a	bit	stubborn	in	a	

not-so-good	way.	So	I	might	feel	that	the	higher	you	score	on	that	scale,	the	less	contact	

you	 may	 have	 with	 your	 emotions?	 And	 that	 is	 not	 a	 very	 ...	 or,	 I	 do	 not	 see	 it	 as	

particularly	positive.	

	

Tom	[Q15]:	 I	think	this	person	can	be	a	little	rough,	maybe	a	little	loud,	with	a	constant	need	to	be	

seen.	Perhaps	not	so	empathetic,	and	maybe	a	little	rude	and	that	the	person	may	not	

want	 to	 listen	 so	 much	 to	 others'	 opinions.	 But	 this	 is	 a	 person	 very	 far	 out	 on	 the	

masculinity	scale,	I	would	say.	
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Considering	how	they	recognize	that	the	products	they	use	become	a	part	of	the	self	(Allen	et	

al.,	 2008;	 Belk,	 1988;	 Fournier,	 1998;	 McCracken,	 1986),	 they	 are	 likely	 to	 believe	 that	

consumption	of	these	very	masculine	products	brings	them	closer	to	an	undesired	self	(Markus	

&	Nurius,	1986),	which	in	this	case	is	an	extremely	masculine	man	who	does	not	take	care	of	

himself	and	who	is	less	empathic	and	emotional	and	who	have	old-fashioned	attitudes.	In	other	

words,	a	person	who	lacks	feminine	personality	traits.		

	

The	present	study	finds	it	socially	acceptable	for	Norwegian	millennial	men	to	have	feminine	

traits,	correlating	with	Hofstede’s	(1998)	categorization	of	the	Norwegian	culture	as	feminine.	

Consequently,	 Norwegian	 millennial	 men	 see	 it	 as	 socially	 accepted	 to	 consume	 products	

holding	feminine	meanings.	

	
Felix	[Q13]:	 I	am	thinking	…	I	would	have	bought	the	one	to	the	right	(the	blue	sweater),	but	it	would	

not	have	been	a	problem	to	wear	either	one	of	them.	(...).	Had	it	been	in	the	summer,	then	

I	might	have	chosen	the	pink	one	to	the	left	which	is	a	little	more	light	and	in	a	happy	

color.		

	

Felix	prefers	the	blue	sweater	but	would	also	not	mind	wearing	the	pink	one,	even	though	he	

thinks	 of	 pink	 as	 a	 more	 feminine	 color.	 He	 later	 says	 that	 he	 would	 not	 care	 if	 someone	

perceives	 him	 as	 feminine,	 which	 explains	 why	 he	 would	 be	 comfortable	 wearing	 a	 pink	

sweater.		

	
Tom	[Q18]:	 (...)	And	colours,	it	could	be	light	purple	for	instance,	and	white	as	well.	That	might	be	

why	I	fell	for	the	white	deodorant,	because	I	often	find	feminine	things	that	often	look	

more	feminine	to	be	very	pretty	and	appealing	to	me	actually.		

	

Tom,	who	prefers	 the	white	 deodorant	 (Q14),	 expresses	 that	 he	 is	 fond	 of	 products	with	 a	

feminine	touch	and	is	not	uncomfortable	with	having	such	a	preference.	Also,	he	does	not	mind	

wearing	pink	either,	as	he	explains	that	his	favorite	shirt	is	pink.		

	

Despite	 Norwegian	 millennial	 men	 being	 comfortable	 consuming	 products	 with	 feminine	

meanings,	they	refrain	from	consuming	products	strongly	associated	with	women	or	gender-
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typical	 for	 women.	 For	 instance,	 all	 of	 the	 participants	 immediately	 associate	 the	 pink	

deodorant	with	women,	which	makes	them	reject	it.		

	
Felix	[Q14]:	 I	would	probably	have	chosen	the	black	one	instinctively?.		

Interviewer:	 Why?	

Felix:	 I	think	it	might	be…	compared	to	the	pink	one,	which	I	instinctively	would	think	of	as	a	

women’s	deodorant,	and	the	one	in	the	middle	(the	white)	could	be	for	both,	while	the	

black	one	 is	a	bit	more…	you	kind	of	know	 that	 it	 is	 suited	 for	men,	or	 that	 is	what	 I	

suppose.	

	
Tom	[Q14]:	 (...)	I	immediately	think	that,	well,	it	is	very	stereotypical,	but	I	think	that	it	is	more	for	

girls	maybe?	I	just	think	that	white	is	a	very	nice	color	for	products	anyway.	

	

It	 is	apparent	how	both	Felix	and	Tom,	who	usually	are	 fond	of	pink,	reject	buying	the	pink	

deodorant	because	they	think	women	are	the	intended	users.	The	other	participants	share	this	

point	 of	 view.	 Gender-typical	 products	 are	 rejected	 in	 a	 similar	 vein	 as	 products	 strongly	

associated	with	women.	This	 finding	correlates	with	research	 from	the	masculine	American	

culture	showing	that	men	there	are	less	inclined	to	choose	a	product	related	to	a	dissociative	

reference	group	such	as	females	(White	&	Dahl,	2006).	Daniel’s	comparison	of	using	gender-

typical	products	(e.g.,	makeup)	and	feminine	products	(e.g.,	hair	care	products)	illustrates	that	

this	phenomenon	also	is	present	in	the	feminine	Norwegian	culture.	

	

Daniel	[Q18]:	 (When	asked	 to	describe	a	 feminine	object).	Makeup.	That	 is	very	 feminine.	 I	have	an	

acquainted	guy	who	wears	makeup	and	that	is	like	“what??”	*laughs*	It	is	not	like	he	has	

tons	of	makeup	on	though	(...)	But	I	do	own	quite	a	lot	of	hair	products	though.	I	own	the	

whole	hair	product	collection	by	Jan	Thomas	(Norwegian	stylist)	and	Morrocanoil	and	

such.	I	got	a	lot	of	products	like	that,	but	just	for	my	hair	though.	And	that	is	kind	of…	it	is	

not	 really	 feminine	because	 it	 is	 about	 taking	 caring	 care	of	 yourself.	But	 if	 you	wear	

makeup	(as	a	man),	then	you	are	extreme!	

	

The	Norwegian	millennial	men’s	 rejection	 of	 products	 associated	with	 females	may	 comply	

with	what	Avery	 (2012)	 characterizes	 as	 a	 “fear	of	 gender	 contamination,”	meaning	 fear	of	

adopting	the	gendered	meanings	attached	to	the	product	consumed	(Avery,	2012).	This	concept	
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explains	how	the	participants	might	fear	becoming	more	womanly	by	purchasing	and	using	the	

pink	 deodorant	 they	 associate	 with	 women.	 The	 Norwegian	 millennial	 men’s	 aversion	 to	

consuming	such	products	that	makes	them	more	womanly	is	likely	to	root	in	how	being	a	man	

with	 womanly	 characteristics	 breaks	 society’s	 gender	 norms.	 To	 have	 both	 feminine	 and	

masculine	personality	traits	is,	as	previously	mentioned,	a	part	of	Norwegian	society’s	gender	

norms.	Also,	the	norm	is	not	to	consume	products	gender-typical	for	the	opposite	sex,	meaning	

a	guy	would	break	the	norm	and	maybe	receive	comments	from	wearing	makeup,	as	illustrated	

in	Daniel’s	citation	above.		

	

Considering	that	 the	Norwegian	millennial	men	use	products	 to	maintain	and	perform	their	

masculine	gender	identity	(Avery,	2012;	Palan,	2001),	one	may	assume	they	do	not	only	avoid	

buying	products	associated	with	women	in	fear	of	others’	reactions,	but	also	because	it	could	

make	them	feel	less	like	a	man	by	doing	so,	meaning	their	self-concept	would	be	challenged,	

something	that	ultimately	could	cause	bad	feelings	such	as	shame,	embarrassment,	or	anger	

(Markus	&	Nurius,	1986).		

	
4.3	“JANTELOVEN”	INFLUENCES	NORWEGIAN	MILLENNIAL	MEN’S	GREEN	CONSUMPTION	

It	 is	 evident	 that	Norwegian	millennial	men	are	 concerned	with	 following	norms	 related	 to	

green	consumption,	for	instance,	illustrated	by	how	fear	of	coming	off	as	morally	superior	may	

hinder	 them	 from	carrying	out	 their	desired	green	behaviors	such	as	consuming	vegetarian	

products	or	reducing	their	consumption	of	meat.	Seen	in	the	light	of	the	Norwegian	culture	and	

society,	 it	 becomes	 apparent	 that	 this	 fear	 of	 standing	 out	 from	 the	 crowd	 is	 related	 to	

“Janteloven.”	

	

Janteloven,	or	The	Law	of	Jante	in	English,	is	an	unwritten	set	of	social	norms	introduced	by	the	

Danish	 author	 Aksel	 Sandemose	 in	 1933	 that	 permeates	 the	 Norwegian	 society	 and	 the	

inhabitant’s	behavior.	It	has	the	intention	to	humble	people	and	scares	them	from	sticking	out	

from	the	crowd	by	saying	you	should	not	believe	you	are	better	than	anyone	else	(Thomsen	et	

al.,	2007).	Some	of	the	rules	in	Janteloven	sound	as	follows	(Thomsen	et	al.,	2007,	p.	450):	

	



 
 

76 
 

You	are	not	to	think	you	are	anything	special.	

You	are	not	to	think	you	are	smarter	than	us.	

You	are	not	to	think	you	are	better	than	us.	

You	are	not	to	think	you	are	more	important	than	us.	

You	are	not	to	think	you	can	teach	us	anything.	

	

These	social	norms	are	evident	among	several	of	the	participants	in	the	study.	Like	social	norms	

(Reno	et	al.,	1993),	Janteloven	is	not	expressed	directly	by	the	ones	affected	by	it	as	these	rules	

have	been	imprinted	in	them	from	an	early	age	through	socialization	and	upbringing.	This	is	

also	reflected	 in	 the	responses	 from	this	 study’s	participants,	as	only	one	of	 them	mentions	

Janteloven.	One	can	say	that	Janteloven	becomes	evident	when	Daniel	expresses	irritation	when	

describing	the	green	consumer	in	question	6	because	he	believes	this	person	acts	as	morally	

superior	to	him.	
	

Daniel	[Q6]:	 The	person	is	a	little	smug	in	their	choices.	Superior.	"No,	I	have	read	this."	But	if	I	had	

said	 that	 your	 body	 needs	meat,	 then	 the	 person	 says,	 "No,	 it	 does	 not".	 The	 person	

becomes	a	little	superior	against	you	and	your	choices,	and	the	person	will	not	listen.	The	

person	does	not	seem	to	care	what	I	say	and	sees	himself	as	"above"	me	because	they	

think	they	are	right	and	that	I	am	not.	

	

This	reaction	seems	to	be	founded	in	Janteloven,	considering	how	he,	throughout	the	interview,	

talks	negatively	about	people	who	stand	out	from	the	crowd	and	who	are	flagrantly	proud	about	

it,	such	as	the	extreme	green	consumer.		

	

Tom	 is	 the	 only	 one	 mentioning	 Janteloven	 directly.	 It	 is	 brought	 up	 when	 discussing	 the	

hypothetical	scenario	in	question	8	with	Ola,	who	did	not	buy	a	vegetarian	dish	at	a	restaurant	

with	his	friends	even	though	he	had	promised	himself	to	do	so	as	he	wanted	to	reduce	his	meat	

consumption.	

	
Tom	[Q8]:	 Well,	 it	might	be	group	pressure	and	maybe	the	 fact	 that	you	should	not	stand	out	as	

much.	Especially	if	we	are	to	think	about	the	Norwegian	culture,	then	I	am	thinking	of	

“Janteloven”,	that	it	plays	a	role,	that	one	should	not	be	too	different	from	your	friends.	
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The	 above	 reflection	 from	 Tom	 shows	 how	 Janteloven	 is	 imprinted	 in	 Norwegians,	 being	

something	the	average	person	acknowledges,	accepts	and	acts	in	accordance	with.	There	is	a	

consensus	among	 the	participants	 that	 it	 is	okay	 to	 “bully”	people	who	 “break”	 these	 social	

norms,	especially	if	the	person	does	something	viewed	as	morally	superior,	such	as	buying	a	

vegetarian	burger	for	environmental	reasons	when	everyone	else	buys	a	hamburger.		

	
Daniel	[Q8]:	 So	if	my	friends	and	I	had	been	sitting	around	a	table	and	one	of	the	guys	in	the	group	had	

eaten	a	meat-free	dish	and	said	he	was	going	to	reduce	his	meat	consumption,	we	would	

have	bullied	him	a	bit.	But	then	it	would	also	have	been	a	bit	sarcastic,	like	"come	on,	you	

must	have	meat".	We	would	probably	tease	or	bully	him	a	bit	just	to	annoy	him.	That's	

just	because	there's	such	a	small	threshold	and	it	has	nothing	to	do	with	our	values.	

	

Janteloven	permeates	the	Norwegian	society	and	influences	Norwegian	millennial	men's	green	

consumption	and	behaviors,	as	illustrated	throughout	the	present	study's	findings.	

	

5.	DISCUSSION	
This	study	investigates	the	anticipated	paradox	that	Norwegian	millennial	men	have	a	desire	

for	masculine	non-green	products	despite	being	embedded	in	a	feminine	culture	where	they	

are	expected	to	take	care	of	the	environment	and	consume	green	products.	The	present	study	

is	inspired	by	Brough	et	al.’s	(2016)	study	postulating	that	men	in	masculine	cultures,	like	the	

United	 States	 and	 China	 (Hofstede,	 1998),	 associate	 green	 products	 with	 femininity	 and	

women,	something	that	prevents	them	from	purchasing	green	products.	As	such,	the	study	has	

been	 guided	 by	 a	 curiosity	 to	 investigate	 if	 this	 also	 is	 the	 case	 in	 the	 feminine	Norwegian	

culture,	something	that	might	help	explain	this	anticipated	paradox.	However,	the	findings	in	

the	present	study	reveal	that	Norwegian	millennial	men	do	not	experience	such	a	paradox.	They	

do	indeed	feel	the	expectations	of	caring	for	the	environment	and	desire	to	become	greener,	

but	still,	they	do	not	have	any	reluctance	to	consume	masculine	non-green	products.		

	

In	this	chapter	the	main	findings	are	discussed	in	accordance	with	the	study’s	research	question	

and	its	theoretical	foundation.	
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5.1	 NORWEGIAN	 MILLENNIAL	 MEN	 WANT	 TO	 ACT	 IN	 COHERENCE	 WITH	 THEIR	
MASCULINE	GENDER	IDENTITY	

It	is	evident	in	the	findings	that	Norwegian	millennial	men	view	themselves	as	more	masculine	

than	feminine	and	are	concerned	about	maintaining	this	masculine	gender	identity.	As	will	be	

presented	in	 later	discussions,	 this	need	for	a	masculine	gender	 identity	 is	reflected	 in	their	

desire	 for	 masculine	 products.	 By	 applying	 the	 Personal	 Attributes	 Questionnaire	 (PAQ)	

(Spence	et	al.,	1974)	and	interpreting	their	reflections	on	their	own	and	other’s	gender	identity,	

it	is	clear	that	feminine	personality	traits	also	are	desirable	and	accepted	for	men	to	hold.	This	

finding	corresponds	with	Hofstede’s	(1998)	analysis	of	Norway	as	a	feminine	country	where	

feminine	personality	traits	are	socially	desirable	for	both	men	and	women,	resulting	in	feminine	

personality	traits	not	being	associated	with	women,	something	that	makes	them	accepted	for	

men	to	hold.	If	they	were	associated	with	women,	the	present	study	suggests	they	would	be	less	

accepted	as	Norwegian	millennial	men	refrain	from	traits,	characteristics,	and	products	related	

to	women.	This	shows	how	the	fear	of	gender	contamination	is	prevalent	 in	both	masculine	

cultures	with	traditional	gender	roles	(Avery,	2012;	Brough	et	al.,	2016;	White	&	Dahl,	2006)	

and	in	feminine	cultures	where	gender	roles	are	fluid,	like	the	Norwegian.		

However,	Norwegian	millennial	men	associate	masculinity	with	men	and	express	a	desire	for	

products	and	traits	that	make	them	feel	like	men	(e.g.,	black	deodorant)	because	of	the	belief	

that	consumption	of	masculine	products	will	reinforce	their	manhood	(Palan,	2001).	Products	

are	 viewed	as	masculine	 if	 they	 are	 typically	 consumed	by	men	or	have	physical	 attributes	

associated	with	masculinity,	such	as	dark	colors,	hard	surfaces,	and	sharp	edges.	The	latter	is	

in	line	with	Tilburg	et	al.’s	(2015)	suggestion	that	colors,	materials,	and	shapes	can	influence	

how	masculine	a	product	is	perceived.	

Norwegian	millennial	men’s	need	for	gender	identity	maintenance	contradicts	the	claim	of	a	

postmodern	 world	 where	 gender	 experimentation	 is	 the	 norm	 and	 inconsistencies	 and	

discrepancies	 are	 accepted	 (Avery,	 2012).	 It	 substantiates	 Avery’s	 (2012)	 argument	 that	

gender	 identity	maintenance	 is	 essential	 for	 people	 in	 a	 postmodern	 era,	making	 gendered	

consumption	a	powerful	source	for	people	to	enact	and	mark	their	gender	identity.	One	might	

even	say	it	is	of	significant	power	in	a	feminine	culture	where	gender	boundaries	and	gender	

roles	 are	 increasingly	 blurred.	 Consuming	 masculine	 products	 is	 important	 for	 Norwegian	

millennial	men’s	collective	self,	in	terms	of	signaling,	and	for	their	individual	self,	illustrated	in	
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their	 preference	 for	 the	 masculine	 deodorant	 that	 would	 be	 consumed	 in	 private.	 These	

findings	align	with	Brough	et	al.’s	(2016)	postulation	that	men	seek	to	maintain	their	gender	

identity	 in	 public	 consumption	 contexts	 and	 private	 consumption	 contexts.	 Ergo,	 it	

substantiates	the	impression	that	Norwegian	millennial	men,	regardless	of	being	embedded	in	

the	feminine	Norwegian	culture,	have	a	need	for	maintaining	their	masculine	gender	identity.	

5.2	 NORWEGIAN	 MILLENNIAL	 MEN	 DO	 NOT	 ASSOCIATE	 GREEN	 CONSUMPTION	 AND	
PRODUCTS	WITH	FEMININITY	AND	WOMEN	

The	anticipation	in	the	present	study	was	that	Norwegian	millennial	men	would	associate	green	

consumption	and	green	products	with	 femininity.	The	possible	effect	of	 this	was	unclear	as	

previous	 studies	 from	masculines	 cultures	 showed	 that	 it	 prevents	men	 from	buying	 green	

products	 (Brough	 et	 al.,	 2016).	 However,	when	 considering	 the	 characteristics	 of	 Norway’s	

feminine	 culture	 (Hofstede	 Insights,	 2021),	 the	 opposite	 could	 be	 anticipated,	 meaning	

Norwegian	millennial	men	should	prefer	green	products.		

However,	 the	 findings	 in	 the	 present	 study	 suggest	 that	 Norwegian	millennial	 men	 do	 not	

associate	 green	 consumption	 and	 green	 products	 with	 femininity	 besides	 ascribing	 them	

slightly	more	feminine	personality	traits	than	masculine	personality	traits,	according	to	PAQ	

(Spence	 et	 al.,	 1974).	 As	 explained,	 holding	 feminine	 personality	 traits	 is	 seen	 as	 socially	

desirable	 for	 both	 men	 and	 women	 in	 Norway.	 Meaning,	 associating	 green	 products	 with	

feminine	personality	traits	will	not	hinder	Norwegian	millennial	men	from	purchasing	them	in	

fear	of	jeopardizing	their	masculinity.		

	

On	the	other	hand,	the	fact	that	they	do	not	associate	green	products	with	masculinity	or	men	

might	 be	 a	 cause	 for	why	Norwegian	millennial	men	opt	 out	 of	 green	products,	 taking	 into	

consideration	their	desire	to	enact	their	masculine	gender	identity	through	consumption.	As	

such,	non-green	products	associated	with	masculinity	and	men,	like	bacon	and	steak,	will	be	

preferred	by	Norwegian	millennial	men	over	green	products	not	holding	these	associations.	

However,	if	the	products	appear	“too	masculine,”	some	Norwegian	millennial	men	are	likely	to	

reject	 them.	 This	 is	 because	 they	 associate	 such	 products	 with	 highly	 masculine	 men,	 a	

dissociative	reference	group	(White	&	Dahl,	2006)	for	some	Norwegian	millennial	men	because	
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it	 is	perceived	as	 stereotypically	 less	 emphatic	 and	emotional	men	who	do	not	 take	 care	of	

themselves.	

	

Additionally,	Norwegian	millennial	men	do	not	relate	green	consumption	or	green	products	

with	women.	 If	 this	were	 the	 case,	 it	 could	explain	Norwegian	millennial	men's	 rejection	of	

green	products	considering	that	they	refrain	from	products	associated	with	women.	The	absent	

association	of	 green	 consumption	with	 femininity	 and	women	among	Norwegian	millennial	

men	contradicts	Brough	et	al.'s	 (2016)	study	postulating	 that	men	associate	green	products	

with	 femininity	 and	women.	 Consequently,	 these	 findings	 reject	 the	 notion	 that	Norwegian	

millennial	men	experience	green	consumption	as	a	threat	to	their	gender	identity	and	that	it	

can	partially	explain	why	they	refrain	from	consuming	green	products.		

	

5.3	 NORWEGIAN	MILLENNIAL	 MEN	 FEAR	 GREEN	 CONSUMPTION	MIGHT	MAKE	 THEM	
STAND	OUT	FROM	THE	CROWD	

The	 findings	 uncovered	 an	 alternative	 and	 unanticipated	 explanatory	 variable	 for	 why	

Norwegian	 millennial	 men	 do	 not	 prefer	 green	 products;	 the	 fear	 of	 standing	 out.	 More	

precisely,	Norwegian	millennial	men	do	not	want	to	go	against	the	descriptive	norm,	that	is,	

what	is	typically	done	in	a	given	setting	(Reno	et	al.,	1993).	Considering	that	the	descriptive	

norm,	 according	 to	 the	 findings	 in	 the	 present	 study,	 is	 to	 consume	 non-green	 products,	

consumption	 of	 green	 products	would	make	Norwegian	millennial	men	 stand	 out	 from	 the	

crowd,	something	they	do	not	desire.	One	might	view	this	as	paradoxical,	as	the	findings	in	the	

present	study	simultaneously	reveal	that	the	injunctive	norm	is	to	consume	green	products	to	

take	care	of	the	environment.	This	means	it	is	a	shared	conception	in	society	that	consuming	

green	products	is	morally	right	(Reno	et	al.,	1993).	As	explained	earlier,	this	injunctive	norm	

likely	roots	in	the	dominant	values	held	in	the	feminine	Norwegian	culture,	which	is	quality	of	

life	and	to	take	care	of	the	environment	(Hofstede,	1998).	There	are	likely	various	reasons	why	

Norwegian	millennial	men	follow	the	descriptive	norm	(i.e.,	not	to	consume	green	products)	

rather	than	the	injunctive	norm	(i.e.,	to	consume	green	products)	and	findings	in	the	present	

study	point	to	symbolic	consumption	as	a	significant	cause	to	this.		
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Accordingly,	 and	 as	 presented	 in	 the	 findings,	 green	 consumption	 is	 associated	 with	 two	

distinct	types	of	consumers,	the	mainstream	green	consumer	and	the	extreme	green	consumer.	

The	 mainstream	 green	 consumer	 appears	 as	 a	 young	 and	 thoughtful	 person,	 respectful	 of	

others'	opinions,	and	is	seemingly	considered	as	a	desirable	person	to	be	among	the	majority	

of	Norwegian	millennial	men,	based	on	the	study's	 findings.	On	the	other	hand,	the	extreme	

green	consumer	is	described	as	someone	who	arrogantly	tries	to	educate	others,	makes	others	

feel	 guilty	 about	 not	 being	 "green	 enough",	 and	 enjoys	 being	 a	 guardian	 of	 morality.	 The	

extreme	 green	 consumer	 is	 therefore	 frowned	 upon	 and	 deemed	 as	 undesirable	 among	

Norwegian	millennial	men.	Consequently,	green	products	are	by	some	Norwegian	millennial	

men	perceived	to	possess	the	symbolic	meaning	of	moral	superiority.	As	such,	they	fear	that	

they	may	 signal	moral	 superiority	when	 consuming	green	products,	 in	 addition	 to	 a	 fear	of	

being	associated	with	this	dissociative	group	(White	&	Dahl,	2006).	

	

Subsequently,	 consumption	 of	 green	 products	may	 negatively	 impact	 Norwegian	millennial	

men’s	collective	self	as	moral	superiority	 is	 frowned	upon	due	to	 Janteloven’s	prevalence	 in	

Norwegian	society.	Hence,	they	want	to	steer	clear	of	green	consumption	in	fear	of	adopting	

such	a	negative	association.	In	line	with	the	notion	that	the	products	one	consumes	become	a	

part	 of	 the	 self,	 one	 may	 assume	 that	 Norwegian	 millennial	 men	 refrain	 from	 green	

consumption	 in	 fear	of	becoming	a	morally	superior	person,	 their	undesired	self	 (Markus	&	

Nurius,	1986).	This	creates	a	conflict	for	the	Norwegian	millennial	men	who	desire	to	consume	

green	 products	 to	 take	 care	 of	 the	 environment	 while	 simultaneously	 experiencing	 fear	 of	

becoming	morally	superior.	In	other	words,	it	becomes	a	balancing	act	between	attaining	their	

desired	self	(i.e.,	mainstream	green	consumer)	and	avoiding	their	undesired	self	(i.e.,	extreme	

green	consumer)	(Markus	&	Nurius,	1986).		

	

Despite	some	associating	green	consumers	with	moral	superiority,	Norwegian	millennial	men	

predominantly	perceive	people	who	consume	green	products	more	highly	than	people	who	buy	

non-green	 products,	 which	 is	 in	 line	 with	 Mazar	 and	 Zhong’s	 (2010)	 study.	 However,	

considering	 Janteloven’s	 standing	 in	 the	 Norwegian	 culture,	 one	 should	 not	 express	 being	

better	than	one’s	peers,	as	this	may	result	in	others	perceiving	you	in	an	undesirable	way.	In	

other	words,	by	 following	an	 injunctive	norm	that	contradicts	 the	descriptive	norm,	such	as	

green	 consumption,	 one	 may	 experience	 repercussions,	 like	 negative	 remarks	 or	 being	
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perceived	 as	 morally	 superior.	 As	 such,	 these	 reflections	 substantiate	 the	 delicate	 balance	

Norwegian	 millennial	 men	 experience	 between	 attaining	 the	 desired	 self	 (i.e.,	 mainstream	

green	 consumer)	 while	 simultaneously	 avoiding	 an	 undesired	 self	 (i.e.,	 extreme	 green	

consumer).	

	

The	balancing	act	becomes	even	more	challenging,	 considering	 that	green	products	possess	

both	 undesirable	 symbolic	 meanings,	 such	 as	 moral	 superiority,	 and	 desirable	 symbolic	

meanings,	such	as	caring,	compassion,	and	intelligence.	This	postmodern	view	draws	on	the	

notion	that	individuals	all	have	their	own	interpretations	of	reality	(Sherry,	1991),	explaining	

how	one	man	may	associate	a	vegetarian	burger	with	moral	 superiority	while	another	man	

associates	it	with	intelligence.	Assuming	that	Norwegian	millennial	men	are	aware	that	people	

can	have	contradictory	 interpretations,	 they	may	refrain	 from	consuming	green	products	 in	

fear	 of	 being	 misinterpreted	 as	 a	 morally	 superior	 extreme	 green	 consumer.	 However,	

poststructuralists	would	argue	that	people	 in	the	same	culture	or	social	groups	are	 likely	to	

have	interpretations	and	meanings	that	do	not	deviate	significantly	from	each	other	because	

individuals	cannot	be	“unconstrained,	uninfluenced,	and	unbiased”	(Ringberg	&	Reihlen,	2008,	

p.	178)	by	their	socio-cultural	context.	Throughout	our	findings,	it	became	evident	that	this	is	

the	case	as	several	of	the	participants	seemed	to	have	interpretations	of	green	products	highly	

influenced	by	how	their	friends	perceived	and	talked	about	green	products.		

	

Additionally,	findings	in	the	present	study	suggest	that	Norwegian	millennial	men	indeed	are	

conscious	about	the	socio-cultural	context	and	its	influence	on	others’	meaning	interpretations.	

So,	suppose	someone	who	desires	to	be	green	is	in	a	setting	where	they	know	the	other	men	

are	likely	to	interpret	their	purchase	of	a	green	product	as	a	sign	of	moral	superiority	rather	

than	greenness	and	intelligence.	In	that	case,	they	choose	a	non-green	product	instead	to	avoid	

being	 perceived	 negatively	 or	 as	 an	 undesirable	 extreme	 green	 consumer.	 This	 shows	 how	

Norwegian	 millennial	 men	 do	 not	 need	 a	 coherent	 self-concept	 and	 how	 this	 flexibility	 is	

beneficial,	discussed	further	in	the	next	section.	
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5.4	 NORWEGIAN	 MILLENNIAL	 MEN	 HAVE	 POSITIVE	 ASSOCIATIONS	 TO	 NON-GREEN	
CONSUMERS	AND	PRODUCTS	

It	is	evident	in	the	findings	that	Norwegian	millennial	men	regard	the	non-green	consumer	as	

the	''average	Joe'',	likely	because	his	consumption	of	non-green	products	follows	the	descriptive	

norm	 (Reno	 et	 al.,	 1993).	 They	 portray	 him	 positively,	 indicating	 that	 being	 non-green	 is	

deemed	as	socially	accepted	by	Norwegian	millennial	men	regardless	of	the	injunctive	norm	to	

be	green.	The	positive	attitudes	towards	non-green	consumers	help	explain	why	they	see	it	as	

unproblematic	 to	consume	non-green	products	and	 thus	be	viewed	by	others	as	non-green.	

Considering	that	the	non-green	consumer	represents	the	descriptive	norm	and	that	Norwegian	

millennial	 men	 do	 not	 want	 to	 stand	 out	 from	 the	 crowd,	 it	 makes	 sense	 that	 Norwegian	

millennial	men	desire	non-green	products.		

	

An	 additional	 factor	 enhancing	 their	 desire	 for	 non-green	 products	 is	 the	 association	 with	

masculinity	and	men.	The	findings	in	the	present	study	show	that	steak	and	bacon,	in	particular,	

hold	these	associations	and	that	the	typical	non-green	consumer	is	perceived	as	masculine	and	

manly.	These	 findings	 substantiate	previous	 studies	 from	Norway	pointing	at	 the	 same	 link	

between	non-green	products	and	masculinity	(Anfinsen	et	al.,	2019;	Bugge,	2018;	Hægermark,	

2021;	Kildal	&	Syse,	2017).	Considering	the	Norwegian	millennial	men’s	strive	for	a	masculine	

gender	identity,	one	may	assume	that	non-green	products	might	be	consumed	partially	based	

on	their	ability	to	maintain	and	reinforce	a	masculine	gender	identity	(Avery,	2012).	

	

A	central	finding	in	the	present	study	is	that	Norwegian	millennial	men	view	themselves	as	both	

green	 and	 non-green	 simultaneously,	 which	 can	 be	 explained	 by	 their	 acceptance	 of	 a	

fragmented	self-concept.	This	is	reflected	in	their	desire	for,	and	consumption	of	products	they	

know	are	non-green	and	their	positive	associations	with	non-green	consumers	and	products.	

Norwegian	millennial	men’s	apparent	acceptance	of	contradicting	self-aspects,	such	as	being	

both	green	and	non-green,	 correspond	with	 the	postmodern	view	of	 the	 self	 as	 fragmented	

(Firat	&	Venkatesh,	1995).	Arguably,	this	contradicts	the	notion	that	individuals	will	strive	for	

a	coherent	self-concept	(Ahuvia,	2005;	Cushman,	1990;	Schouten,	1991).	

	

Consequently,	Norwegian	millennial	men	do	not	experience	a	delicate	balance	between	being	

green	and	non-green	in	a	similar	vein	as	the	balancing	act	of	being	green	without	becoming	
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morally	superior,	like	an	extreme	green	consumer.	One	might	argue	this	is	because	they	do	not	

think	of	being	non-green	as	negative	or	undesirable,	which	makes	them	comfortable	consuming	

green	in	one	setting	and	non-green	in	another	(Sirgy,	1982).	This	flexibility	comes	in	handy	in	

settings	where	they	are	particularly	concerned	that	others	might	view	them	in	an	undesirable	

way	if	they	were	to	consume	a	green	product.	Further,	this	illustrates	that	Norwegian	millennial	

men	may	consume	masculine	non-green	products	to	actively	avoid	becoming	their	undesired	

self,	 that	 is,	 an	 extreme	 green	 consumer.	 But	 also	 to	 distinguish	 themselves	 from	 this	

dissociative	group	(Allen	et	al.,	2008;	Belk,	1988;	Boorstin,	1973;	White	&	Dahl,	2006),	and	to	

maintain	 their	 masculine	 gender	 identity.	 Conclusively,	 the	 fragmented	 self-concept	 of	

Norwegian	 millennial	 men	 allows	 them	 to	 both	 be	 masculine,	 non-green,	 and	 green	

simultaneously.	

	

6.	CONCLUSION		
The	present	study	took	its	outset	in	consumer	research's	increasing	attention	to	understand	

how	consumers	can	be	persuaded	to	choose	green	products	with	low	environmental	 impact	

rather	 than	 non-green	 products.	 In	 recent	 years,	 there	 has	 been	 a	 growing	 focus	 on	

environmentalism	in	Norway,	and	due	to	the	country’s	feminine	culture,	both	men	and	women	

are	 expected	 to	 take	 action.	 However,	 research	 reveals	 that	men	 consume	more	 non-green	

products	 than	 women	 and	 are	 less	 willing	 to	 consume	 green	 products	 than	 women.	 The	

tendency	is	especially	prominent	among	Norwegian	millennials.		

	

Research	from	masculine	cultures	suggests	that	men	associate	green	products	with	femininity	

and	women,	preventing	them	from	purchasing	green	products.	Studies	from	masculine	cultures	

and	feminine	cultures	reveal	that	non-green	products,	like	meat	and	cars,	tend	to	be	associated	

with	 masculinity	 and	 men,	 potentially	 motivating	 men	 to	 consume	 non-green	 products.	

Inspired	by	these	findings,	the	present	study	aimed	to	examine	if	this	also	were	the	case	for	

Norwegian	millennial	men,	and	to	explore	other	potential	explanations	for	their	preference	for	

non-green	products.	Consequently,	the	study’s	research	question	was:	
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How	do	Norwegian	millennial	men,	embedded	in	a	feminine	culture	(where	gender	roles	are	more	

fluid	and	both	men	and	women	are	expected	to	take	care	of	the	environment),	make	sense	of	their	

desire	for	masculine	non-green	products?	

	

The	present	study	was	founded	on	Consumer	Culture	Theory	and	positioned	within	the	domain	

of	 Consumer	 Identity	 Projects	 (Arnould	 &	 Thompson,	 2005).	 Hence,	 theories,	 various	

perspectives,	 and	 research	 on	 symbolic	 meanings,	 the	 self-concept,	 gender	 identity	

maintenance,	 culture,	 and	 green	 consumption	 were	 reviewed	 to	 comprehend	 how	 to	

investigate	the	topic	of	the	study	and	interpret	and	understand	the	findings.	

	

Eight	 qualitative	 semi-structured	 interviews	 generated	 valuable	 insights	 into	 Norwegian	

millennial	men’s	attitudes	 towards	green	and	non-green	consumption,	 their	gender	 identity	

and	maintenance	of	it,	the	norms	created	by	the	culture	they	are	embedded	in,	and	whether	

they	felt	obligated	to	follow	these	norms.	These	insights	ended	in	a	broad	range	of	interesting	

findings,	presented	in	chapter	4.0.	The	main	findings	will	be	presented	in	the	following.	

	

Firstly,	 Norwegian	 millennial	 men	 want	 to	 act	 in	 coherence	 with	 their	 masculine	 gender	

identity.	This	is	reflected	in	their	desire	for	masculine	non-green	products	that	reinforce	their	

masculine	gender	identity.	Despite	the	feminine	culture,	a	fear	of	being	associated	with	women	

is	present	among	Norwegian	millennial	men.		

	

Secondly,	Norwegian	millennial	men	do	not	associate	green	consumption	and	products	with	

femininity	and	women.	Subsequently,	they	do	not	experience	green	consumption	as	a	threat	to	

their	 gender	 identity,	 meaning	 fear	 of	 being	 perceived	 as	 feminine	 can	 not	 explain	 why	

Norwegian	millennial	men	refrain	from	green	consumption.		

	

Thirdly,	Norwegian	millennial	men	fear	green	consumption	might	make	them	stand	out	from	

the	 crowd.	 More	 specifically,	 Norwegian	 millennial	 men	 regard	 mainstream	 greenness	 as	

desirable	 but	 associate	 extreme	 greenness	 with	 moral	 superiority,	 which	 they	 consider	

undesirable.	Consequently,	they	experience	a	challenging	balancing	act	between	attaining	their	

desired	self	(i.e.,	a	mainstream	green	consumer)	while	simultaneously	avoiding	their	undesired	

self	(i.e.,	an	extreme	green	consumer).	
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Lastly,	Norwegian	millennial	men	have	positive	associations	with	non-green	consumers	and	

products.	They	view	non-green	consumers	as	“average	Joes”	who	do	what	everyone	else	does,	

something	 they	 can	 relate	 to	 and	 find	desirable.	Typical	non-green	products,	 like	 steak	and	

bacon,	 are	 associated	 with	 masculinity	 and	 men,	 meaning	 they	 might	 be	 consumed	 by	

Norwegian	millennial	men	 partially	 because	 of	 their	 ability	 to	maintain	 and	 reinforce	 their	

masculine	 gender	 identity.	 Considering	 their	 consumption	 of	 non-green	 products	 and	 the	

notion	that	 it	does	not	hinder	them	from	becoming	mainstream	green	consumers,	 the	study	

suggests	that	they	accept	and	embrace	having	a	fragmented	self-concept.		

	

As	such,	the	present	study	indicates	that	Norwegian	millennial	men	make	sense	of	their	desire	

for	 masculine	 non-green	 products	 through	 their	 notion	 of	 maintaining	 a	 coherent	 gender	

identity,	while	their	acceptance	of	a	fragmented	self-concept	allows	them	to	be	masculine,	non-

green,	and	green	simultaneously.	

6.1	FUTURE	RESEARCH	

The	 present	 study’s	 inductive	 and	 qualitative	 approach	 makes	 it	 worthwhile	 to	 test	 the	

statistical	generalizability	and	significance	of	the	findings	in	a	quantitative	study	(Saunders	et	

al.,	 2007).	 Future	 research	may	 apply	 a	 regression	 analysis	 to	measure	 to	what	 extent	 the	

variables	 “fear	 of	 being	 perceived	 as	morally	 superior”	 and	 “fear	 of	 standing	 out	 from	 the	

crowd”	 explain	 the	 dependent	 variable	 “do	 not	 want	 to	 purchase	 green	 products.”	 This	 is	

necessary	 to	 determine	 to	 what	 degree	 these	 findings	 impact	 Norwegian	 millennial	 men’s	

consumption	 of	 green	 products.	 The	 impact	 of	 these	 findings	 should	 also	 be	 tested	 on	 the	

remaining	Norwegian	adult	population.	Suppose	the	results	show	that	moral	superiority	has	a	

significant	effect.	In	that	case,	it	will	be	fruitful	to	examine	closer	what	exactly	makes	a	green	

product	 (or	 brand)	 signal	 moral	 superiority,	 such	 as	 specific	 elements	 in	 marketing	

communication	and	product	design.		

	

Concerning	Norwegian	millennial	men’s	desire	 for	masculine	products,	 it	will	be	 fruitful	 for	

future	research	to	investigate	to	what	extent	adding	masculine	features	or	associations	to	green	

products	 (or	brands),	 for	 instance,	 through	marketing	 communications	 and	product	design,	

would	make	 them	more	desirable.	Additionally,	one	should	research	 the	effect	adding	 these	

masculine	features	and	associations	will	have	on	womens’	consumption	of	green	products.	
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7.MANAGERIAL	IMPLICATIONS		
The	intention	and	motivation	for	the	present	study	have	since	the	beginning	been	to	understand	

how	 Norwegian	 millennial	 men	 can	 be	 persuaded	 to	 consume	 green	 products.	 It	 became	

evident	 in	 the	 findings	 that	 for	 Norwegian	millennial	men	 to	 consume	 green	 products,	 the	

products	should,	to	a	greater	extent,	be	associated	with	masculinity	and	men.	Also,	the	products	

should	 not	 express	 extreme	 greenness	 and	 moral	 superiority.	 This	 is	 because	 Norwegian	

millennial	men	want	to	consume	products	that	maintain	and	reinforce	their	masculine	gender	

identity	 and	 do	 not	want	 to	 consume	 products	 that	make	 them	 stand	 out	 from	 the	 crowd,	

especially	not	as	morally	superior.		

	

The	 descriptive	 norm	 among	Norwegian	millennial	men	 is	 not	 to	 consume	 green	 products.	

Considering	 that	 they	 want	 to	 comply	 with	 the	 descriptive	 norms,	 the	 advice	 would	 be	 to	

activate	 green	 consumption	 as	 a	 descriptive	 norm.	 To	 steer	 clear	 of	 untruthful	 claims,	

marketing	managers	can	stress	positive	aspects	that	are	true	while	also	avoiding	emphasizing	

negative	aspects.	It	would,	for	instance,	be	unethical	to	claim	that	the	majority	of	Norwegians	

consume	 green	 products,	 but	 stating	 that	 a	 growing	 number	 of	 consumers	 prefer	 green	

products	would	be	impactful.	This	illustrates	how	the	descriptive	and	injunctive	norms	align	in	

the	communication,	something	that	may	assist	Norwegian	millennial	men	to	more	effortlessly	

manage	 the	 balancing	 act	 between	 attaining	 their	 desired	 self	 (i.e.,	 a	 mainstream	 green	

consumer)	 while	 simultaneously	 avoiding	 their	 undesired	 self	 (i.e.,	 an	 extreme	 green	

consumer).	

	

As	an	 increasing	number	of	Norwegian	millennial	men	start	consuming	green	products,	one	

would	no	 longer	stand	out	 from	the	crowd	when	consuming	green,	meaning	the	association	

between	green	consumption	and	moral	superiority	is	likely	to	decrease.	Until	then,	marketing	

managers	 have	 to	 carefully	 manage	 their	 marketing	 mix	 to	 reduce	 the	 green	 products’	

association	with	moral	superiority	and	enhance	their	association	with	masculinity.	According	

to	 our	 findings,	 one	 can	 shape	 products	 to	 be	 masculine	 by	 applying	 physical	 attributes	

associated	with	masculinity,	such	as	dark	colors,	hard	surfaces,	and	sharp	edges,	or	by	using	

men	in	the	marketing	to	signal	that	the	products	also	are	used	by	men.	
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To	 what	 extent	 these	 managerial	 implications	 should	 be	 emphasized	 and	 prioritized	 in	

marketing	communication,	brand	management,	and	product	design	depends	on	their	possible	

effect	on	green	consumption,	proved	in	quantitative	studies,	as	shown	in	section	6.1.	
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9.	APPENDICES 

9.1	APPENDIX	1	-	INTERVIEW	GUIDE	

	

SECTION	1:	Personal	possessions	

	

QUESTION	1	

På	forhånd	så	spurte	jeg	deg	om	hvilke	produkter	som	er	viktig	for	deg	i	hverdagen	din.	Har	du	

fått	tenkt	noe	på	dette?	

a. Hvorfor	er	dette/disse	viktige	for	deg?	

b. Hva	tror	du	andre	tenker	om	deg	når	du	bruker	disse	produktene/hva	tror	du	

andre	tenker	om	at	du	eier	disse	produktene?	

	

SECTION	2:	Green	and	non-green	symbolic	meanings	

	

QUESTION	2	

Jeg	kommer	nå	til	å	vise	deg	en	liste	over	ulike	varer	en	person	har	kjøpt	i	løpet	av	den	siste	

uken.	Prøv	å	sette	deg	inn	i	situasjonen	så	godt	du	kan	helt	til	du	klarer	å	karakterisere	personen	

som	kjøpte	dagligvarene.	Hvordan	vil	du	beskrive	personens	personlighet	og	karakter?	

	
a. Hva	er	begrunnelsen	for	beskrivelsen?	

	

QUESTION	3	

Jeg	kommer	nå	til	å	vise	deg	en	liste	over	ulike	varer	en	person	har	kjøpt	i	løpet	av	den	siste	

uken.	Prøv	å	sette	deg	inn	i	situasjonen	så	godt	du	kan	helt	til	du	klarer	å	karakterisere	personen	

som	kjøpte	dagligvarene.	Hvordan	vil	du	beskrive	personens	personlighet	og	karakter?	



 
 

108 
 

	
a. Hva	er	begrunnelsen	for	beskrivelsen?	

	

QUESTION	4	

Hva	tenker	du	er	de	største	forskjellene	mellom	disse	to	personene?	

a. Hvem	av	dem	tenker	du	er	mest	lik	deg?	

b. Hvorfor?	

c. Hva	synes	du	om	å	være	mest	lik	denne	personen?	

	

QUESTION	5	

Her	er	en	liste	med	ti	ulike	personlighetstrekk,	hvilke	4	trekk	beskriver	personen	med	liste	1	

best?	
	

	 Aktiv	

	 Selvstendig	

	 Snill	

	 Hardtarbeidende	

	 Følsom	

	 Hjelpsom	

	 Kompetitiv	

	 Forsiktig	

	 Overlegen	

	 Forståelsesfull	

	

a. Hvorfor?	
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QUESTION	6	

Her	er	en	liste	med	ti	ulike	personlighetstrekk,	hvilke	4	trekk	beskriver	personen	med	liste	2	

best?	
	

	 Aktiv	

	 Selvstendig	

	 Snill	

	 Hardtarbeidende	

	 Følsom	

	 Hjelpsom	

	 Kompetitiv	

	 Forsiktig	

	 Overlegen	

	 Forståelsesfull	

	

a. Hvorfor?	

	

SECTION	3:	Self-concept	and	conflicting	identities	in	light	of	greenness	

	

QUESTION	7	

Vi	ba	deg	om	å	tenke	på	en	gang	du	har	kjøpt	et	produkt	hvor	du	i	øyeblikket	eller	senere	har	

hatt	dårlig	samvittighet	fordi	produktet	ikke	var	i	tråd	med	dine	personlige	verdier	eller	den	du	

ønsker	å	være.	Kan	du	fortelle	litt	om	det?	

a. Hvordan	opplevdes	dette?	

b. Gjorde	du	noe	for	å	bli	kvitt	den	dårlige	samvittigheten?	

	

QUESTION	8	

Jeg	kommer	nå	til	å	presentere	et	hypotetisk	scenario	for	deg.	Se	for	deg	at	en	kompisgjeng	på	

6	 stykker	 sitter	 sammen	 på	 restaurant	 og	 skal	 bestille	 mat.	 En	 i	 gjengen,	 Ola,	 har	 som	

nyttårsforsett	å	redusere	kjøttforbruket	sitt	av	miljøhensyn	og	har	hittil	lykkes	med	det.	Planen	

er	at	han	i	dag	skal	kjøpe	en	vegetarrett.	Alle	kompisene	bestiller	derimot	retter	med	kjøtt,	og	
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når	 det	 til	 slutt	 er	 Olas	 tur	 til	 å	 bestille,	 så	 bestiller	 han	 allikevel	 en	 vanlig	 hamburger	 av	

storfekjøtt.	

a. Hvordan	tror	du	Ola	opplever	denne	situasjonen?	

b. Hva	tenker	du	om	valget	til	Ola?	

c. Hva	tror	du	vennene	til	Ola	tenker	om	at	han	ønsker	å	redusere	kjøttforbruket	

sitt	av	miljøhensyn?	

i. Hva	ville	vennene	dine	tenkt,	hvis	du	var	Ola?	

d. Med	 tanke	 på	 at	 Ola	 ønsker	 å	 redusere	 kjøttforbruket	 sitt	 av	 miljøhensyn,	

hvordan	tenker	du	at	Ola	er	som	person?	

i. Hvordan	er	han	som	venn?	Hvilke	verdier	har	han?	

	

SECTION	4:	Green	behaviors	and	consumption	

	

QUESTION	9	

Hva	tenker	du	om	det	å	være	miljøvennlig?	

	

QUESTION	10	

Tidligere	så	nevnte	du	at	produktene	X,	X,	og	X	er	viktige	for	deg.	

a. Hvordan	tenker	du	at	disse	produktene	er	for	miljøet?	

b. Er	dette	(miljø)	noe	du	pleier	å	tenke	på	når	du	kjøper	og	bruker	produkter?	

i. Hvorfor/hvorfor	ikke?	

c. Skulle	du	ønske	at	disse	produktene	var	mer	miljøvennlige?	

i. Hvorfor/hvorfor	ikke?	

	

QUESTION	11	

På	en	skala	fra	1,	som	er	lite,	til	5,	som	er	mye,	i	hvor	stor	grad	føler	du	at	samfunnet	forventer	

av	deg	at	du	skal	ta	miljøvennlige	valg?	

a. Hvorfor/hvorfor	ikke?	
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SECTION	5:	Personal	Attributes	Questionnaire	

	

QUESTION	12	

Jeg	sender	deg	nå	en	link	med	en	kort	spørreundersøkelse	som	du	skal	svare	raskt	på.	
	 	 A	 B	 C	 D	 E	 	
1.	 Overhodet	ikke	aggressiv	 	 	 	 	 	 Veldig	aggressiv	
2.	 Overhodet	ikke	selvstendig	 	 	 	 	 	 Veldig	selvstendig	
3.	 Overhodet	ikke	emosjonell	 	 	 	 	 	 Veldig	emosjonell	
4.	 Veldig	underdanig	 	 	 	 	 	 Veldig	dominerende	
5.	 Overhodet	ikke	lett	å	såre	i	en	

større	krise	
	 	 	 	 	 Veldig	lett	å	såre	i	en	større	krise	

6.	 Veldig	passiv	(tilbakeholden)	 	 	 	 	 	 Veldig	frempå	(tar	initiativ)	
7.	 Overhodet	ikke	i	stand	til	å	vie	seg	

selv	helt	til	andre	
	 	 	 	 	 Kan	vie	seg	selv	helt	til	andre	

8.	 Veldig	røff	(rough)	 	 	 	 	 	 Veldig	forsiktig	(gentle)	
9.	 Overhodet	ikke	hjelpsom	overfor	

andre	
	 	 	 	 	 Veldig	hjelpsom	overfor	andre	

10.	 Overhodet	ikke	kompetitiv	 	 	 	 	 	 Veldig	kompetitiv	
11.	 Veldig	hjemmeorientert	 	 	 	 	 	 Veldig	verdensvant	(worldly)	
12.	 Overhodet	ikke	snill	 	 	 	 	 	 Veldig	snill	
13.	 Likegyldig	til	andres	bekreftelse	 	 	 	 	 	 Sterkt	behov	for	bekreftelse	fra	

andre	
14.	 Blir	lett	såret	 	 	 	 	 	 Blir	ikke	lett	såret	
15.	 Overhodet	ikke	klar	over	andres	

følelser	
	 	 	 	 	 Veldig	klar	over	andres	følelser	

16.	 Kan	enkelt	ta	beslutninger	 	 	 	 	 	 Har	utfordringer	med	å	ta	
beslutninger	

17.	 Gir	opp	veldig	lett	 	 	 	 	 	 Gir	aldri	lett	opp	
18.	 Gråter	aldri	 	 	 	 	 	 Gråter	veldig	lett	
19.	 Overhodet	ikke	selvsikker	 	 	 	 	 	 Veldig	selvsikker	
20.	 Føler	seg	veldig	underlegen	 	 	 	 	 	 Føler	seg	veldig	overlegen	
21.	 Overhodet	ikke	forståelsesfull	

overfor	andre	
	 	 	 	 	 Veldig	forståelsesfull	overfor	

andre	
22.	 Veldig	kald	i	relasjoner	med	andre	 	 	 	 	 	 Veldig	varm	i	relasjoner	med	

andre	
23.	 Lite	behov	for	sikkerhet	 	 	 	 	 	 Veldig	sterkt	behov	for	sikkerhet	
24.	 Går	i	oppløsning	under	press	 	 	 	 	 	 Står	sterkt	under	press	
	

SECTION	6:	Consumption	and	gender	identity	

	

QUESTION	13	

Hvilken	av	disse	to	genserne	ville	du	helst	å	gått	med?	
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a. Hvorfor	akkurat	den?	

b. Hvorfor	ikke	den	andre?	

	

QUESTION	14	

Se	for	deg	at	du	står	på	butikken	og	skal	kjøpe	deg	en	ny	deodorant.	Du	har	valget	mellom	disse	

tre	som	alle	har	samme	nøytrale	duft.	Hvilken	av	dem	velger	du?	

	

	
a. Hvorfor	akkurat	den?	

b. Hvorfor	ikke	den	andre?	

	

SECTION	7:	Masculinity	and	femininity	

	

QUESTION	15	

Hvordan	vil	du	beskrive	en	person	som	er	maskulin?	(Personlighetstrekk)	

	

QUESTION	16	

Hvordan	vil	du	beskrive	et	objekt	som	er	maskulint?	(Produkter/eiendeler)	

	

QUESTION	17	

Hvordan	vil	du	beskrive	en	person	som	er	feminin?	(Personlighetstrekk)	
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QUESTION	18	

Hvordan	vil	du	beskrive	et	objekt	som	er	feminint?	(Produkter/eiendeler)	

	

QUESTION	19	

Nå	får	du	to	skalaer	du	skal	plassere	deg	selv	på.	Den	ene	går	fra	ikke	maskulin	(1)	til	veldig	

maskulin	(10),	mens	den	andre	går	fra	ikke	feminin	(1)	til	veldig	feminin	(10).	Dette	betyr	at	

det	er	mulig	å	score	høyt	på	både	maskulinitet	og	femininitet	samtidig.	Hvor	vil	du	plassere	deg	

selv	på	skalaen	for	maskulinitet?	

	

	

	
	

QUESTION	20	

Hvor	vil	du	plassere	deg	selv	på	skalaen	for	femininitet?		

	

QUESTION	21	

Hva	hadde	du	tenkt	hvis	noen	hadde	oppfattet	deg	som	feminin?	

a. Hvorfor?	
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9.2	APPENDIX	2	-	INTERVIEW	TRANSCRIPTS	

9.2.1	Peter	

	

SECTION	1:	Personal	possessions	

	

QUESTION	1	

I:	På	forhånd	så	spurte	jeg	deg	om	hvilke	produkter	som	er	viktig	for	deg	i	hverdagen	din.	

Har	du	fått	tenkt	noe	på	dette?		

P:	Ehh	 ja,	 altså,	det	er	 tre	 ting	hovedsakelig	 liksom,	det	ene	er	 typ	mer	behovsting,	 som	 for	

eksempel	mat.	Det	andre	er	mer	verktøyting,	ting	som	du	bruker	i	livet	ditt	som	du	kanskje	har	

preferanser	på.	Ikke	skrutrekkere	altså,	men	mer	ja,	fancy	gadgeter	til	tven,	en	ny	pc	eller	noe	

sånt.	Den	tredje	tingen	for	min	del	er	nok	bøker.	Dette	er	en	ting	som	er	mer	for	seg	selv.	Det	er	

jo	 noe	 jeg	 bruker	 penger	 på,	 som	 ikke	 faller	 noe	 klart	 inn	 under	 de	 to	 kategoriene.	 Den	

kategorien	er	nok	litt	bredere	og	inkluderer	også	andre	kulturting,	men	hovedkomponenten	er	

bøker.		

	

I:	Har	du	noen	konkrete	eksempler	på	noen	spesifikke	produkter	i	den	første	kategorien	

som	du	bruker	mye	eller	som	er	viktig	for	deg?	

P:	Noe	jeg	spiser	mye	er	for	eksempel	frokostblanding.	Der	har	jeg	alltid	kjøpt	den	samme.		

	

I:	Hva	tror	du	folk	tenker	om	at	du	kjøper	akkurat	den	frokostblandingen?	

P:	Jeg	tror	jeg	har	fått	kommentarer	på	at	den	frokostblandingen	er	ganske	“meg”	på	en	måte,	

men	det	er	jo	et	ganske	lite	knippe	av	mennesker	som	ser	at	jeg	kjøper	den	ofte.	Jeg	har	blitt	

fortalt	at	det	er	ganske	typisk	meg	å	alltid	ha	den.		

	

SECTION	2:	Green	and	non-green	symbolic	meanings	

	

QUESTION	2	
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I:	Jeg	har	nå	sendt	deg	et	bilde	av	en	handleliste.	Prøv	å	sette	deg	inn	i	situasjonen	så	godt	

du	kan	helt	til	du	klarer	å	karakterisere	personen	som	kjøpte	dagligvarene.	Hvordan	vil	

du	beskrive	personens	personlighet	og	karakter?		

P:	Jeg	vil	nok	kanskje	si	at	det	er	en	litt	yngre	person	som	er	ganske	typisk	norsk.	Du	kan	kanskje	

karakterisere	den	personen	jeg	tenker	på	som	ganske	average.	Kaffe	sier	ikke	nødvendigvis	så	

mye	om	personen,	og	det	at	det	er	grovbrød	er	kanskje	litt	mer	beskrivende.	Det	er	jo	en	ganske	

vanlig	ting,	men	det	kan	vise	at	personen	er	litt	opptatt	av	hva	de	spiser.	Havremelk	er	kanskje	

litt	mer	avslørende.	Det	er	typisk	for	folk	som	er	mer	bevisste	på	laktoseinnhold.	De	kjøper	ofte	

havremelk,	tror	jeg.	Så	jeg	forbinder	det	kanskje	med	folk	som	har	litt	sterkere	preferanser	enn	

snittet.	 Samme	med	 økologisk	 agurk.	 Jeg	 vet	 ikke.	 Det	 høres	 kanskje	 ut	 som	man	 da	 er	 litt	

overfladisk	opptatt	av	naturen	og	tenker	at	økologisk	agurk	liksom	er	veldig	mye	bedre	enn	

annen	type	agurk,	selv	om	det	egentlig	er	omtrent	like	bra.	Ellers	så	avslører	jo	kanskje	den	

bambustannbørsten	 litt.	 Løk	 og	 tacomix	 er	 jo	 veldig	 “bland”.	 Det	 står	 på	 alles	 handleliste.	

Bambustannbørste	er	heller	en	måte	å	ta	miljøvennlige	valg	på.	Så	det	er	kanskje	en	person	som	

synes	at	sånne	typer	ting	betyr	litt.		

	

I:	 Er	 det	 noen	 andre	 typer	 personlighetstrekk	 eller	 verdier	 som	er	 fremtredende	 for	

personen	som	har	handlet	dette?	

P:	Altså,	det	virker	jo	som	en	ganske	vanlig	person	egentlig.	Du	har	kanskje	et	lite	forsøk	på	å	

være	noe	miljøbevisst,	og	et	lite	forsøk	på	å	være	sunn,	men	listen	dekker	nok	ikke	så	mye	av	

personligheten	deres.	 Jeg	oppfatter	at	dette	er	noe	på	vår	alder	kan	kjøpe.	Man	har	 lyst	til	å	

være	miljøvennlig,	men	det	er	ikke	helt	styrende	for	alle	valgene	man	tar.		

QUESTION	3	
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I:	Nå	sender	jeg	deg	en	annen	handleliste.	Prøv	å	sette	deg	inn	i	situasjonen	så	godt	du	

kan	helt	til	du	klarer	å	karakterisere	personen	som	kjøpte	dagligvarene.	Hvordan	vil	du	

beskrive	personens	personlighet	og	karakter?		

P:	Det	 er	 jo	 kanskje	 en	 person	 som	er	 hakket	mer	 på	 snittet.	 Jeg	 tenkte	 ikke	 i	 stad	 over	 at	

personen	ikke	hadde	noe	kjøtt	der.	Men	en	person	som	spiser	kjøtt	kan	jo	samtidig	handle	uten	

å	kjøpe	noe	kjøtt.	Jeg	oppfatter	den	forrige	personen	som	marginalt	miljøbevisst.	Eller	ønsker	i	

hvertfall	å	ta	mer	bevisste	valg,	kanskje.	Men	denne	personen	er	mer	vanlig.	Dette	er	jo	kanskje	

de	ti	mest	kjøpte	produktene	på	butikken.		

	

QUESTION	4	

I:	Hvem	av	dem	tenker	du	er	mest	lik	deg?	

P:	Jeg	oppfatter	jo	de	to	personene	her	som	veldig	like	da.	Men	jeg	tenker	nok	kanskje	at	jeg	i	

sum	er	mest	lik	den	siste.		

	

I:	Tenker	du	noe	om	det	at	du	er	likere	den	personen	enn	den	andre?	Er	det	negativt	eller	

negativt?	

P:	 Det	 første	 jeg	 tenker	 egentlig	 er	 at	 det	 kommer	 litt	 an	 på	 om	 den	 handlelisten	 skal	

representere	den	maten	du	spiser	generelt	eller	hva.	Jeg	er	jo	for	eksempel	ikke	vegetarianer,	

så	jeg	hadde	jo	kanskje	ikke	valgt	en	handleliste	hvor	det	ikke	er	kjøtt.	Så	jeg	kjenner	meg	nok	

mest	igjen	i	handleliste	nummer	to.	Men	jeg	tenker	egentlig	ikke	så	mye	om	at	jeg	er	mer	lik	den	

enn	den	andre.		

	

QUESTION	5	&	QUESTION	6	

I:	Her	er	en	liste	med	ti	ulike	personlighetstrekk,	hvilke	4	trekk	beskriver	personen	med	

handleliste	1	best?:	

LISTE	1:	
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x	 Aktiv	

	 Selvstendig	

	 Snill	

	 Hardtarbeidende	

x	 Følsom	

	 Hjelpsom	

x	 Kompetitiv	

	 Forsiktig	

x	 Overlegen	

	 Forståelsesfull	

	

I:	Hva	gjør	at	du	tenker	personen	bak	handleliste	2	er	følsom?	

P:	Mmmm,	jeg	tror	at	personen	er	mer	følsom	i	form	av	å	være	styrt	av	følelsene	sine.	Det	var	

kanskje	den	jeg	synes	var	minst	klar,	på	en	måte.	

	

I:	Hvilken	var	mest	klar?	

P:	Kanskje	“aktiv”	eller	“overlegen”.	Eller	kanskje	mer	“aktiv”	eller	kompetitiv”?	Det	dannet	meg	

et	slags	bilde	i	hodet	mitt	av	hva	slags	type	person	dette	her	er.	Jeg	tenker	at	det	er	en	person	

som	kanskje	er	litt	try	hard,	og	som	kanskje	er	litt	overlegen	på	et	vis.	Havremelk	trenger	ikke	

nødvendigvis	å	kommunisere	noe,	men	det	er	nok	kanskje	assosiert	med	byfolk.	Hvis	man	skal	

være	mer	stereotypisk.	Jeg	er	ikke	nødvendigvis	blodfan	av	folk	som	bor	på	landet,	men	byfolk	

er	jo	kanskje	mer	overlegne	enn	folk	som	bor	på	landet.		

	

LISTE	2:	

	 Aktiv	

	 Selvstendig	

x	 Snill	

	 Hardtarbeidende	

	 Følsom	

x	 Hjelpsom	
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	 Kompetitiv	

x	 Forsiktig	

	 Overlegen	

x	 Forståelsesfull	

	

I:	Hva	gjør	at	du	tenker	at	“snill”	passer	til	denne	handlelisten?	

P:	 Jo,	 jeg	 oppfatter	 denne	 listen	 som	 ganske	 “bland”	 og	 det	 er	 jo	 litt	 det	 å	 være	 snill	 også.	

Personen	fremstår	som	veldig	A4.	Det	ser	ut	som	en	familiehandleliste,	så	det	er	litt	det	som	

gjør	det.	“Forsiktig”	er	kanskje	litt	mer	beskrivende	i	form	av	at	dette	er	veldig	basic	varer.	Kaffe	

er	noe	alle	kjøper,	det	samme	er	melk	og	brød.	Kjøttdeig	og	tacomix	henger	sammen,	og	det	

spiser	jo	alle.	Hvis	det	er	dette	du	kjøper	hver	uke,	så	er	du	kanskje	litt	forsiktig.		

	

SECTION	3:	Self-concept	and	conflicting	identities	in	light	of	greenness	

	

QUESTION	7	

I:	Jeg	ba	deg	om	å	tenke	på	en	gang	du	har	kjøpt	et	produkt	hvor	du	i	øyeblikket	eller	

senere	har	hatt	dårlig	samvittighet	fordi	produktet	ikke	var	i	tråd	med	dine	personlige	

verdier	eller	den	du	ønsker	å	være.	Kan	du	fortelle	litt	om	det?		

P:	Jeg	har	tenkt	litt	over	dette,	og	synes	det	var	vanskelig	fordi	jeg	ikke	hadde	helt	klart	for	meg	

under	hvilken	tidsramme	man	skal	begynne	å	skamme	seg.	Det	jeg	har	tenkt	mest	på,	er	kanskje	

dyre	klær	som	jeg	ikke	har	brukt	noe	særlig.	Så	du	får	litt	dobbelt	opp	med	dårlig	samvittighet.	

Du	har	både	brukt	mye	penger	på	det,	samtidig	som	du	har	brukt	det	relativt	lite.	Antall	kroner	

delt	på	antall	ganger	brukt	er	veldig	høy.		

	

I:	Når	er	det	denne	dårlige	følelsen	kommer?	

P:	Jeg	vet	ikke	helt,	for	når	man	kjøper	sånne	ting	i	butikken	så	gjør	man	det	jo	fordi	man	har	en	

ambisjon	om	å	bruke	dem.	Det	gjelder	jo	på	et	vis	alle	ting	man	kjøper.	Man	har	en	ambisjon	om	

å	 bruke	 det.	 Treningsutstyr	 er	 et	 annet	 eksempel	 som	 jeg	 kom	 på	 akkurat	 nå.	 Hvis	 du	 for	

eksempel	kjøper	manualer	og	ser	at	de	bare	blir	 liggende	der.	Man	har	 i	utgangspunktet	en	

ambisjon	om	å	bruke	dem,	men	så	ser	man	at	de	bare	blir	 liggende	der	 i	perioden	man	skal	

bruke	dem,	og	da	går	det	etter	hvert	opp	for	deg	at	du	ikke	har	brukt	dem.	Det	er	nok	mest	
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sånne	ting	jeg	kjenner	på.	Kaste	mat	er	kanskje	et	lignende	eksempel.	Altså	ting	som	du	ikke	får	

gleden	ut	av.		

	

I:	Er	det	noen	produkter	du	tenker	at	direkte	ikke	har	vært	i	tråd	med	dine	verdier	eller	

den	personen	du	ønsker	å	være?	

P:	Nei,	jeg	synes	egentlig	at	det	var	litt	vanskelig,	jeg.	*Lang	tenkepause*.	Jeg	tror	ikke	jeg	har	så	

mange	eksempler	på	at	jeg	har	krysset	en	sånn	grense.	Jeg	har	i	hvertfall	ikke	kommet	på	noe	

særlig.	Det	høres	kanskje	litt	delusional	ut,	men	jeg	tror	at	jeg	ikke	kjøper	så	mange	ting	med	

ambisjoner	om	å	fremstå	på	en	gitt	måte.	Jeg	vet	ikke.	Det	eneste	jeg	kommer	på	er	at	jeg	skulle	

ønske	at	jeg	hadde	spist	mindre	kjøtt.	At	jeg	hadde	et	sterkere	ønske	om	det	og	tenkte	at	det	var	

enklere.		

	

QUESTION	8	

I:	Jeg	kommer	nå	til	å	presentere	et	hypotetisk	scenario	for	deg.		

“Se	for	deg	at	en	kompisgjeng	på	6	stykker	sitter	sammen	på	restaurant	og	skal	bestille	mat.	En	

i	gjengen,	Ola,	har	som	nyttårsforsett	å	redusere	kjøttforbruket	sitt	av	miljøhensyn	og	har	hittil	

lykkes	med	 det.	 Planen	 er	 at	 han	 i	 dag	 skal	 kjøpe	 en	 vegetarrett.	 Alle	 kompisene	 bestiller	

derimot	retter	med	kjøtt,	og	når	det	til	slutt	er	Olas	tur	til	å	bestille,	så	bestiller	han	allikevel	en	

vanlig	hamburger	av	storfekjøtt.”	

	

I:	Hvordan	tror	du	Ola	opplever	denne	situasjonen?	

P:	Hmm,	det	høres	jo	ut	som	et	klassisk	eksempel	på	det	å	bukke	under	for	sosialt	press	eller	

det	som	er	normen	på	et	vis.	Normen	er	jo	ganske	sterk	på	at	det	er	sosialt	akseptert	å	spise	

kjøtt.	Så	det	er	nok	det	 i	kombinasjon	med	det	sosiale	presset	fra	vennene.	Men	han	føler	 jo	

sikkert	et	ubehag	da.	Det	er	jo	ingen	som	er	glad	i	føle	seg	litt	tvunget	til	å	følge	sosiale	normer.	

Så	det	er	nok	et	ubehag	i	det.	Det	hadde	nok	jeg	følt	på	selv.		

	

I:	Hva	tenker	du	om	valget	til	Ola?	

P:	Nei,	jeg	tenker	at	det	er	ganske	forståelig	på	et	vis.	Det	er	jo	ganske	lett	å	forstå.	Det	er	ikke	

noe	å	fordømme.	Det	har	jo	en	veldig	naturlig	forklaring.	
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I:	Og	det	var	presset	fra	vennene	i	den	situasjonen?	

P:	Ja,	samtidig	som	det	er	stuerent	å	spise	kjøtt.	Det	er	ikke	noe	man	tenker	på.	Man	gjør	et	valg	

som	alle	andre	gjør.	Og	du	har	jo	også	til	dels	lykkes	med	målet	om	å	redusere	kjøttforbruket	

ditt	frem	til	det	punktet.	Du	tar	kanskje	et	valg	som	ikke	tar	deg	lenger	ned	den	veien,	men	du	

har	jo	lykkes	med	å	redusere	inntaket	så	langt	da.		

	

I:	Hva	tror	du	vennene	til	Ola	tenker	om	at	han	ønsker	å	redusere	kjøttforbruket	sitt	av	

miljøhensyn?		

P:	 Nei,	 altså,	 det	 er	 jo	 helt	 umulig	 å	 si	 da.	 Folk	 er	 veldig	 delt	 på	 sånne	 ting.	 Jeg	 ville	 i	

utgangspunktet	 ha	 tenkt	 at	 det	 var	 en	 smart	 og	 fornuftig	 ting	 å	 gjøre.	Hvis	 du	har	 det	 som	

verdier	og	tenker	at	det	er	en	bra	ting	og	handler	i	tråd	med	det,	så	er	jo	det	veldig	bra.	Det	

hadde	også	gjeldt	om	det	var	snakk	om	noe	annet.	For	eksempel	at	du	ikke	ville	handle	mat	fra	

Kina	fordi	du	ikke	liker	hva	de	kinesiske	myndighetene	driver	på	med.	Men	det	kan	samtidig	

fremstå	som	litt	masete	hvis	man	føler	at	det	ikke	er	så	genuint	av	den	personen.	Det	kan	jo	

også	være	litt	slitsomt.	Hvis	det	virker	genuint,	så	tror	jeg	folk	respekterer	det.	Men	hvis	det	er	

det	ene	den	ene	dagen,	og	så	noe	annet	den	andre	dagen,	så	kan	jo	det	bli	litt	irriterende	å	høre	

på.		

	

I:	Med	 tanke	på	at	Ola	ønsker	å	redusere	kjøttforbruket	sitt	av	miljøhensyn,	hvordan	

tenker	du	at	Ola	er	som	person?	

P:	 Stereotypi-basert	 er	 kanskje	 ikke	 den	 beste	måten	 å	 beskrive	 det	 på.	 Men	 det	 er	 jo	 for	

eksempel	flere	vegetarianere	som	bor	i	byer,	det	er	flere	vegetarianere	som	er	unge,	det	er	flere	

vegetarianere	blant	høyt	utdannede.	Det	er	en	del	variabler	mange	kunne	ha	listet	opp.	

	

I:	Har	du	noen	tanker	om	hvordan	han	er	som	venn?	Hvordan	er	han	å	henge	med?	

P:	Du	kan	se	for	deg	to	ting.	Du	kan	se	for	deg	en	person	som	er	veldig	bevisst	og	som	alltid	

prøver	å	tenke	godt	gjennom	de	lange	valgene	man	gjør	i	livet.	Eller	så	kan	man	se	for	seg	en	

person	 som	 er	 veldig	 kost-nytte	 basert.	 Da	 kan	 personen	 tenker	 at	 det	 som	 er	 viktig	 er	 å	

redusere	det	store	kjøttforbruket	sitt,	men	at	det	ikke	er	så	farlig	om	man	spiser	en	hamburger	

eller	ikke.	Det	er	ikke	det	som	har	noe	å	si.	Hvis	du	kutter	ut	de	fem	kjøttmiddagene	i	uken,	så	

er	det	det	som	drar	lasset.	Eller	så	kan	man	se	for	seg	en	tredje	person	hvor	det	egentlig	bare	

bunner	i	noe	overfladisk	og	er	tull.	De	to	første	personene	skiller	seg	ganske	klart	fra	den	siste	
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da.	De	to	første	er	verdi-motiverte,	men	den	siste	er	nok	ikke	så	prinsipporientert.	Den	første	

er	jo	veldig	prinsipporientert.		

	

SECTION	4:	Green	behaviors	and	consumption	

	

QUESTION	9	

I:	Hva	tenker	du	om	det	å	være	miljøvennlig?	Da	tenker	jeg	et	bredt	perspektiv	på	miljø	

hvor	man	både	tenker	på	klimagassutslipp,	men	også	forurensing	og	bærekraft.	

P:	Jeg	tenker	jo	at	det	er	noe	folk	bør	etterstrebe	å	være.	Men	jeg	tenker	jo	også	at	det	ikke	er	

gjennom	vanlige	folk	det	bør	løses.	Hvis	man	som	samfunn	ønsker	å	få	ned	CO2-utslippene,	så	

mener	jeg	at	man	ikke	kan	forvente	at	folk	bare	skal	velge	det.	Det	må	gis	incentiver	som	gjør	

det	lett	for	folk	å	velge	miljøvennlig.	Det	er	veldig	bra	å	være	miljøvennlig,	men	det	er	ikke	ene	

og	alene	det	som	løser	problemet.	Det	er	liksom	ikke	alfa	omega	at	man	som	forbruker	kun	tar	

miljøvennlige	 valg.	Hvis	man	 skal	 tenke	 etisk	 på	 det,	 så	 tenker	 jeg	 det	 er	 bedre	 at	man	 tar	

veloverveide	og	informerte	valg	om	hva	som	faktisk	er	miljøvennlig.	Ikke	at	man	for	eksempel	

velger	en	økologisk	agurk	 fordi	man	tenker	at	det	er	så	utrolig	mye	bedre,	selv	om	det	 ikke	

egentlig	er	det.	I	hvertfall	når	man	har	tilgjengelig	informasjon.	Da	bør	man	forsøke	å	ta	til	seg	

denne	informasjonen.		

	

QUESTION	10	

I:	Tidligere	så	snakket	vi	litt	om	hvilke	produkter	som	er	viktige	for	deg.	Du	nevnte	for	

eksempel	at	bøker	er	en	viktig	del	av	livet	ditt.	Tenker	du	noe	på	disse	bøkene	er	for	

miljøet?		

P:	*Ler*	Haha	vel,	jeg	fikk	en	gang	påpakk	for	at	jeg	kjøpte	bøker	istedenfor	å	leie	dem.	Heldigvis	

så	var	det	fra	en	person	som	er	veldig	lite	miljøorientert.	Så	da	var	det	ganske	lett	å	feie	det	til	

siden.	Altså,	jeg	er	jo	klar	over	det	at	det	er	mer	miljøfiendtlig	å	kjøpe	bøker	enn	å	leie	dem,	men	

jeg	tenker	allikevel	at	det	er	et	kost-nytte	regnskap.	Hvis	det	er	noe	som	er	veldig	viktig	for	deg,	

og	du	har	lyst	til	å	ha	selve	boken	i	hylla	hjemme,	og	det	er	noe	du	setter	pris	på,	noe	jeg	gjør,	så	

er	det	liksom	ikke…	man	må	vekte	det	også	tenker	jeg.	Man	må	så	klart	se	på	hvor	miljøfiendtlig	

det	produktet	er,	men	nå	er	ikke	bøker	en	ting	jeg	ser	på	som	veldig	miljøfiendtlig.		Nummer	to	

er	at	det	må	vektes	etter	hvor	mye	nytte	det	generer	for	hver	enkelt	person.	I	så	måte	så	er	ikke	

mine	bøker	like	miljøfiendtlige	som	dine	bøker	hvis	du	ikke	leser	dine	eller	er	noe	glad	i	dem.		
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I:	Er	miljø	noe	du	pleier	å	tenke	på	når	du	kjøper	og	bruker	produkter?	

P:	Det	kommer	litt	an	på	da.	Det	er	jo	vanskelig	å	hevde	at	du	alltid	tillegger	det	så	veldig	mye	

vekt.	I	noen	tilfeller	så	gjør	du	det,	og	i	andre	ikke.	Det	er	kanskje	noe	du	gjør	når	du	tar	mer	

bevisste	valg.	Da	kan	miljø	komme	inn	i	bildet.	Men	ikke	nødvendigvis	i	det	dagligdagse.	Jeg	vet	

ikke	helt.	Noen	ganger	så	går	det	ikke.	Man	kan	jo	ikke	gjennomføre	noen	voldsom	analyse	av	

hva	 som	 er	 mest	 miljøvennlig	 av	 alt	 du	 kjøper,	 så	 noen	 ganger	 må	 du	 bare	 bruke	

tommelfingerregler.	For	eksempel	at	grønnsaker	er	bedre	enn	kjøtt.	Men	så	er	det	vanskelig	å	

si	i	sum	om	gouda	er	bedre	enn	Norvegia-ost.	Så	ja,	jeg	prøver	vel	å	være	bevisst	der	det	har	noe	

å	 si.	 Samtidig	 så	 tenker	 jeg	 nok	 heller	 ikke	 at	 det	 at	 mennesker	 er	 miljøbevisste	 er	

koordineringsløsningen	for	miljøproblemer.	Jeg	kan	jo	velge	å	ta	miljøbevisste	beslutninger	til	

en	viss	grense,	men	det	er	ikke	der	endringen	kommer	til	å	komme.		

	

I:	Skulle	du	ønske	at	for	eksempel	bøkene	dine	var	mer	miljøvennlige?	

P:	Ja…	altså…	at	ting	er	miljøvennlige	er	jo	bra.	Man	kan	vel	ikke	få	nok	av	det.	Men	det	er	under	

forutsetning	 om	 at	 alt	 annet	 er	 likt	 da.	 Det	 er	 litt	 det	 samme	 som	 med	 plantebasert	

kjøtterstatning.	Man	tenker	kanskje	at	det	er	bedre,	men	det	er	jo	ikke	alt	som	er	likt	som	med	

vanlig	kjøtt.	Hvis	det	hadde	kostet	det	samme,	smakt	det	samme	og	hatt	samme	konsistens,	så	

hadde	jo	sikkert	ingen	ha	kjøpt	vanlig	kjøtt.		

	

QUESTION	11	

I:	På	en	skala	fra	1,	som	er	lite,	til	5,	som	er	mye,	i	hvor	stor	grad	føler	du	at	samfunnet	

forventer	av	deg	at	du	skal	ta	miljøvennlige	valg?		

P:	Jeg	vil	kanskje	si	midt	på	treet.	Det	er	forventet	at	du	tar	miljøvennlige	valg,	på	et	vis.	Men	det	

er	ikke	sånn	at	du	møter	ekstrem	fordømmelse	for	å	ta	klart	minst	miljøvennlige	valgene	man	

kan	ta.	Det	er	ikke	sånn	at	det	er	veldig	ikke	stuerent	å	dra	på	flyferie	til	New	York	og	å	være	

der	i	fem	dager.	Folk	tenker	ikke,	oh	shit,	det	er	sykt	å	gjøre.	Samtidig	så	er	det	en	elendig	måte	

å	møte	alle	mulige	klima-	og	miljøutfordringer	på.	Man	kan	ikke	forvente	at	folk	bare	tar	lure	

og	fornuftige	valg.	På	en	måte	så	forventer	samfunnet	at	du	skal	ta	sånne	fornuftige	valg,	men	

på	en	annen	side	ikke.		
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SECTION	5:	Personal	Attributes	Questionnaire	

	

QUESTION	12	

I:	Jeg	sender	deg	nå	en	link	med	en	kort	spørreundersøkelse	som	du	skal	svare	raskt	på.		

P:	*åpner	linken,	leser	om	hvordan	testen	skal	gjennomføres	og	tar	den*	

	
	 	 A	 B	 C	 D	 E	 	
1.	 Overhodet	ikke	aggressiv	 	 	 	 X	 	 Veldig	aggressiv	
2.	 Overhodet	ikke	selvstendig	 	 	 	 X	 	 Veldig	selvstendig	
3.	 Overhodet	ikke	emosjonell	 	 	 X	 	 	 Veldig	emosjonell	
4.	 Veldig	underdanig	 	 	 	 X	 	 Veldig	dominerende	
5.	 Overhodet	ikke	lett	å	såre	i	en	større	

krise	
	 	 	 X	 	 Veldig	lett	å	såre	i	en	større	krise	

6.	 Veldig	passiv	(tilbakeholden)	 	 	 X	 	 	 Veldig	frempå	(tar	initiativ)	
7.	 Overhodet	 ikke	 i	 stand	 til	 å	 vie	 seg	

selv	helt	til	andre	
	 	 X	 	 	 Kan	vie	seg	selv	helt	til	andre	

8.	 Veldig	røff	(rough)	 	 	 X	 	 	 Veldig	forsiktig	(gentle)	
9.	 Overhodet	 ikke	 hjelpsom	 overfor	

andre	
	 	 X	 	 	 Veldig	hjelpsom	overfor	andre	

10.	 Overhodet	ikke	kompetitiv	 	 	 	 X	 	 Veldig	kompetitiv	
11.	 Veldig	hjemmeorientert	 	 	 	 X	 	 Veldig	verdensvant	(worldly)	
12.	 Overhodet	ikke	snill	 	 	 X	 	 	 Veldig	snill	
13.	 Likegyldig	til	andres	bekreftelse	 	 	 	 X	 	 Sterkt	 behov	 for	 bekreftelse	 fra	

andre	
14.	 Blir	lett	såret	 	 X	 	 	 	 Blir	ikke	lett	såret	
15.	 Overhodet	ikke	klar	over	andres	

følelser	
	 	 	 X	 	 Veldig	klar	over	andres	følelser	

16.	 Kan	enkelt	ta	beslutninger	 	 X	 	 	 	 Har	utfordringer	med	å	ta	
beslutninger	

17.	 Gir	opp	veldig	lett	 	 	 X	 	 	 Gir	aldri	lett	opp	
18.	 Gråter	aldri	 	 	 X	 	 	 Gråter	veldig	lett	
19.	 Overhodet	ikke	selvsikker	 	 X	 	 	 	 Veldig	selvsikker	
20.	 Føler	seg	veldig	underlegen	 	 X	 	 	 	 Føler	seg	veldig	overlegen	
21.	 Overhodet	ikke	forståelsesfull	

overfor	andre	
	 	 X	 	 	 Veldig	forståelsesfull	overfor	

andre	
22.	 Veldig	kald	i	relasjoner	med	andre	 	 X	 	 	 	 Veldig	varm	i	relasjoner	med	

andre	
23.	 Lite	behov	for	sikkerhet	 	 	 	 X	 	 Veldig	sterkt	behov	for	sikkerhet	
24.	 Går	i	oppløsning	under	press	 	 	 	 X	 	 Står	sterkt	under	press	
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SECTION	6:	Consumption	and	gender	identity	

	

QUESTION	13	

	

I:	Hvilken	av	disse	to	genserne	ville	du	helst	å	gått	med?		

P:	Den	blå	til	høyre.	Jeg	tror	at	jeg	har	akkurat	den	genseren.	

	

I:	Hva	gjør	at	du	velger	akkurat	den?	

P:	Jeg	er	veldig	glad	i	blått.	Også	er	det	jo	mer…	jeg	vet	ikke…	jeg	er	konservativ	som	person	

antakelig.	Ja,	altså,	det	er	jo	veldig…	for	gutter	(menn)	så	er	jo	det	et	mer	konservativt	valg.	

	

I:	Hva	gjør	at	du	ikke	velger	den	rosa?		

Dette	er	et	ganske	spesifikt	valg	da.	Når	det	kommer	til	akkurat	de	genserne	her	så	synes	jeg	

kanskje	at	den	blå	passet	bedre	som	en	collagegenser.	Hadde	det	vært	en	rosa	hettegenser,	så	

hadde	det	vært	bedre.	Nå	vet	jeg	heller	ikke	hvordan	farget	ser	ut	i	virkeligheten,	men	den	rosa	

ser	jo	kanskje	litt	ut	som	en	pappagutt-genser.		

	

I:	Kunne	du	ha	gått	med	en	rosa	collagegenser	om	den	var	annerledes?	

P:	Ja,	det	kunne	jeg	definitivt	ha	gjort.	Jeg	tror	jeg	heller	ville	ha	gått	med	en	rosa	collagegenser	

istedenfor	en	hvit	genser.	

	

I:	Hva	er	grunnen	til	det?	

P:	Nja,	nei…	Hvit	er	en	veldig	upraktisk	farge	da…	Det	kommer	litt	an	på…	Men	jeg	er	nok	ikke	

den	som	eier	flest	rosa	plagg	da.	Mørkeblått	er	jo	veldig	konservativt.	Det	kan	du	gå	med	i	alle	

settinger.	Den	genseren	der	kunne	du	ha	gått	med	på	jobb.	Men	den	rosa	kunne	jeg	kanskje	ikke	

ha	gått	med	overalt.	
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I:	Hva	tenker	du	er	grunnen	til	det?	

P:	Nja,	nei,	det	er	kanskje	ikke	like	akseptert	å	gå	med	rundt	om	kring.	Hvorfor	går	du	ikke	med	

crocs	overalt	liksom?	Sånn	gjør	man	ikke.		

	

I:	Er	det	noe	spesielt	du	tenker	at	fargen	signaliserer	som	ikke	passer	med	deg?	

P:	Ikke	egentlig.	Jeg	er	nok	ganske	kjedelig	i	klesveien.	Hvis	du	hadde	sett	på	klesskapet	mitt,	så	

er	det	 ikke	akkurat	massevis	av	 farger.	 *Tenkepause*.	Det	er	nok	 ikke	det	at	 jeg	 tenker	det	

signaliserer	så	veldig	mye	om	hvem	du	er,	men	jeg	tror	det	er	mer	sånn	at	jeg	tenker	rosa	ikke	

kler	meg	så	godt.	Hmm..	jeg	vet	ikke	helt.	Kanskje	det	er	et	lite	snev	av	å	ta	seg	selv	litt	seriøst?	

Ikke	at	det	nødvendigvis	er	så	veldig	sjarmerende.	Men	sånn	er	det	bare,	på	et	vis.		

	

QUESTION	14	

I:	Se	 for	deg	at	du	står	på	butikken	og	skal	kjøpe	deg	en	ny	deodorant.	Du	har	valget	

mellom	 disse	 tre	 som	 alle	 har	 samme	 nøytrale	 duft.	 Hvilken	 av	 dem	 velger	 du?

	
P:	Den	til	høyre.	*Ler*.		

	

I:	Hvorfor	det?	

P:	De	to	andre	ser	kanskje	litt…	ehh…	det	er	jo	kanskje	damedeodorant?	*ler*.	Jeg	vet	ikke	helt..	

jeg	tenker	kanskje	også	at	de	to	andre	har	litt	kjipere	farger.	Den	til	høyre	har	nok	den	mest	

tradisjonelt	maskuline	 fargen.	Hadde	den	 i	midten	vært	hvit	som	bakgrunnen,	så	hadde	den	

hvite	 og	 den	 svarte	 kanskje	 også	 ha	 vært	mer	 likeverdige.	 Valget	 hadde	 kanskje	 også	 vært	

vanskeligere	om	det	kun	stod	mellom	den	hvite	og	sorte.		

	

SECTION	7:	Masculinity	and	femininity	

	

QUESTION	15	

I:	Hva	tenker	du	om	det	å	være	maskulin?	
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P:	*Tenkepause*..nei…	det	å	være	maskulin?	Det	er	jo	helt	greit	det.		

	

I:	Hva	tenker	du	at	det	innebærer?	

P:	Det	er	jo	på	en	måte	en	helhetlig	pakke	da.	Det	er	en	blanding	av	flere	ting.	Det	er	en	blanding	

av	 oppførselen	 din,	 personligheten	 din,	 alle	 personlige	 karakteristikker.	 Jo	 høyere	 og	 mer	

bredskuldret	er	du,	jo	mer	maskulin	fremstår	du.	Men	det	er	jo	sikkert	også	hvilke	valg	du	tar	i	

livet.	Hvordan	du	ser	ut.	Klærne	dine.		

QUESTION	17	

I:	Hva	tenker	du	om	det	å	være	feminin?	Hva	tenker	du	at	det	innebærer?	

P:	*Tenkepause*	Jeg	vet	ikke,	det	blir	jo	litt	det	samme	da.	Det	er	sammensatt.	Hvis	du	ser	og	

oppfører	deg	som	det	som…	jeg	vet	ikke	helt	hva	det	betyr	å	være	feminin?	Du	oppfører	deg	

kanskje	mer	som	en	sånn	arketype	som	man	assosierer	med	jenter?	

	

I:	Hva	skal	til	for	at	du	vil	omtale	en	person	som	feminin?	

P:	*Tenkepause*	Nei,	jeg	tror	det	er	ganske	sammensatt.	Det	er	ikke	en	lineær	kombinasjon	av	

alle	mulig	karakteristika.	Men	hvis	du	har	en	lysere	stemme,	er	lavere,	og	har	mer	sprudlende	

personlighet	og	i	tillegg	har	klær	og	ting	på	deg	som	du	assosierer	mer	med	jenter.	Det	er	det	

det	vil	si	å	være	feminin.		

	

QUESTION	19	

I:	Nå	får	du	to	skalaer	du	skal	plassere	deg	selv	på.	Den	ene	går	fra	ikke	maskulin	(1)	til	

veldig	maskulin	(10),	mens	den	andre	går	fra	ikke	feminin	(1)	til	veldig	feminin	(10).	

Dette	betyr	at	det	er	mulig	å	score	høyt	på	både	maskulinitet	og	femininitet	samtidig.	

	

	
I:	Hvor	vil	du	plassere	deg	selv	på	skalaen	for	maskulinitet?		

P:	Oi…	*ler*.	Det	kommer	veldig	an	på	hva	du	legger	i	det	da.	Jeg	synes	det	er	litt	vanskelig	å	

svare	på	egentlig.	Jeg	tror	kanskje	andre	har	et	bedre	svar	på	det	enn	meg.		
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I:	Hvis	du	tenker	på	hvordan	du	føler	deg	da?	Føler	du	at	du	ikke	er	særlig	maskulin?	

Eller	at	du	er	veldig	maskulin?	Eller	midt	imellom?	

P:	Nei,	altså,	det	kommer	jo	an	på	hva	som	er	referansen	da.	Hvor	høy	du	er	i	centimeter	er	et	

objektiv	mål,	ikke	sant?	Hvis	du	var	den	eneste	personen	på	jorda,	så	kunne	du	fortsatt	ha	visst	

hvor	mange	centimeter	du	var	i	høyde.	Men	du	kunne	ikke	ha	sagt	noe	om	hvor	høy	du	var.	For	

det	krevet	at	du	sammenligner	med	noe	annet.	Hmm..	jeg	er	litt	usikker,	men	litt	ut	av	ingenting	

så	kunne	jeg	ha	sagt	8?	Det	kommer	helt	an	på	hva	man	vektlegger.	Det	kunne	ha	vært	4	også	

liksom.		

	

QUESTION	20	

I:	Hvor	vil	du	plassere	deg	selv	på	skalaen	for	femininitet?		

P:	Det	er	igjen	veldig	avhengig	av	hva	man	sammenligner	med.	*Tenkepause*	

	

I:	Husk	at	det	er	mulig	å	være	både	veldig	maskulin	og	veldig	feminin	samtidig.	

P:	Ah	ja,	det	gir	jo	egentlig	mening.	Det	tror	jeg	også	at	jeg	ville	ha	krysset	av	meg	selv	på.	Jeg	

har	på	en	måte	begge	sider.	Jeg	tror	kanskje	at	jeg	hadde	krysset	av	for	6?	Kanskje?	Jeg	vet	jeg	

er	en	en	litt	intens	person,	så	jeg	er	nok	litt	høyt	på	skalaen.	

	

QUESTION	21	

I:	Hva	hadde	du	tenkt	hvis	noen	hadde	oppfattet	deg	som	feminin?	

P:	Nei,	det	er	det	vel	kanskje	mange	som	gjør?	Eller…	nei,	det	nok	ikke	mange	som	gjør	det	*ler*.	

Nei,	genuint	sett	så	tror	jeg	ikke	at	det	hadde	vært	så	stress	eller	så	stas	hvis	noen	sa	“han	er	

kjempefeminin”.	Jeg	vet	ikke	helt	egentlig.	Jeg	brydde	meg	veldig	mye	mer	om	det	før.		
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9.2.2	Daniel	
	

SECTION	1:	Personal	possessions	

	

QUESTION	1	

I:	På	forhånd	så	spurte	jeg	deg	om	hvilke	produkter	som	er	viktig	for	deg	i	hverdagen	din.	

Har	du	fått	tenkt	noe	på	dette?		

D:	 Jeg	 satt	 og	 tenkte	 litt,	men	 jeg	 satt	 og	 lurte	 på	 om	du	 tenkte	 på	 produktkategorier,	 som	

håndsåpe	eller	sånt,	eller	mat	eller	hva?		

	

I:	Egentlig	hva	som	helst.	Men	det	er	fint	om	du	kommer	opp	med	spesifikke	produkter.	

D:	Ja,	det	var	litt	det	jeg	tenkte.	Så	jeg	forsøkte	å	tenke	på	hva	det	er	jeg	kjøper	omtrent	hver	

eneste	dag.	Brus	og	Pepsi	Max	kanskje?	Når	det	kommer	til	middag	så	varierer	det	 litt,	 ikke	

sant?	Der	 kan	du	 ikke	kjøpe	det	 samme	hver	dag.	Du	kjøper	 ikke	brokkoli,	 fiskeboller	 eller	

Grandiosa	hver	dag.	Men	uansett	hva,	 så	har	 jeg	alltid	Pepsi	Max	eller	brus	ved	siden	av	de	

produktene.	Jeg	har	fått	kjeft	av	tannlegen	for	å	drikke	Pepsi	Max,	så	jeg	burde	jo	ha	sluttet,	men	

nei,	det	må	jo	være	Pepsi	Max	da	(som	han	bruker	mye).	I	tillegg	så	er	det	jo	vanlige	produkter	

som…	jeg	kjøper	samme	brød	hver	dag.	Du	blir	så	jævlig	matlei,	så	jeg	kjøper	samme	produkt	

til	frokost	og	kvelds.	Påleggene	det	går	i	er	Nugatti	og	ost.	Jeg	er	ikke	så	vulgær	at	jeg	tenker	

“ååå	i	dag	skal	jeg	kjøpe	dansk	salami”.	Men	middagene	varierer	jo.		

	

I:	Hva	er	grunnen	til	at	Pepsi	Max	er	det	produktet	som	er	viktigst	for	deg?	Hvorfor	kjøper	

du	det	så	mye?		

D:	*ler*	Jeg	får	abstinenser	hvis	jeg	ikke	får	det	(litt	ironisk).	Men	nei,	jeg	tror	at…	da	jeg	var	

mindre	så	kjøpte	jo	Mamma	Pepsi	Max	og	sånt	kun	i	helgene	da.	Både	Pepsi	Max	og	Coca	Cola	

har	klart	å	bli	en	del	av	hverdagsvanene	mine.	Jeg	må	liksom	ha	det	til	middagen	min.	Det	har	

blitt	helt	naturlig	å	drikke	Pepsi	Max	til	middagen.	Hvis	jeg	ikke	har	det,	så	blir	det	liksom	ikke	

en	god	middag.	Det	er	jo	fryktelig	rart,	for	jeg	forbandt	jo	Pepsi	Max	med	godteri	og	bursdag	og	

sånt	før,	men	nå	har	det	blitt	et	slags	mer	hverdagsprodukt.		

	

I:	Hva	tror	du	andre	tenker	om	at	du	kjøper	en	del	Pepsi	Max	og	at	det	er	et	produkt	som	

er	viktig	for	deg?	Tenker	du	noe	over	det?	
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D:	Ja,	jeg	har	fått	litt	tilsnakk	*ler*.	Men	jeg	gir	egentlig	ganske	faen	i	det.	For	meg	så	er	det	sånn	

“nei,	sorry”.	Jeg	har	prøvd	å	være	på	“avbrusning”,	men	det	funker	ikke	for	meg.	Jeg	vet	jo	at	

Pepsi	Max	ikke	er	noe	farlig.	Det	er	litt	søtstoffer	i	det,	men	det	er	greit	nok.	Hvis	jeg	drakk	3	

liter	hver	dag,	så	hadde	jeg	kanskje	dødd?	Men	1	liter	til	1	og	en	halv	liter	om	dagen	bør	gå	greit.	

Det	er	verre	med	vanlig	Coca	Cola,	for	da	drikker	du	flytende	kalorier.	Her	får	man	bare	i	seg	

søtstoffer.	

	

SECTION	2:	Green	and	non-green	symbolic	meanings	

	

QUESTION	2	

I:	Jeg	kommer	nå	til	å	vise	deg	en	liste	over	ulike	varer	en	person	har	kjøpt	i	løpet	av	den	

siste	uken.		

	
I:	 Prøv	å	 sette	deg	 inn	 i	 situasjonen	 så	 godt	du	kan	helt	 til	 du	klarer	 å	karakterisere	

personen	som	kjøpte	dagligvarene.	Hvordan	vil	du	beskrive	personens	personlighet	og	

karakter?		

D:	Jeg	synes	det	ligner	meg,	jeg.	Fordi	jeg	starter	dagen	med	å	drikke	kaffe.	Jeg	drikker	først	en	

kaffekopp	før	jeg	spiser	frokost.	Også	har	han	kjøpt	melk	og	bacon,	biff,	løk,	agurk…	Det	virker	

som	en	person	som	egentlig	har	tatt	helg	da.	Tenker	jeg?	Han	skal	drikke	kaffe	på	morgenen.	

Siden	han	har	kjøpt	bacon,	så	tipper	jeg	at	han	har	tatt	god	tid	på	morgenen	da.	Bacon	er	ikke	

noe	du	lager	deg	om	morgenen	før	du	skal	på	jobb,	det	er	noe	du	lager	i	helgen	stort	sett	om	du	

har	tid	til	det.	Det	virker	som	han	skal	nyte	livet	og	ta	det	rolig.	Han	har	sikkert	tenkt	at	han	skal	

ha	en	fin	helg	og	sitte	og	se	på	TV	og	kose	seg	med	biff.	Så	ser	jeg	at	han	har	kjøpt	seg	tannbørste,	

så	kanskje	han	skal	få	dama	si	på	besøk?	*ler*.	Det	virker	som	at	det	er	en	balansegang.	Han	har	

litt	sunne	produkter	både	med	melk,	agurk	og	løk,	og	så	er	jo	bacon	litt	både	og.	Så	jeg	ser	for	

meg	en	helt	ok	standard	person	som	har	tatt	seg	helg.	
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I:	Klarer	du	på	et	 vis	 å	 se	 for	deg	hvordan	han	er	 som	 type?	Hvilke	verdier	han	har?	

Hvordan	han	ser	ut?	

D:	Jeg	vil	ikke	tippe	at	han	er	en	atlet,	hvis	du	skjønner.	Men	jeg	tror	at	han	er	en	ganske	vanlig	

person	som	generelt	holder	seg	aktiv.	Så	han	har	en	slags	life	balance,	ved	at	han	både	er	aktiv	

og	kan	unne	seg	ting.	

	

QUESTION	3	

I:	Nå	sender	jeg	deg	et	nytt	bilde	over	en	annen	liste	som	du	skal	gjøre	samme	øvelsen	

med.	Dette	er	altså	en	annen	person	som	har	kjøpt	disse	produktene	den	siste	uken.	Hva	

slags	person	tenker	du	at	har	kjøpt	dette?	

	
D:	 Jeg	 ser	det	med	en	gang…	ehhh,	det	er	altså	en	person	som	sikkert	 ikke	kommer	 til	 å	 ta	

vaksine,	tenker	jeg.	Han	er	i	hvertfall	opptatt	av	økologiske	produkter.	Han	spiser	ikke	kjøtt	da.	

Det	 første	 som	 slår	meg	 er	 at	 han	 er	miljøbevisst.	 Dette	 kunne	 fort	 ha	 vært	 hun	 Gunnhild	

Stordalen.	Hvis	man	skal	sette	et	navn	på	det.	Tofu,	VEGETARburger	(!),	BAMBUStannbørste…	

skyt	meg!	*ler*.	Det	er	ikke	meg!!!	

	

I:	Hva	gjør	at	du	tenker	at	det	ikke	er	deg?	

D:	Det	er	ikke	produkter	jeg	kjøper.	Noen	kan	jo	være	med	på	den	der	miljøbevegelsen	med	at	

man	skal	slutte	å	spise	kjøtt.	Men	den	støtter	ikke	jeg	i	det	hele	tatt.	Jeg	synes	det	er	farlig	å	dille	

med	at	kroppen	ikke	får	kjøtt…	altså	man	skal	plutselig	begynne	å	spise	sånne	belgiske	frukter	

(?)	for	å	få	i	seg	vitaminer…	Kroppen	er	vant	til	å	spise	kjøtt,	og	det	er	den	fra	dag	en.	Så	dette	

her	er...	*ler*	nei..	

	

I:	Klarer	du	å	se	for	deg	noe	mer	om	hvordan	personen	er?	Annet	enn	miljøbevisst.	
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D:	Jeg	ser	for	meg	en	jente,	det	gjør	jeg.	Så	kan	du	være	to	typer	her,	innenfor	jentekategorien.	

Det	er	først	en	sånn	student	som	prøver	å	være	samfunnsengasjert,	men	allikevel	glad	og	happy	

da.	Kanskje	ikke	så	ekstrem	som	hun	MDG-politikeren…*tenker*	hun	asiatiske?	

	

I:	Lan	Marie	Berg?	

D:	Ja,	hun	ja.	Men	hun	er	litt	ekstrem	da.	Sheida	tror	jeg	kanskje	at	dette	kan	være.	Bare	hele	

hun.	Men	også	kan	det	være	en	litt	sånn	hipstervariant,	som	er	en	sånn	person	jeg	ikke	vil	sitte	

med	på	fest	akkurat.	Sheida	kan	jeg	sitte	med	*ler*.		

QUESTION	4	

	

I:	Hva	tenker	du	at	er	de	største	forskjellene	mellom	person	1	og	person	2?	Ikke	bare	

med	tanke	på	miljø,	men	som	type.	

D:	Jeg	vil	tro	at	person	2	kan	være	en	litt	sær	person	som	har	litt	andre	meninger	som	ikke	alltid	

stemmer	overens	med	mine	verdier.	En	som	nesten	tror	på	konspirasjonsteorier.	Hun	er	ikke	

helt	med	i	sånn	mainstream-samfunn.	Men	så	er	det	to	typer	innen	person	2	da.	Og	Sheida	er	jo	

mainstream.	Jeg	vet	at	hun	er	glad	i	økologiske	produkter	og	sikkert	spiser	vegetarburger,	men	

hun	går	det	 jo	an	å	 snakke	med	da.	Hun	 (Sheida)	henger	med	og	 forstår	mine	meninger	og	

respekterer	dem.	Men	den	andre	personen	(i	liste	2)	kan	være	litt	mer	hardhendt	og	legge	litt	

mer	trykk	på	ordene.	Og	det	går	litt	inn	på	meg.	At	du	ikke	respekterer	det	jeg	mener,	som	at	

man	skal	spise	kjøtt.	Men	person	1	har	jeg	lyst	til	å	være	med.	(Han	tolket	visst	spørsmålet	som	

at	han	skulle	skille	mellom	de	to	personene	han	mente	at	passet	med	liste	2…)		

	

I:	Du	synes	altså	at	person	1	er	mest	lik	deg?	

D:	Helt	klart	(han	mener	altså	“den	minst	ekstreme”	fra	liste	2).		

	

QUESTION	5		

I:	Her	er	en	liste	med	ti	ulike	personlighetstrekk,	hvilke	4	trekk	beskriver	personen	med	

liste	1	best?:	

	

	

LISTE	1:	
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X	 Frempå	(tar	initiativ)	

X	 Selvstendig	

	 Snill	

	 Hardtarbeidende	

	 Følsom	

	 Hjelpsom	

	 Kompetitiv	

X	 Forsiktig	

	 Overlegen	

X	 Forståelsesfull	

	

I:	Hva	gjør	at	du	tenker	at	personen	er	frempå?	

D:	Det	som	jeg	satt	og	tenkte	på,	hvis	han	har	kjøpt	inn	kaffe,	bacon	og	biffmiddag,	så	kan	han	

bjuda	på	med	kaffe	og	hvis	han	har	kjøpt	biff	og	så	kan	det…	altså,	det	er	sjeldent	at	du	kjøper	

en	biff	for	å	spise	den	alene.	Så	kjøper	du	et	biffstykke	så	er	det	kanskje	for	å	dele	med	noen,	og	

da	tar	man	jo	initiativ	ved	å	dele	en	god	middag	med	andre.	Han	er	frempå	og	tar	initiativ	til	å	

invitere.	 Selvstendig…	 han	 har	 jo	 kjøpt	 litt	 varierte	 produkter,	 siden	 han	 kjøper	 sunnere	

produkter	som	melk	og	agurk,	men	også	mindre	sunne	som	bacon,	som	er	mer	fettete,	og	biff.	

Han	er	ikke	så	altfor	redd	for	andres	meninger.	Han	stoler	på	sin	egen	helse	og	stoler	på	at	han	

kan	ta	egne	valg,	og	at	han	kan	kjøpe	både	sunne	og	mindre	sunne	varer.	Det	er	jo	en	veldig	

kontrast	til	person	nummer	to.	Her	tenker	jeg	det	er	en	person	som	tar	gode	kjøpsvalg	basert	

på	sine	verdier.		

	

I:	Er	det	noen	grunn	til	at	du	tenker	at	personen	er	forsiktig?	

D:	Ja,	hvis	han	kun	hadde	kjøpt	litt	usunne	produkter	da.	Sånn	meatball	explosion	her,	men	han	

her	er	kanskje	litt	mer	forsiktig	med	helsen	sin?	Han	ivaretar	litt	av	kostholdet	sitt	og	det	er	

bare	positivt	i	mine	øyne	at	han	er	forsiktig	på	denne	måten.		

	

QUESTION	6	

I:	 Kan	 du	 nå	 gå	 ned	 og	 gjøre	 det	 samme	med	 personen	med	 liste	 2?	 Hvilke	 4	 trekk	

beskriver	den	personen	best?	



 
 

133 
 

LISTE	2:	

	 Frempå	(tar	initiativ)	

X	 Selvstendig	

	 Snill	

X	 Hardtarbeidende	

X	 Følsom	

	 Hjelpsom	

	 Kompetitiv	

	 Forsiktig	

X	 Overlegen	

	 Forståelsesfull	

	

D:	Ja,	han	er	i	hvertfall	overlegen.	

	

I:	Hva	gjør	at	du	tenker	at	personen	er	overlegen?	

D:	*ler*	Nei..	ehh,	den	kan	jo	trumfe	litt	med	å	være	litt	bedre	enn	andre.	Personen	er	litt	selvgod	

på	sine	valg.	Overlegen.	 “Nei,	dette	har	 jeg	 lest”.	Men	hvis	 jeg	da	hadde	sagt	at	kroppen	din	

trenger	kjøtt	så	sier	personen	“nei,	det	gjør	den	ikke”.	Så	da	blir	personen	litt	overlegen	overfor	

dine	valg	og	personen	vil	ikke	lytte.	Personen	bryr	seg	liksom	ikke	om	hva	jeg	sier.	Personen	

ser	på	seg	selv	som	“over”	meg	fordi	du	mener	at	du	har	rett	i	forhold	til	meg.	Derfor	krysser	

jeg	 også	 av	 for	 “selvstendig”.	 For	 du	 er	 også	 selvstendig	 når	 du	 tar	 egne	 valg.	 Du	 blir	 ikke	

påvirket	av	meg.	Det	kan	hende	at	personen	blir	påvirket	av	andre	for	å	spise	disse	produktene,	

men	 du	 er	 fortsatt	 selvstendig	 nok	 til	 å	 bestemme	 at	 de	 kun	 skal	 spise	 vegetar,	 og	 tofu	 og	

havremelk.		

	

I:	Men	du	tenker	fortsatt	at	personen	også	er	følsom?	

D:	Den	kan	jo	være	litt	sårbar	da,	om	du	skjønner?	Hvis	jeg	sier	at	“nei,	jeg	kommer	ikke	til	å	

spise	vegetar	og	synes	det	er	tull”	så	kan	personene	bli	litt	følsom	på	akkurat	det.	Det	treffer	jo	

på	holdningene	deres	og	de	kan	føle	at	jeg	harselerer	med	dem.	
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SECTION	3:	Self-concept	and	conflicting	identities	in	light	of	greenness	

	

QUESTION	7	

I:	Jeg	ba	deg	om	å	tenke	på	en	gang	du	har	kjøpt	et	produkt	hvor	du	i	øyeblikket	eller	

senere	har	hatt	dårlig	samvittighet	fordi	produktet	ikke	var	i	tråd	med	dine	personlige	

verdier	eller	den	du	ønsker	å	være.	Kan	du	fortelle	litt	om	det?	

D:	Det	eneste	jeg	kunne	komme	på	var	en	snusboks	fra	russetiden	eller	noe	sånt.	Jeg	tror	det	

må	 være	 et	 sånt	 produkt	 som	 jeg	 vet	 er	 ganske	helseskadelig.	Det	 er	 ingen	produkter	 eller	

matprodukter	som	jeg	kjøper.	Jeg	kjøper	sjokolade	og	godteri	og	chips,	og	jeg	gir	f***	i	det.	Så	

jeg	kjøper	ikke	sånne	produkter	og	angrer	på	det.	Når	jeg	kjøper	det	så	har	jeg	kjøpt	det	og	skal	

kose	meg.	Men	akkurat	tobakk	og	lignende	kan	jeg	føle	litt	sånn..	ehh..	kanskje	jeg	har	tatt	en	

halv	snusboks	eller	røykpakke	og	kaster	den	så	i	søpla	fordi	det	ikke	passet	med	mine	verdier.	

I:	Hvordan	oppleves	da	den	følelsen	etter	at	du	har	kjøpt	disse	produktene?	

D:	Det	føles	jo	bedre	å	kvitte	seg	med	det.	Da	tar	jeg	tilbake	igjen	mine	verdier.		

	

I:	Så	det	du	gjør	for	å	bli	kvitt	med	den	dårlige	samvittigheten	er	å	bare	kvitte	deg	med	

produktet?	

D:	Ja,	egentlig.	Du	kan	jo	også	føle	deg	litt	bedre	om	du	kaster	den	halve	sjokoladeplaten.		

	

I:	Så	du	kan	i	blant	føle	på	dårlig	samvittighet	for	å	spise	sjokolade?	

D:	Nei,	ikke	akkurat	sjokolade.	Der	koser	jeg	meg.	Men	jeg	har	hatt	mine	svake	øyeblikk	på	byen	

hvor	jeg	plutselig	har	tenkt	at	jeg	må	kjøpe	snus,	og	når	jeg	våkner	neste	dagen	og	ser	at	jeg	har	

en	 snusboks	 så	 tenker	 jeg	 “ehh	nei,	den	her	kan	 jeg	kaste”.	Da	er	 jo	det	 fordi	 jeg	har	dårlig	

samvittighet.	Jeg	kan	jo	ikke	snuse	den	i	edru	tilstand.		

	

QUESTION	8	

I:	 Jeg	 kommer	 nå	 til	 å	 presentere	 et	 hypotetisk	 scenario	 for	 deg.	 Se	 for	 deg	 at	 en	

kompisgjeng	på	6	stykker	sitter	sammen	på	restaurant	og	skal	bestille	mat.	En	i	gjengen,	

Ola,	har	som	nyttårsforsett	å	redusere	kjøttforbruket	sitt	av	miljøhensyn	og	har	hittil	

lykkes	med	det.	Planen	er	at	han	i	dag	skal	kjøpe	en	vegetarrett.	Alle	kompisene	bestiller	

derimot	 retter	med	kjøtt,	og	når	det	 til	 slutt	er	Olas	 tur	 til	 å	bestille,	 så	bestiller	han	

allikevel	en	vanlig	hamburger	av	storfekjøtt.	
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I:	Hvordan	tror	du	Ola	opplever	denne	situasjonen?	

D:	 Jeg	 vil	 tro	 at	 han	 sitter	 og	 er	 anspent,	 først	 og	 fremst.	Men	den	 underliggende	 anspente	

følelsen	 kommer	 av	 at	 du	 vet	 det	 er	 galt,	 men	 terskelen	 for	 å	 gjennomføre	 det	 er	 også	

akseptabel,	hvis	du	skjønner.	Så	det	er	veldig	lett	for	fristelsen.	“Ja,	men	det	er	bare	denne	ene	

gangen”,	Du	gjør	det	liksom	veldig	fort.	For	det	er	så	lite,	men	samtidig	så	er	det	jo	ganske	stort	

for	deg	selv	hvis	du	klarer	å	gjennomføre	målet.	Du	er	anspent,	men	du	er	ikke	så	anspent	at	det	

hindrer	deg	i	å	gjennomføre	å	kjøpe	den	gode	hamburgeren	der.	I	hvert	fall	når	man	sitter	med	

så	mange	rundt	som	spiser	akkurat	det	samme	produktet,	så	tror	jeg	du	vil	kunne	føle	på	at	det	

blir	feil	å	ta	imot	den	burgeren	og	så	ikke	spise	den.	

	

I:	Hva	tenker	du	selv	om	valget	til	Ola?	

D:	Jeg	tenker	jo	at	han	er	en	person	som	slår	meg	som	svak.	Altså,	personlig	svak	ved	at	han	ikke	

klarer	å	holde	det	han	selv	har	satt	seg	som	mål.	Men	jeg	forstår	valget	hans	egentlig	*ler*.	I	den	

grad	at	det	er	veldig	lett	å	gjøre	sånne	ting.	Og	for	meg,	hadde	jeg	sett	en	kompis	som	sa	at	han	

ønsket	å	kutte	ut	kjøtt	som	da	plutselig	spise	kjøtt,	så	hadde	jeg	tenkt	at	han	var	feig.	Da	hadde	

jeg	disset	ham	for	det.	Men,	jeg	er	fortsatt	glad	i	personen.	Jeg	hadde	respektert	at	han	gjorde	

det.	Men	det	er	ikke	så	stort	at	jeg	hadde	giddet	å	heie	på	ham	til	å	ikke	kjøpe	den	burgeren.	Han	

får	ta	det	valget	selv,	og	jeg	gir	f***.	Det	er	kanskje	litt	stygt	å	si,	men	det	hadde	vært	litt	morsomt	

å	se	ham	ikke	klare	å	holde	det	siden	det	er	en	såpass	lav	terskel	for	å	spise	kjøtt	og	det	har	

faktisk	ingenting	å	si.	Men	igjen,	jeg	spiser	jo	kjøtt.		

	

I:	Hva	tror	du	vennene	til	Ola	tenker	om	at	han	ønsker	å	redusere	kjøttforbruket	sitt	av	

miljøhensyn?		

D:	Hvis	han	sitter	med	en	guttegjeng	på	seks	stykker	og	alle	har	kjøpt	kjøtt,	så	tror	jeg	at	de	er	

veldig	like	meg.	Så	hvis	min	gjeng	hadde	sittet	rundt	et	bord	og	en	gutt	i	gjengen	hadde	spist	en	

kjøttfri	rett	og	sagt	at	han	skal	kutte	ned	kjøtt,	så	hadde	vi	mobbet	ham	litt.	Men	så	hadde	det	

også	vært	litt	sarkastisk,	sånn	“come	an,	du	må	jo	ha	kjøtt”.	Vi	hadde	disset	ham	bare	for	å	terge	

ham.	Og	det	er	bare	fordi	det	er	så	liten	terskel	og	det	har	ingenting	å	si	for	våre	verdier.	Men	

hadde	han	sagt	at	han	ønsket	å	slutte	å	snuse,	så	hadde	vi	heiet	på	ham.	Det	er	en	større	ting	

siden	det	er	mer	helsemessig	sunt	 for	ham	å	slutte.	Men	akkurat	det	å	spise	kjøttburger,	da	

hadde	vi	disset	ham	som	pokkern.			
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I:	Med	 tanke	på	at	Ola	ønsker	å	redusere	kjøttforbruket	sitt	av	miljøhensyn,	hvordan	

tenker	du	at	Ola	er	som	person?	

D:	*ler	 litt*	Njæ..	ehhh..	vi	har	 jo	en	 i	gjengen	vår	da.	Han	sluttet	å	spise	kjøtt.	Vi	droppet	 jo	

kontakten	med	ham	*ler*.	

	

I:	På	grunn	av	det?	

D:	Næ,	men	han	var	fryktelig	sær	og	satt	man	med	ham	på	fest	så…	han	var	“deprimert”	fordi	

han	trodde	at	verden	skulle	gå	under.	Han	var	spesiell.	Men	jeg	tror	vi	hadde	reagert	litt	med	

“jaja,	okey”.	Hadde	han	virkelig	satt	ned	foten	og	vært	bestemt	så	tror	jeg	at	vi	hadde	sagt	at	det	

var	greit.	Men	hvis	han	ikke	la	så	mye	i	det…	noen	toner	jo	litt	ned	det	man	sier,	spesielt	hvis	

man	har	6	stykker	rundt	med	motstridende	meninger.	Så	tror	jeg	nok	det	er	vanskelig	for	deg	å	

få	gjennomslag	hos	oss.	Det	er	6	mot	1	her,	haha	

	

I:	Hvis	du	går	bort	i	fra	akkurat	han	bekjente	som	skal	redusere	kjøttforbruket,	kan	du	

forsøke	å	beskrive	mer	hvordan	Ola	er	som	person?	

D:	Jeg	tror	at	han	er	selvstendig.	Jeg	tror	at	han	tør	å	si	sin	mening	og	at	han	er	trygg	på	seg	selv.	

Det	er	han.	For	han	tør	å	gå	frem	med	å	si	at	dette	er	hans	mening	og	det	vil	han.	Men	jeg	tror	

også	at	han	er	litt	usikker	på	de	meningene	rundt	det	og	jeg	tror	ikke	han	er	så	høylytt	i	den	

gjengen	der	med	sin	mening.	Han	tar	det	nok	ikke	opp.	Han	er	litt	usikker	på	andres	reaksjoner	

og	hva	de	tenker.	Så	han	er	litt	usikker	og	samtidig	selvstendig.		

	

SECTION	4:	Green	behaviors	and	consumption	

	

QUESTION	9	

I:	Hva	tenker	du	om	det	å	være	miljøvennlig?	Da	tenker	vi	i	et	bredt	perspektiv,	som	å	

redusere	klimagassutslipp	og	ikke	forsøple	med	plast	osv.	

D:	Jo,	 jeg	har	troen	på	sirkulær	økonomi.	At	det	på	en	måte	er	løsningen	på	miljøproblemer.	

Samfunnet	må	 tilrettelegge	mer	og	 enklere	 for	 gjenvinning	blant	 annet.	Verden	går	 tom	 for	

ressurser,	så	da	må	vi	utnytte	det	kretsløpet	mer	enn	å	bare	kaste	det	vekk.	I	den	grad	der	jeg	

er	miljøbevisst,	så	tror	jeg	vi	må	kutte	litt	ned	på	klimagassutslipp	for	å	bremse	ned	på	ting.	Vi	

kan	ikke	fortsette	i	dette	tempoet.	Det	er	på	en	måte	kult	å	se	den	retningen	vi	går	da.	Men…	

Bergen	Kommune	suger	jo	for	eksempel	på	avfallssortering.	Det	er	helt	krise.	Det	burde	heller	
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ha	kommet	mye	bedre	systemer	for	håndtering	og	henting	av	plast	som	gjorde	det	lettere	for	

absolutt	alle.	Nå	kaster	jeg	jo	bare	plasten	rett	i	søpla,	rett	og	slett	fordi	det	er	enklest.	Jeg	har	

liksom	ikke	noen	god	rutine	på	hvordan	jeg	skal	sortere	plasten	min.	

	

I:	Hva	tenker	du	da	når	du	kaster	plasten	i	søpla	når	du	egentlig	også	tenker	at	den	bør	

bli	resirkulert?	

D:	Jeg	tenker	effektivitet	på	plassen	hjemme.	Jeg	har	liksom	ikke	en	plass	hjemme.	Jo,	altså,	jeg	

kunne	ha	gjort	det,	men	det	er	tiltak.	Det	er	så	enkelt	å	bare	stå	på	kjøkkenet	og	kaste	plasten	

ned	i	søpla.	Men	jeg	har	ikke	helt	troen	på	å	kutte	ned	på	kjøttforbruk	og	sånt.		

	

QUESTION	10	

I:	Tidligere	så	nevnte	du	at	Pepsi	Max	var	viktig	for	deg.	Hvordan	tenker	du	at	det	er	for	

miljøet?	

D:	Nei,	jeg	har	ikke	tenkt	på	det.	De	har	jo	kommet	med	de	plast-dritflaskene	sine.	De	er	sånne	

tynne	som	kan	skvises.	Og	det	er	jo	liksom	miljøflasker	da.	Sånn	sett	så	får	jeg	kanskje	en	litt	

tankegang	om	at	denne	plasten	blir	resirkulert	uansett.	Også	panter	jeg	da.	Så	det	ligger	kanskje	

litt	i	underbevisstheten	at	det	å	kjøpe	brus	ikke	er	det	beste	for	miljøet,	men	det	er	ikke	noe	jeg	

tenker	på	i	hverdagen	for	jeg	vet	jo	at	plastflasker	blir	til	nye	plastflasker.	Så	det	ligger	kanskje	

litt	i	baktankene.	Men	når	vi	snakker	om	det	nå,	så	tenker	jeg	jo	at	jeg	bør	resirkulerer	mer	plast.	

Det	gir	jo	ikke	helt	mening	at	jeg	resirkulerer	panteflasker,	men	ikke	annen	plast	*ler*.		

	

I:	Er	miljø	noe	du	pleier	å	tenke	på	når	du	kjøper	og	bruker	andre	produkter?	

D:	Nei..	

	

I:	Hvorfor	ikke?	

D:	*tenkepause*..	*ler*	Nei,	du,	det	går	sin	gang	det,	Anders	*ler*.	Jeg	er	ikke	så	miljøbevisst	i	

den	grad	at	jeg	går	rundt	og	ser	på	produkter	om	de	har	et	grønt	stempel	eller	ikke.	

	

I:	Synes	du	det	er	for	vanskelig	å	velge	miljøvennlig?	At	produktene	ikke	er	bra	nok?	At	

prisen	er	for	høy?	

D:	Nei,	 jeg	er	jo	vanemenneske	da.	Jeg	spiser	det	 jeg	pleier	å	gjøre.	Også	har	jeg	en	tro	på	at	

resirkuleringssystemet	fungerer,	så	lenge	det	blir	brukt.	Resirkulerer	du	en	kartong	så	vil	den	
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gå	til	å	bli	noe	nytt	igjen.	Jeg	har	en	tillit	til	resirkuleringssystemet.	Uansett	hva	jeg	kjøper,	så	

tenker	jeg	at	så	lenge	jeg	gjør	det	riktig,	så	er	det	greit.	Men	at	det	er	30%	mindre	olje	i	plasten	

jeg	bruker,	det	bryr	jeg	meg	egentlig	ikke	om.	

	

I:	Skulle	du	ønske	at	produktene	du	bruker	mest	var	mer	miljøvennlige?	

D:	Det	er	ikke	noe	jeg	spesielt	ønsker	eller	tenker	at	er	en	nøkkelfaktor	for	hvorvidt	at	jeg	kjøper	

det,	men	jeg	kan	ønske	det	i	den	grad	at	produsenter	er	med	og	dytter	verden	i	en	grønnere	

retning.	Den	kan	 jeg	støtte.	Men	 jeg	støtter	 ikke…	det	har	 ikke	noe	kjøpsbetydning	 for	meg.	

*tenkepause*	Men	jeg	har	faktisk	kjøpt	et	produkt	på	bakgrunn	av	miljøet.	Og	redusering	av	

plast.	 Det	 var	 Carlsberg	 sin	 øl	med	 sånn	 ny	 “klistreforpakning”.	 Da	 “knakk”	 du	 de	 bare	 fra	

hverandre	og	den	kjøpte	jeg	et	par	ganger.	Du	slapp	den	jævla	plasten	rundt.	Jeg	synes	at	den	

løsningen	var	mye	bedre	enn	den	andre	som	eksisterer	i	dag.	Den	synes	jeg	er	kul.	Du	har	spart	

miljø,	og	de	er	enklere	å	bruke	ølen.		

	

QUESTION	11	

I:	På	en	skala	fra	1,	som	er	lite,	til	5,	som	er	mye,	i	hvor	stor	grad	føler	du	at	samfunnet	

forventer	av	deg	at	du	skal	ta	miljøvennlige	valg?		

D:	Jeg	tenker	3.	Det	er	mye	påvirkning	fra	alle	kanter.	Og	så	får	jeg	stadig	vekk	løsninger	som	

«tvinger»	meg	til	å	ta	miljøvennlig	valg...	før	kastet	jeg	plast	i	søppelet,	for	eksempel.	Men	nå	har	

vi	egen	sånn	plastavfall	utenfor	her…	ikke	at	jeg	er	særlig	bevisst	på	det,	men	jeg	føler	det	er	

mer	naturlig	å	sortere	det	nå	som	det	er	mer	tilrettelagt	for	det.	Men	jeg	innrømmer	at	jeg	ikke	

er	den	beste.	Siden	det	ikke	føles	noe	stigma	og	ingen	norm	så	er	det	lett	å	ikke	gidde.	Derfor	

tror	jeg	3,	er	sånn	ok.	

	

SECTION	5:	Personal	Attributes	Questionnaire	

	

QUESTION	12	

I:	Jeg	sender	deg	nå	en	link	med	en	kort	spørreundersøkelse	som	du	skal	svare	raskt	på.		

P:	*åpner	linken,	leser	om	hvordan	testen	skal	gjennomføres	og	tar	den*	

	

	

	



 
 

139 
 

	 	 A	 B	 C	 D	 E	 	
1.	 Overhodet	ikke	aggressiv	 X	 	 	 	 	 Veldig	aggressiv	
2.	 Overhodet	ikke	selvstendig	 	 	 	 	 X	 Veldig	selvstendig	
3.	 Overhodet	ikke	emosjonell	 	 	 X	 	 	 Veldig	emosjonell	
4.	 Veldig	underdanig	 	 	 X	 	 	 Veldig	dominerende	
5.	 Overhodet	ikke	lett	å	såre	i	en	større	

krise	
	 	 X	 	 	 Veldig	lett	å	såre	i	en	større	krise	

6.	 Veldig	passiv	(tilbakeholden)	 	 	 X	 	 	 Veldig	frempå	(tar	initiativ)	
7.	 Overhodet	 ikke	 i	 stand	 til	 å	 vie	 seg	

selv	helt	til	andre	
	 	 	 	 X	 Kan	vie	seg	selv	helt	til	andre	

8.	 Veldig	røff	(rough)	 	 	 X	 	 	 Veldig	forsiktig	(gentle)	
9.	 Overhodet	 ikke	 hjelpsom	 overfor	

andre	
	 	 	 	 X	 Veldig	hjelpsom	overfor	andre	

10.	 Overhodet	ikke	kompetitiv	 	 	 	 X	 	 Veldig	kompetitiv	
11.	 Veldig	hjemmeorientert	 	 	 X	 	 	 Veldig	verdensvant	(worldly)	
12.	 Overhodet	ikke	snill	 	 	 	 	 X	 Veldig	snill	
13.	 Likegyldig	til	andres	bekreftelse	 	 	 X	 	 	 Sterkt	behov	for	bekreftelse	fra	

andre	
14.	 Blir	lett	såret	 	 	 	 X	 	 Blir	ikke	lett	såret	
15.	 Overhodet	ikke	klar	over	andres	

følelser	
	 X	 	 	 	 Veldig	klar	over	andres	følelser	

16.	 Kan	enkelt	ta	beslutninger	 X	 	 	 	 	 Har	utfordringer	med	å	ta	
beslutninger	

17.	 Gir	opp	veldig	lett	 	 	 	 	 X	 Gir	aldri	lett	opp	
18.	 Gråter	aldri	 	 X	 	 	 	 Gråter	veldig	lett	
19.	 Overhodet	ikke	selvsikker	 	 	 	 	 X	 Veldig	selvsikker	
20.	 Føler	seg	veldig	underlegen	 	 	 X	 	 	 Føler	seg	veldig	overlegen	
21.	 Overhodet	ikke	forståelsesfull	

overfor	andre	
	 	 	 X	 	 Veldig	forståelsesfull	overfor	

andre	
22.	 Veldig	kald	i	relasjoner	med	andre	 	 	 	 	 X	 Veldig	varm	i	relasjoner	med	

andre	
23.	 Lite	behov	for	sikkerhet	 	 	 X	 	 	 Veldig	sterkt	behov	for	sikkerhet	
24.	 Går	i	oppløsning	under	press	 	 	 	 	 X	 Står	sterkt	under	press	
	

SECTION	6:	Consumption	and	gender	identity	

	

QUESTION	13	
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I:	Hvilken	av	disse	to	genserne	ville	du	helst	å	gått	med?		

D:	*Ler*	Blå	så	klart.		

I:	Hvorfor	det?	

D:	For	det	første	så	er	jeg	gutt.	Jeg	følger	den	stereotypien	om	at	gutter	skal	gå	i	blå.	Altså,	nå	

må	du	ikke	ta	meg	her	*ler*	…	rosa	er	en	jentefarge,	det	er	det.	Man	kan	gjerne	gå	inn	på	den	

superbevegelsen	om	at	nå	skal	vi	alle	sammen	bli	helt	like,	men	blå	er	en	guttefarge.	Jenter	kan	

også	gå	med	blått,	jenter	er	fine	i	blå,	men	jeg	synes	ikke	at	gutter	i	rosa	er..	ehh..	pent.	Jeg	synes	

det	er	litt	for…	clash?	Du	ber	om	å	skille	deg	ut,	egentlig.	Det	kan	hende	at	om	20	år	så	går	alle	

rundt	 i	 rosa	 og	 sånt,	 men	 jeg	 har	 vokst	 opp	 med	 at	 rosa	 er	 en	 jentefarge.	 Sorry!	

	

I:	Så	hadde	det	føltes	feil	for	deg	å	skulle	gå	med	rosa?	

D:	Jeg	har	ikke	noe	hjemme	som	er	rosa.	Altså…	jeg	har	hatt	en	rosa	t-skjorte	en	gang,	men	det	

var	litt	sånn…	nei?	Da	var	jeg	14	år	og	usikker	på	alt	liksom.	

	

QUESTION	 14	

I:	Se	 for	deg	at	du	står	på	butikken	og	skal	kjøpe	deg	en	ny	deodorant.	Du	har	valget	

mellom	disse	tre	som	alle	har	samme	nøytrale	duft.	Hvilken	av	dem	velger	du?	

	
D:	Jeg	hadde	jo	gått	for	svart.	Så	hvit,	og	til	slutt	rosa.	Jeg	går	mye	i	svart.	Jeg	har	svart	bukse	i	

dag,	svart	skjorte.	Så	svart	er	en	farge	jeg	bruker	mye.	Svart	og	hvit	er	det	jeg	har	av	klær?	

	

I:	Så	selv	om	deodoranten	ikke	akkurat	henger	under	armen	din	sånn	at	alle	kan	se	den,	

så	tenker	du	at	den	svarte	er	mer	deg?	

D:	Ja,	den	er	mer	meg.	Hvis	jeg	hadde	stått	i	butikkhyllen	og	det	stod	tre	deodoranter	og	jeg	var	

klar	over	at	det	bare	var	fargeforskjellig	så	hadde	jeg	nok	valgte	den	svarte…	og	den	hvite.	Den	

ligger	jo	framme,	så	det	har	litt	å	gjøre	med	identitet.	Den	ligger	jo	på	badet	mitt...	i	en	skuff.	

Men	i	butikken	så	legger	jeg	jo	alle	varene	opp	på	disken.	Det	er	jo	ingen	som	ser	om	du	har	en	



 
 

141 
 

Lacoste-parfyme	 på	 deg,	 med	 mindre	 de	 går	 inn	 på	 badet	 ditt.	 Sånne	 ting	 ligger	 jo	 litt	 i	

underbevisstheten.		

	

I:	Hvordan	 tror	du	det	hadde	 føltes	om	du	kjøpte	den	rosa	deodoranten	og	 la	den	på	

handlebåndet?	

D:	Njaaa…	jeg	kunne	ha	gjort	det.	Men	igjen,	det	er	ikke	så…	når	jeg	vet	at	jeg	ikke	skal	gå	med	

produktet	 og	 vifte	 med	 det.	 Det	 hadde	 kanskje	 vært	 rart	 om	 jeg	 gjorde	 det	 med	 en	 svart	

deodorant,	men	det	hadde	kanskje	vært	enda	rarere	om	jeg	gjorde	det	med	en	rosa	deodorant.	

Men	det	kan	jeg	godt	gjøre	altså,	det	er	ikke	noe	problem.	

	

I:	Så	det	er	litt	annet	enn	genseren	du	går	med?	Altså	at	alle	kan	se	at	du	går	med	en	rosa	

genser	vs	en	rosa	deodorant	som	ligger	i	en	skuff	hjemme.		

D:	Hvis	jeg	går	med	en	rosa	genser	så	er	jo	det	veldig	klart	og	tydelig	signal	og	jeg	skiller	meg	

ut.	Selv	om	folk	har	lyst	til	å	ha	sine	meninger	om	ditt	og	datt,	så	ønsker	jo	alle	å	være	med	i	en	

sånn	mainstream	bølge.	Du	har	ikke	lyst	til	å	skille	deg	veldig	ut.	Du	vil	bli	akseptert.	Hvis	jeg	

hadde	 gått	 i	 rosa	 på	 mitt	 universitet,	 så	 hadde	 jeg	 fått	 blikk.	 Det	 hadde	 jeg.	

	

I:	Hvorfor	tror	du	at	folk	hadde	gitt	deg	blikk?	

D:	Nei,	altså..	nå	tok	jeg	kanskje	litt	i.	Men	jeg	hadde	fått	kommentarer,	det	hadde	jeg.	Jeg	hadde	

på	en	måte	bedt	om	det	også.	Det	hadde	ikke	vært	noen	vonde	kommentarer,	det	kunne	bare	

vært	sånn	“ser	du	kjører	rosa	i	dag	-	haha”.	

	

SECTION	7:	Masculinity	and	femininity	

	

QUESTION	15	

I:	Hvordan	vil	du	beskrive	en	person	som	er	maskulin?	

D:	Maskulin?	 *tenker*	 Jeg	 kunne	ha	 sett	 for	meg…*tenker*	Hvis	 du	 tenker	på	utseendet,	 så	

hadde	jeg	kanskje	sett	for	meg	Jan	Thomas	uten	botox	og	sprøyter	og	alt	det	der.	Veldig	veltrent	

kjekkas	som	har	litt	skjeggstubber.	Jan	Thomas	er	jo	en	pen	man.	Han	er	en	kjekkas.	Men	han	
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har	jo	bare	sprøytet	i	seg	fillers	og	sånt…	men	han	trener,	og	han	kjører	jo	forsåvidt	en	kul	bil	

da.	Og	bilen	han	kjører	er	svart,	noe	som	er	maskulint.	Kanskje	litt	sånn	halvveis	cocky,	men	

samtidig	gentleman	attitude.	Han	kan	liksom	flørte	på	en	god	måte,	men	samtidig	være	litt	care.	

Den	balansen	der	er	kul,	synes	jeg.	Hvis	du	ser	den	serien	som	heter	Lucifer?	Attituden	til	han	

som	spiller	hovedpersonen	er	maskulin	og	ganske	kul.	Hvis	du	er	sånn	supermaskulin,	så	går	

du	i	en	mer	harry	retning,	tipper	jeg.	Men	hvis	du	tenker	på	sånn	klassisk	handsome	maskulin	

type,	som	er	mann	uten	at	det	går	over	i	å	være	harry,	så	tenker	jeg	på	han	i	Lucifer.	Han	er	godt	

trent,	ser	bra	ut,	og	han	har	en	sånn	respekt-attitude	og	litt	cocky.	Selvgod.		

	

QUESTION	16	

I:	Hvordan	vil	du	beskrive	et	objekt	som	er	maskulint?	

D:	 *Tenker*	 Hmm..	 godt	 spørsmål.	 Kanskje	 øl?	 Det	 er	 jo	 veldig	 maskulint	 da.	 Det	 er	 jo	

akseptabelt	for	jenter	å	drikke	øl	egentlig.	Men	hvis	du	skal	spørre	en	jente	om	hva	hun	skal	ha	

og	drikke	så	spør	man	fort	“hva	slags	cider	skal	du	ha?”.	Eller	vin	er	også	ganske	femi.	Pappa	

drikker	 jo	 rødvin	 og	 vin,	 men	 det	 er	 ganske	 sjeldent	 at	 jeg	 ser	 at	 jenter	 drikker	 øl.	

	

I:	 Så	det	med	ølen	 som	gjør	den	maskulin	 er	det	 at	 det	 først	 og	 fremst	 er	menn	 som	

konsumerer	det?	

D:	Ja,	det	er	egentlig	det.	Det	handler	vel	litt	om	hva	som	er	mainstream.	Hva	som	blir	naturlig	

for	folk	å	kjøpe.	Det	er	ikke	naturlig	for	meg	å	kjøpe	cider.	Jeg	kan	gjøre	det	på	sommeren,	for	

da	er	det	jo	kjempegodt,	men	det	er	mer	naturlig	for	meg	å	gå	bort	til	ølen.	Det	er	jo	egentlig	

bare	fordi	det	konsumeres	mer	av	menn.	Også	liker	jeg	øl	da.	Men	du	ser	jo	det	på	fjortenåringer	

da.	Det	er	ingen	som	liker	øl	på	den	alderen,	men	guttene	drikker	det	fordi	det	er	bare	det	de	

må	drikke.	Det	gir	jo	egentlig	ikke	helt	mening	(altså	at	man	drikker	noe	kun	fordi	man	føler	at	

det	er	forventet	av	dem)	*ler*.	

	

QUESTION	17	

I:	Hvordan	vil	du	beskrive	en	person	som	er	feminin?	

D:	 *Lang	 tenkepause*	 Det	 er	 flere	 splittelser	 her	 på	 den	 femininagendaen	 da.	 Det	 å	 være	

feminist	er	jo	et	sånt	ladet	ord,	tenker	jeg.			
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I:	Hva	tenker	du	altså	på	når	du	tenker	på	en	person	som	er	feminin?	

D:	Ja,	da	er	det	jo	veldig	sånn	girl	power	igjen.	Det	er	kanskje	den	negative	siden,	tenker	jeg.	At	

du	er	sånn	hard	og	feministisk	og	veldig	“girl	power!”	liksom.	Men	hvis	man	skal	tenke	på	den	

andre	typen,	altså	en	feminin	person	som	har	de	verdiene	som	jeg	liker,	så	er	du	feminin	i	form	

av	 at	 du	 tar	 vare	 på	 deg	 selv,	 du	 har	 gode	 meninger	 og	 er	 snill,	 varm,	 og	 hyggelig.	

Imøtekommende,	det	synes	jeg	er	en	veldig	fin	sånn	jentegreie.	At	de	sier	“hallo”	og	smiler,	på	

en	måte.	Det	er	vel	et	feminint	trekk	som	alle	liker?		

	

QUESTION	18	

I:	Hvordan	vil	du	beskrive	et	objekt	som	er	feminint?	

D:	Sminke.	Det	er	veldig	feminint.	Jeg	har	en	bekjent	gutt	som	bruker	sminke	og	det	er	sånn	

“hæ??”	*ler*.	Det	er	ikke	sånn	at	han	er	veldig	sminket.	Jeg	så	litt	på	det	faktisk	og	prøvde	*ler*.	

Jeg	 fikk	 litt	 på	 faktisk,	men	 det	 var	 egentlig	 bare	 å	 ta	 vekk	 litt	 uren	 hud	 og	 sånn.	 Det	 noe	

powd…powder?	*tenker*	jo,	pudder	heter	det!	Det	var	det	jeg	fikk	*ler*.	Det	er	ikke	et	produkt	

som	jeg	vil…	nei,	nei	takk.	Jeg	klarer	meg	uten.	Men	jeg	har	en	del	hårprodukter	og	sånn	da.	Jeg	

har	alle	hårproduktene	til	Jan	Thomas,	og	Morrocan	Oil	og	sånt.	Jeg	har	så	mye	sånne	produkte.	

Bare	for	hår	da.	Og	det	er	jo	litt	sånn…	det	er	ikke	feminint	av	den	grunn,	men	det	handler	om	å	

ta	vare	på	seg	selv.	Men	å	gå	med	sminke,	da	er	du	ekstrem,	ja.		

	

QUESTION	19	

I:	Nå	får	du	to	skalaer	du	skal	plassere	deg	selv	på.	Den	ene	går	fra	ikke	maskulin	(1)	til	

veldig	maskulin	(10),	mens	den	andre	går	fra	ikke	feminin	(1)	til	veldig	feminin	(10).	

Dette	betyr	at	det	er	mulig	å	score	høyt	på	både	maskulinitet	og	femininitet	samtidig.	
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I:	Hvor	vil	du	plassere	deg	selv	på	skalaen	for	maskulinitet?		

D:	Eehh	*tenker*	Jeg	tar	7,	jeg.		

	

I:	Har	du	noen	tanker	om	hvorfor?	Hvis	du	vil	dele	det?	

D:	Ja.	Fordi…	jeg	vil	jo	påstå	det	at	jeg	er	litt	lik	den	maskuline	karakteren	som	jeg	beskrev.	Jeg	

er	jo	egentlig	veldig	“guttegutt”,	kan	du	si.	Jeg	synes	at	jeg	har	fin	personlighet,	jeg.	Jeg	synes	jeg	

er	imøtekommende	og	litt	sånn	handsome	kjekkas	som	liker	å	flørte	litt	*ler*.	Så	den	tror	jeg	er	

fin.	Men	det	 som	 trekker	meg	ned	 fra	 å	 velge	 10?	Det	 blir	 litt	 for	 ekstremt,	 også	 har	 jeg	 jo	

liksom…	jeg	liker	jo	feminint	dilldall	som	andre	gutter	ikke	liker…	Jeg	liker	jo	å	ta	vare	på	meg	

selv.	 Hårprodukter,	 shampoo,	 og	 å	 sette	meg	 inn	 i	 det.	 I	 tillegg	 så	 ser	 jeg	 jo	 på	 (tv-serien)	

Frustrerte	Fruer	siden	jeg	synes	det	er	vittig,	ikke	sant?	Jeg	er	jo	litt	høy	på	meg	selv,	men	det	

er	nok	også	derfor	jeg	trekker	meg	selv	ned	og	tror	jeg	er	en	7er.	Det	er	jo	ingen	som	er	10	på	

maskulin,	da	er	du	 jo..	da	 tenker	 jeg…	nei!	 Jeg	har	vært	på	 fest	der	gutter	har	 tatt	av	seg	på	

overkroppen	og	lekesloss	i	baris,	men	der	er	ikke	jeg!	Det	er	maskulint	det.		

	

QUESTION	20	

I:	Hvor	vil	du	plassere	deg	selv	på	skalaen	for	femininitet?		

D:	*Tenker	og	ser	på	skalaen*	Jeg	tar	kanskje	4	da?		

	

I:	Handler	det	noe	om	at	du	liker	å	ta	vare	på	deg	selv	og	sånt?	

D:	Ja,	litt	det.	Også	synes	jeg	det	er	kjekt	å	henge	med	i	jentesamtaler	i	blant.	Det	er	litt	koselig	

og	vittig	i	blant.	Det	er	ikke	alle	som	synes	at	sånn	jenteprat	er	så	gøy,	men	jeg	synes	det	er	

dødsvittig.		

	

QUESTION	21	

I:	Hva	hadde	du	tenkt	hvis	noen	hadde	oppfattet	deg	som	feminin?	Hvordan	hadde	du	følt	

det?	

D:	Nei,	det	tror	jeg	at	jeg	bare	hadde	syntes	var	morsomt.	Hadde	de	sagt	“du	er	sånn	feminin	

du”	så	hadde	jeg	bare	ledd	og	sagt	“ja,	kanskje	jeg	er	det?”	*ler*.	Men	jeg	er	jo	såpass	trygg,	ikke	

sant?	Hvis	du	ser	på	svarene	i	de	skjemaet	jeg	fylte	ut	så	ser	man	kanskje	at	jeg	egentlig	ikke	

bryr	meg	om	sånt.	
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9.2.3	William	
	

SECTION	1:	Personal	possessions	

	

QUESTION	1	

I:	På	forhånd	så	spurte	jeg	deg	om	hvilke	produkter	som	er	viktig	for	deg	i	hverdagen	din.	

Har	du	fått	tenkt	noe	på	dette?		

W:	Det	kommer	litt	an	på	hva	du	legger	i	ordet	“produkter”.	Jeg	tror	jo	for	eksempel	at	Spotify	

er	et	produkt.	Så	det	er	jo	kanskje	en	av	de	tingene	som	jeg	er	avhengig	av,	og	som	jeg	blir	litt	

satt	ut	av	meg	selv	av	om	jeg	ikke	har	hørt	på	musikk	på	noen	dager.	Så	det	er	en	ting	jeg	er	

avhengig	av.		

	

I:	Har	du	noen	tanker	om	hvorfor	akkurat	Spotify?	

W:	Fordi	jeg	bruker	musikk	i	ulike…	hva	skal	jeg	si?	Hvis	jeg	skal	trene,	så	trenger	jeg	den	type	

musikk.	Hvis	jeg	skal	slappe	av,	så	må	jeg	ha	den	type	musikk,	også	er	det	noe	annet	hvis	jeg	er	

ute	og	jogger	eller	jobber	i	hagen.	Da	er	det	litt	podcaster	og	sånt.	Særlig	hvis	jeg	er	i	bilen.	Det	

er	jo	internett	og	mobil	også	videre	også	da,	men	det	sier	seg	vel	kanskje	selv.		

	

I:	Har	du	noen	fysiske	produkter	som	du	bruker	mye?	

W:	Hehe	 ja,	en	veldig	rar	ting	*ler	 litt*.	Havregryn	kan	 jeg	merke	at	 jeg	synes	det	er	deilig	å	

komme	hjem	til.	Hvis	jeg	har	vært	ute	og	reist	og	kommer	hjem	og	får	spise	havregryn…	jeg	er	

ikke	en	sånn	frokostperson,	men	 jeg	må	ha	frokost.	Så	hvis	man	er	på	hotell	med	bare	sånn	

English	breakfast	greier,	så	savner	jeg	litt	havregrynen	min.	Det	er	en	litt	rar	ting	å	være	litt	

avhengig	av.		

	

I:	Tenker	du	noe	på	hva	andre	tenker	om	at	du	bruker	disse	produktene	mye?	Som	at	du	

bruker	Spotify	mye	eller	er	litt	avhengig	av	havregryn?	

W:	Jeg	har	to	ganger	i	bursdagsgave	fått	havregryn,	liksom.	*smiler*	så	det	er	mange	som	har	

merke	til	at	jeg	spiser	mye	av	det.	Men	ja,	havregryn	er	ofte	det	som	folk	i	vennegjengen	tuller	

med	da.		

	

SECTION	2:	Green	and	non-green	symbolic	meanings	
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QUESTION	2	

I:	Jeg	kommer	nå	til	å	vise	deg	en	liste	over	ulike	varer	en	person	har	kjøpt	i	løpet	av	den	

siste	uken.		

	
I:	 Prøv	å	 sette	deg	 inn	 i	 situasjonen	 så	 godt	du	kan	helt	 til	 du	klarer	 å	karakterisere	

personen	som	kjøpte	dagligvarene.	Hvordan	vil	du	beskrive	personens	personlighet	og	

karakter?		

W:	Av	en	eller	annen	grunn	så	tenker	jeg	at	bacon	er	en	veldig	sånn	manneting	å	kjøpe,	mer	enn	

damer.	Kaffe	og	melk	er	veldig	standard	ting.	Biff	assosierer	jeg	også	mer	med	menn	enn	med	

kvinner.	 Løk	 er	 også	 en	 veldig	 kjedelig	 ting.	 Tannbørste..	 ja.	 Vil	 du	 har	 merker	 eller	 mer	

refleksjoner?	

	

I:	Merker	er	ikke	så	interessant	egentlig.	Mer	hvorfor.	Er	det	for	eksempel	noen	grunn	til	

at	du	tenker	biff	er	mer	forbundet	med	menn?	

W:	Fordi	jeg	bare	føler	at	mange	snakker	om	at	“yes,	nå	begynner	grillsesongen”	og	det	er	veldig	

mye	kjøtt	og	biff.	Det	er	nok	mer	menn	som	sier	det,	fordi	jeg	har	inntrykk	av	at	kvinner	kanskje	

har	litt	lettere	produkter	og	litt	mer	økologiske…	hva	jeg	skal	si?	Ikke	kjøtt,	på	en	måte.	Mens	

veldig	mange	av	gutta	som	jeg	kjenner	er	litt	sånn..	de	er	veldig	glade	i	store	biffstykker.		

	

I:	Hvis	du	skal	se	for	deg	personen	som	har	kjøpt	disse	varene,	har	du	noen	tanker	om	

personligheten	eller	verdiene	til	denne	personen?	

W:	Jeg	kan	forresten	også	ta	med	at	kaffe	er	jeg	egentlig	litt	avhengig	av.	Men	jeg	er	nok	sikkert	

ikke	 den	 eneste	 som	 sier	 det.	 Biff..	 jeg	 assosierer	 jo	 litt	 det	 med	 *tenker*	 litt	 mer	 sånn	

Senterpartiet,	enn	MDG,	for	å	si	det	sånn.	Det	er	kanskje	ikke	fokus	på	miljøaspektet	kanskje?	

Men	igjen	så	føler	jeg	litt	at	det	er	mange	menn	som	kanskje	trenger	den	biffen	sin.	Men	som	

kanskje	ikke	er	så	opptatt	av	miljøaspektet.		
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QUESTION	3	

I:	Nå	sender	jeg	deg	et	nytt	bilde	over	en	annen	liste	som	du	skal	gjøre	samme	øvelsen	

med.	Dette	er	altså	en	annen	person	som	har	kjøpt	disse	produktene	den	siste	uken.	Hva	

slags	person	tenker	du	at	har	kjøpt	dette?	

	
	

W:	Ja,	 litt	mer	Løkka-person.	*ler*	Tenker	jeg	med	en	gang.	Litt	sånn…	jeg	har	flere	venner	i	

vennegjengen	som	er	litt	mer	alternativ	2	her.	Ja,	det	jeg	kanskje	noen	ganger	føler	er	at	den	

alternativ	2-personen	gjerne	vil	ha	et	ytre…	eller	assosiasjoner	til	seg	som	er	veldig	politisk	

korrekt	og	riktig	og	så	videre.	Men	noen	ganger	så	bare..	så	er	ikke	kanskje	ting	så	gjennomtenkt	

da.	Jeg	vet	ikke	om	det	stemmer,	men	at	tofu	for	eksempel…	for	å	få	det	så	må	du	liksom	frakte	

det	halve	jorda	rundt,	og	da	er	det	kanskje	ikke	så	miljøvennlig	allikevel?	Så	noen	ganger	så	er	

det	litt	image	og	tanken	om	at	man	gjerne	vil	være	snill	og	flink,	men	så	er	det	noen	ganger	det	

at	det	ikke	er	så	gjennomført.	

	

I:	Tenker	du	noe	om	de	andre	produktene	på	listen?	Som	skiller	seg	fra	den	andre	listen?	

W:	*tenker	lenge*	Det	er	jo	veldig	mange	jeg	kjenner	som	er	litt…	Ja,	havremelk	for	eksempel,	

må	jeg	jo	innrømme	å	ha	tatt	i	bruk.	Men	det	er	litt	sånn	fordi	jeg	synes	det	er	digg	og	siden	jeg	

har	melk	 i	kaffen	så	synes	 jeg	det	skummer	 litt	mer.	Men	det	er	 jo	 litt	sånn…	ekstrating	da?	

Vegetarburger.	Jeg	var	veldig	skeptisk	i	starten,	men	fy	fader	så	gode	noen	av	dem	kan	være.	Så	

jeg	tenker	jo	at	det	kan	være	fint	å	være	litt	mer	person	2,	og	være	litt	mer	bevisst	på	det.	Men	

så	er	det	noen	av	dem	som	kan	være	blitt	sånn	at	de	skal	lære	opp	alle	andre,	og	det	kan	jeg	få	

litt	noia	av.	At	man	sitter	med	pekefingeren	og	sier	at	du	kan	ikke	gjøre	“sånn	og	sånn	og	sånn”	

og	det	føler	jeg	kanskje	at	person	2	kan	være	da.	De	skal	vise	at	det	er	riktige	og	at	alle	andre	er	

feil.	Når	man	legger	lista	så	høyt,	så	bør	man	i	hvertfall..	hva	skal	jeg	si?	Innfri,	ganske	greit.		
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QUESTION	4	

I:	Du	kom	kanskje	litt	inn	på	det,	men	hva	tenker	du	at	er	de	største	forskjellene	mellom	

person	1	og	person	2?	

W:	Jeg	tenker	at	det	kan	være	litt	slitsomt	å	være	person	2,	selv	om	jeg	synes	det	er	fint	om	

person	1	kan	være	litt	mer	som	person	2.	Men	alt	med	måte,	er	min	tankegang	oppi	det.	Det	er	

ikke	noe	digg	med	den	der	person	2	som	liksom	skal	lære	opp	alle	andre	da.	Det	er	det	litt,	føler	

jeg.	De	kan	se	litt	stygt	på	deg	hvis	de	står	med	en	plasttannbørste,	liksom.	Men	så	er	det	jo	ikke	

sikkert	at	den	bambustannbørsten	der….	ja..	 litt	som	når	du	går	med	papirpose	fra	butikken.	

Hvis	 det	 gjør	 at	 du	 kaster	 posen	 etterpå,	men	plastposen	 gjenbrukes	 og	 brukes	mer,	 på	 en	

måte…	så	må	man	jo	liksom	se	på	et	litt	større	bilde	enn	akkurat	det	du	gjør	i	den	ene	handlingen	

da.		

	

I:	Hvem	av	person	1	og	person	2	tenker	du	at	er	mest	lik	deg?	

W:	*tenker*	Oi…	hmmm…	herregud,	det	var	veldig	vanskelig	*smiler*.	Jeg	er	jo	faktisk	mer	2?	

Hadde	du	viste	dette	til	Peter	(kjæresten	hans),	så	tror	jeg	at	han	hadde	sagt…	for	jeg	er	ikke	så	

på	bacon	og	biff.	Jeg	er	ikke	så…	det	er	fordi	at	kroppen	min	reagerer	på	bacon,	sikkert	fordi	det	

er	så	jævlig	mye	fett	*ler*,	men	det	er	jo	noen	ganger	innimellom	liksom.	Hvis	Peter	har	laget	

bacon,	 så	 spiser	 jo	 jeg	en	bit	 liksom,	men	 jeg	er	kanskje	mer…*tenker*	 I	 løpet	av	en	uke	så	

kjenner	jeg	meg	kanskje	igjen	i	vegetarburger	som	jeg	har	begynt	å	kjøpe	mer	av	og	havremelk.	

	

I:	Hvem	av	dem	skulle	du	ønske	at	du	var	mest	lik?	

W:	Oi…	*tenker*	Jeg	tror…	nei	det	er	veldig	vanskelig?	Jeg	tror	at	det	er	veldig	fint	å	være	den	

person	1	fordi	det	er	en	mer	gi	faen-person	som	ikke	tenker	over	alle	mulige	ting,	men	jeg	tenker	

jo	at	det	er	fint	at	folk	er	mer	og	mer	opptatt	av	hva	de	kjøper,	noe	jeg	føler	at	person	2	kanskje	

er	litt	mer	på.		

	

QUESTION	5		

I:	Her	er	en	liste	med	ti	ulike	personlighetstrekk,	hvilke	4	trekk	beskriver	personen	med	

liste	1	best?:	

	

LISTE	1:	
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X	 Frempå	(tar	initiativ)	

X	 Selvstendig	

	 Snill	

X	 Hardtarbeidende	

	 Følsom	

	 Hjelpsom	

X	 Kompetitiv	

	 Forsiktig	

	 Overlegen	

	 Forståelsesfull	

	

W:	Nå	assosierer	jeg	egentlig	med	hele	guttegjengen	min	og	noen	kollegaer	

	

I:	Det	går	fint	det	

W:	*krysser	av	for	siste	trekk*	

	

I:	Er	det	noen	spesiell	grunn	for	at	du	tenker	at	personen	er	selvstendig?	

W:	Ja,	de	gir	litt	mer	faen,	som	jeg	nevnte	i	sted.	At	de	på	en	måte	ikke	behøver	å	høre	på	det	alle	

andre	mener	og	synes	om	dem,	kanskje?	Hvis	du	kjøper	biff	en	gang	i	uken	gjennom	året	så	vet	

du	kanskje	at	du	av	noen	vil	få	et	blikk,	men	de	gjør	det	allikevel.	Også	er	det	fordi	at	igjen	så	

føler	 jeg	 at	 det	 her	 kan	 være	 litt	 sånn…	det	 er	 litt	 vanskelig	 å	 si…	de	 kompisene	 jeg	har	 er	

hardtarbeidende	alle	som	går	i	den	kategorien	her.	Konkurranseinstinkt	(kompetitiv)...	ehh…	

selvstendig…	også	var	det	litt	vanskelig	med	“frampå	(tar	initiativ).	*tenker*.	Det	kan	passe	det.	

	

QUESTION	6	

LISTE	2:	

	 Frempå	(tar	initiativ)	

	 Selvstendig	

	 Snill	

X	 Hardtarbeidende	
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X	 Følsom	

X	 Hjelpsom	

	 Kompetitiv	

	 Forsiktig	

	 Overlegen	

X	 Forståelsesfull	

	

I:	Hva	gjør	at	du	tenker	at	også	denne	personen	er	hardtarbeidende?	

W:	Det	er	litt	flink	pike-jenter.	Flink	pike-syndrom.	Det	er	jenter	som	er	litt…	når	er	jeg	veldig	

generaliserende…	men	jeg	assosierer	det	her	mer	med	kvinnepersoner	som	er	smarte	i	hodet,	

men	som…	også	er	litt	følsomme	og	hjelpsomme	-	fine	folk	på	en	måte	da.		

	

I:	Og	da	også	forståelsesfulle?	

W:	Ja,	veldig.	 I	hvertfall	de	 jentene	både	 i	vennegjeng	og	kollegaer	så	 føler	 jeg	at	de	både	er	

følsomme,	hjelpsomme	og	forståelsesfulle.	Det	er	litt	kjennetegn.	Mer	kvinner	enn	menn	da.		

	

SECTION	3:	Self-concept	and	conflicting	identities	in	light	of	greenness	

	

QUESTION	7	

I:	Jeg	ba	deg	om	å	tenke	på	en	gang	du	har	kjøpt	et	produkt	hvor	du	i	øyeblikket	eller	

senere	har	hatt	dårlig	samvittighet	fordi	produktet	ikke	var	i	tråd	med	dine	personlige	

verdier	eller	den	du	ønsker	å	være.	Kan	du	fortelle	litt	om	det?	

W:	Hmm..	Det	har	jo	for	eksempel	vært	ganger	hvor	jeg	har	handlet	på	H&M	med	litt	bismak,	og	

så	har	det	vært	 litt	sånn	at	du	kommer	på	når	du	kjøper	eller	rett	etterpå	at	det	 liksom	har	

vært…	ja…	du	kjøper	noe	hvor	det	kan	være	barnearbeid	og	de	som	har	laget	produktene	du	

kjøper	ikke	har	blitt	belønnet	sånn	de	skal.	Den	har	jeg	kjent	på.	

	

I:	Hvordan	opplevdes	det?	

W:	*tenker*	Ehh..	litt	sånn	“det	går	for	denne	gang”-tanken.	Du	finner	egne	argumenter	for	at	

“jaja,	når	har	jeg	jo	gjort	det,	så	får	jeg	heller	huske	neste	gang	at	jeg	skal	kjøpe	det	et	annet	sted	

neste	gang	hvor	jeg	vet	at	det	er	mer	ordna	forhold.	
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I:	Så	det	er	i	hovedsak	det	du	har	gjort	for	å	bli	kvitt	dårlig	samvittighet?	Eller	er	det	noe	

annet	også?	

W:	Det	er	et	godt	spørsmål.	Jeg	har	vel	også	opplevd	at	jeg	har	blitt	mer	og	mer	flink	til	å	tenke…	

vintage...	og	heller	kjøpe	kule	klær	som	jeg	har	blitt	glad	i	ved	å	heller	kjøpe	vintage.	For	da	går	

jeg	bort	fra	den	dårlige	samvittigheten	ved	å	kjøpe	en	t-skjorte	eller	kjøpe	noe	fra	Zalando	eller	

et	eller	annet	da.	Det	var	 jo	 faktisk	senest	 i	 forgårs	at	 jeg	 tok	meg	selv	 i	argumentere	 for	et	

kjøp…*smiler*	høyt…	foran	Peter…	at	jeg	sa	at	jeg	synes	det	kan	være	litt	greit	at	treningstøy,	t-

skjorter	og	boxere	kan	det	være	greit	at	man	kjøper	nytt	noen	ganger.	For	det	er	sånn	at	jeg	har	

hatt	så	mange	t-skjorter	hvor	du	får	svetteflekker..	at	det	er	litt	sånn..	det	er	kanskje	ikke	alt	

som	bør	gjenvinnes	eller	som	du	bør	kjøpe	av	noen	andre.	

	

I:	Hva	var	tanken	bak	det	som	ga	deg	dårlig	samvittighet	for	å	for	eksempel	kjøpe	deg	

nye	boxere?	

W:	*smiler*	hmm	akkurat	boxere	har	jeg	ikke	hatt	så	dårlig	samvittighet	for,	for	akkurat	det	må	

jeg	liksom…	det	vil	jeg	på	en	måte	ikke	gjenbruke.	Men	for	eksempel	t-skjorter,	det	vil	jeg	jo	ha	

noe	gjenbrukt,	men	det	tenker	jeg	også	at	må	være	lov	å	kjøpe	nytt.	Så	har	jeg	heller	vært	mer	

bevisst	på	gensere	og	skjorter	osv.	Jeg	har	heller	vært	mer	på	de	tingene	som	ikke	sitter	like	tett	

på	kroppen	svettemessig.	

	

I:	Men	er	det	på	grunn	av	miljøhensyn	at	du	vil	kjøpe	ting	brukt?	Eller?		

W:	Flere	ting.	Hovedsakelig	så	er	det	det	at	jeg	liker	tanken	på	at	man	kan	bruke	noe	som…	folk	

kaster	jo	for	mye,	liksom.	Så	det	at	man	heller	kan…	at	en	annen	har	gått	lei	av	noe	og	vurderer	

å	kaste	er	noe	jeg	kan	dra	nytte	av	og	sitte	igjen	med	en	følelse	av	at	ingen	andre	ser	helt	like	ut	

som	meg,	på	en	måte.	For	når	du	kjøper	litt	vintageskatter,	så	finnes	det	ikke	så	mange	av	det	

produktet.	Men	kjøper	du	det	 på	H&M	så	 er	det	 en	kolleksjon.	 Så	 sånn	 som	den	her	da	 for	

eksempel	(peker	på	flanellskjorten	han	har	på)	er	det	ingen	andre	jeg	har	sett	at	har	helt	lik…	

så	jeg	har	blitt…	de	siste	kanskje	4	årene	så	har	jeg	kjøpt	veldig	mye	brukt,	gjerne	fra	Tise.	Så	

det	er	både	en	kombinasjon	av	at	jeg	føler	meg	litt	mer	“unik”	fordi	det	er	ikke	alle	andre	som	

har	det	produktet	når	du	kjøper	vintage	også	er	det	det	at	jeg	sitter	igjen	med	en	god	følelse?	

Og	kanskje	pris.	Du	kan	få	gode	produkter	til	en	helt	annen	pris.	En	skinnjakke	blir	jo	finere	jo	

mer	du	bruker	den.		
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QUESTION	8	

I:	 Jeg	 kommer	 nå	 til	 å	 presentere	 et	 hypotetisk	 scenario	 for	 deg.	 Se	 for	 deg	 at	 en	

kompisgjeng	på	6	stykker	sitter	sammen	på	restaurant	og	skal	bestille	mat.	En	i	gjengen,	

Ola,	har	som	nyttårsforsett	å	redusere	kjøttforbruket	sitt	av	miljøhensyn	og	har	hittil	

lykkes	med	det.	Planen	er	at	han	i	dag	skal	kjøpe	en	vegetarrett.	Alle	kompisene	bestiller	

derimot	 retter	med	kjøtt,	og	når	det	 til	 slutt	er	Olas	 tur	 til	 å	bestille,	 så	bestiller	han	

allikevel	en	vanlig	hamburger	av	storfekjøtt.	

I:	Hvordan	tror	du	Ola	opplever	denne	situasjonen?	

W:	Oi,	det	er	igjen	et	veldig	godt	spørsmål.	Der	igjen	så	føler	jeg	at	hvis	det	er	en	jentegjeng	så	

er	det	helt	annerledes	enn	når	det	er	i	en	guttegjeng.	For	jeg	tror	at	jenta	som	er	den	som	er	Ola	

i	 jentegjengen	 er	 litt	 mer	 irriterende	 og	 sier	 sånn	 “vet	 du	 hva?	 Jeg	 kjører	 på	 og	 velger	

vegetarburgere,	jeg,	for	det	er	mye	bedre	for	planeten”	også	prøver	den	personen	å	lære	opp	

hele	gjengen	om	hvorfor	hun	tar	det	riktige	valget.	Mens	Ola	her	blir	sittende	igjen	med	skjegget	

i	postkassa	og	kanskje	det	er	litt	annet	gruppedynamikk	i	en	guttegjeng.	*tenker*	Så	jeg	tror	det	

er	ganske	vanlig	i	en	sånn	guttegjeng	versus	i	en	jentegjeng.	

	

I:	Hvordan	 tror	du	han	 føler	det	når	han	sitter	der	og	har	kjøpt	den	hamburgeren	av	

kjøtt?	

W:	Han	går	jo	litt	tilbake	til	start.	Jeg	tror	ikke	han	snakker	om	det.	Han	tar	et	valg	og	sitter	igjen	

med	en	dårlig	følelse	fordi	han	ikke	holdt	det	han	lovet	seg	selv.	Litt	som	å	slutte	med	røyk.	Han	

tok	plutselig	røyk,	liksom.	

	

I:	Hva	tenker	du	om	valget	til	Ola?	Altså	om	å	ende	opp	med	å	kjøpe	hamburger	av	kjøtt?	

W:	Jeg	tenker	det	er	litt	det	der	jeg	mener	at…	jeg	synes	det	er	litt	fint	når	folk	kan	stå	i	det	og	si	

at	 “vet	 du	 hva,	 jeg	 kjører	 på	 med	 en	 veggisburger,	 jeg”,	 så	 får	 han	 heller	 tåle	 de	

tilbakemeldingene	man	får.	Men	han	vet	overfor	seg	selv	at	det	er	det	riktige	for	ham.	Men	det	

er	jo	sykt	fascinerende	det	du	er	inne	på	med	gruppedynamikken	og	at	du	ikke	tør	å	være	den	

som	skiller	seg	ut.	Men	jeg	heier	på	Ola,	jeg.	Jeg	synes	det	er	kult.	Hvis	han	tar	vegetarburgeren	

så	kan	de	hende	at	to	av	de	andre	gutta	som	også	hadde	tatt	og	“ja,	kanskje	jeg	også	skal	velge	

det,	det	høres	jo	godt	ut?”.	
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I:	Du	kom	delvis	inn	på	det,	men	hva	tror	du	at	de	kompisene	til	Ola	tenker	om	at	Ola	skal	

redusere	kjøttforbruket	sitt	av	miljøhensyn?	

W:	 Ja,	 det	 tror	 jeg	 er	 veldig…	 forskjellig	 fra	 gjeng	 til	 gjeng.	 Hvis	 du	 er	 fra…	 nå	 er	 jeg	 litt	

dømmende	da…	men	litt	sånn	Senterparti-land	og	du	er	fra	Kongsvinger	og	hele	guttegjengen	

din	er	gårdbrukere	som	elsker	kjøtt	så	tror	jeg	at	det	er	litt	vanskeligere	å	være	Ola.	Men	for	

eksempel	i	min	gjeng,	så	tror	jeg	kanskje	det	hadde	medført	at	hvis	Ola	hadde	stått	i	det	så	hadde	

kanskje	to	andre	også	hengt	seg	på	og	prøvd	veggisburger	for	første	gang.	Så	miljø	tror	jeg	at	

har	ganske	mye	å	si	der.	Jeg	tror	også	at	hvordan	type	Ola	er.	Om	han	er…	en	svak	person	som	

egentlig	ikke	snakker	så	høyt	eller	tar	noe	plass,	men	hvis	han	er	en	litt	forbilde-type	person	

som	kan	snakke	for	seg,	så	tror	jeg	plutselig	at	han	kan	få	flere	til	å	se	litt	opp	til	ham	fordi	han	

tar	litt	utradisjonelle	valg.	Så	kanskje	både	kultur,	men	også	personligheten	hans.		

	

I:	Det	var	 faktisk	 litt	det	neste	 spørsmål	går	ut	på.	For	med	 tanke	på	at	Ola	ønsker	å	

redusere	kjøttforbruket	sitt	av	miljøhensyn,	hvordan	tenker	du	at	Ola	er	som	person?	

W:	Oi…	*tenker*	Jeg	må	jo	innrømme	at	det	er	noe	jeg	har	prøvd	på	litt	selv.	Men	nå	har	jo	ikke	

jeg	følelsen	av	at	jeg	står	alene	om	det	i	vennegjengen	som	Ola	gjør.	Men	jeg	kan	jo	snakke	litt	

om	det	ut	fra	meg	selv.	Jeg	tenker	jo	det	er	fint	at	man	kan	være	litt	mer	helsemessig	opptatt	av	

å	spise	fisk	og	andre	typer	ting	også	er	det	jo	litt	gøy	å	være	kreativ	ved	å	ikke	bare	spise	kjøtt.	

Og	kanskje	også	å	prøve	noen	nye	ting,	samtidig	som	ja…	miljøhensyn	da.	At	du	prøver	å	få	ned	

det	kjøttforbruket	litt.		

	

I:	 Klarer	 du	 å	 se	 for	 deg	 noen	 typiske	 personlighetstrekk?	 Som	hvordan	 han	 er	med	

vennene	sine?	

W:	*tenker*	Ja,	jo,	hvis	jeg	tenker	på	min	egen	gjeng	så	tenker	jeg	at	den	personen	Ola	er,	er	den	

som	kanskje	er	litt	tidlig	ute?	At	han	er	litt	trendsetter	da,	kan	det	være.	Men	siden	han	gir	slipp	

på	den	veggisburgeren,	så	er	han	jo	på	en	måte	ikke	så	stø	heller	som	jeg	kunne	ønske	at	han	

var.	Så	noen	av	de	trendsetterne	er	jo	ganske	kule	og	tør	å	stikke	seg	ut.	Som	tør	å	være	Jan	

Thomas	og	snakke	høyt	eller	Christine	Koht	som	tør	å	være	seg	selv,	men	det	er	jo	tydeligvis	

ikke	Ola	da.	Så	*tenker*	hva	skal	jeg	si?	…	Han	vil,	men	han	får	det	ikke	til,	holdt	jeg	på	å	si.	Det	

er	mye	vilje	der,	men	jeg	tenker	jo	at	mye	handler	om	at	han	står	i	sitt	eget	valg	og	om	han	står	

oppreist	for	det.		
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SECTION	4:	Green	behaviors	and	consumption	

	

QUESTION	9	

I:	Hva	tenker	du	om	det	å	være	miljøvennlig?	Da	tenker	vi	i	et	bredt	perspektiv,	som	å	

redusere	klimagassutslipp	og	ikke	forsøple	med	plast	osv.	

W:	Jeg	for	min	del	prøver	å	tenke	litt	mer	på	de	dagligdagse	tingene.	Ikke	bare	den	der	at	når	

jeg	er	på	festival	så	skal	jeg	tenke	litt	over	hvor	mange	glass	jeg	går	med.	For	det	er	bare	noen	

få	timer	i	løpet	av	et	år.	Så	jeg	prøver	å	tenke	litt	mer	på	sånn…	ja,	for	eksempel..	ja..	resirkulering	

er	jo	vanlig.	Nå	har	jeg	jo	sånne	dunker	hvor	jeg	tar	alt	av	matavfall	oppi	også	lager	jeg	jord	av	

det	i	hagen	min.	Så	det	er	jo	sånne	småting,	men	som	jeg	ikke	har	behov	for	å	snakke	så	jævlig	

høyt	om	for	jeg	har	ikke	behov	for	at	andre	skal	få	dårlig	samvittighet	for	at	de	ikke	gjør	akkurat	

det	samme	som	meg.	Så	det	er	litt	den…	jeg	synes	det	er	litt	gøy	å	prøve	ut	nye	ting..	ehh..	men	

jeg	behøver	ikke	å	gå	med	fane,	for	å	si	det	sånn	da.		

	

QUESTION	10	

I:	Du	nevnte	jo	et	par	produkter	du	synes	er	viktig	for	deg.	Blant	annet	Spotify,	havregryn	

og	kaffe.	 Tenker	du	på	hvordan	disse	 er	 for	miljøet?	Har	du	 reflektert	 noe	over	det?	

W:	Ja…	jeg	kan	jo	*tenker*	Jo,	sånn	som	kaffe.	Der	er	jeg	dårlig	igjen.	Der	kjøper	jeg	for	eksempel	

Friele	 og	 jeg	 har	 ikke	 peiling..	 jeg	 har	 jo	 ikke	 gått	 inn	 på	 Friele	 og	 følg	 dem	 eller	 sett	 en	

dokumentar	om	hvordan	de	lager	kaffebønnene	sine	for	eksempel...	Det	er	litt	sånn	vane.	Du	

kjøper	det	som	funker	forrige	gang	og	hvis	det	kommer	noe	oppslag	om	at	Friele	er	dårligst	i	

klassen,	 så	 kutter	 du	 jo	 ut	 Friele.	Men	 jeg	 er	 ikke	 alltid	 den	 som	 går	 inn	 og	 leter	 etter	 den	

informasjonen	før	det	står	i	en	artikkel	da	*ler*.		

	

I:	 Sånn	 ellers	 da?	 Er	miljø	 noe	 du	 pleier	 å	 tenke	 på	 når	 du	 kjøper	 ulike	 produkter?	

W:	Jeg	kjøpte	meg	nylig	hybridbil.	Det	er	jo	litt	på	grunn	av	at	om	jeg	skal	på	Plantasjen,	IKEA,	

og	opp	på	Sognsvann	så	kan	jeg	da	kjøre	grønt.	Og	siden	det	i	Oslo-området	er…	det	er	jo	en	

grunn	til	at	det	var	rushtidsavgift	tidligere	osv.	Sånne	ting	ble	jo	innført	for	å	redusere	at	folk	

kjører	på	spesifikke	tidspunkter.	Så	jeg	tenker	at	det	er	greit	å	kjøre	grønt	innenfor	Ring	3.	Men	

så	er	det	hybrid	siden	jeg	hovedsakelig	skal	bruke	den	til	hytta	og	der	kan	jeg	ikke	lade	alltid,	

så	det	er…	ja…	Jeg	kunne	ikke	ha…	eller,	jeg	kunne	nok	hatt	el-bil,	men	de	er	kost-nytte	på	en	
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måte	 ved	 at	 jeg	 ikke	 ville	 bruke	 en	 ekstra	 halvtime	 for	 å	 lade	 på	 veien	 opp	 til	 hytta	 da.		

	

I:	Men	er	det	litt	forskjellig	utifra	hva	slags	produkter	du	skal	kjøpe?	

W:	Ja.	Der	igjen	tenker	jeg	litt	på	hverdagen.	Jeg	har	mange	sånne	småturer,	og	da	er	det	fint	å	

kjøre	grønt.	Så	er	det	sikkert	noen	som	sier	at	batterier	har	blitt	ladet	på	det	og	det..	ja…	men	

jeg	skal	ha	den	bilen	her	i	ti	år.	Jeg	vet	ikke	om	den	jeg	hadde	var	så	veldig	mye…	den	var	fra	

2004	og	jeg	hadde	kjøpt	den	av	Mamma	for	hun	hadde	kjøpt	den.	Så	det	er	på	en	måte	en	del	

ting	der,	det	var	en	bensinbil.	Så	jeg	tenker	det	er	litt	finere	å	kutte	ut	og	kjøre	bensinbil	innenfor	

Ring	 3.	

	

I:	For	eksempel	kaffen	og	havregrynet,	skulle	du	ønske	at	disse	produktene	var	enda	mer	

miljøvennlige?	

W:	Ehhhh	*tenker*	Kaffen	er	jo...siden	den	ikke…	nå	kommer	jeg	til	kort.	Altså,	du	har	jo…	ja…	

jeg	kan	jo	kjøpe	Fairtrade	og	alle	disse	merkene	som	gir	deg	bedre	samvittighet	da.	Men	der	har	

det	jo	vært	litt	mer	på	hvilken	smak	jeg	synes	er	best	og	da	velger	man	den	man	synes	var	god	

sist.	Kiwi	ved	meg	har	heller	ikke	kjempebra	utvalg,	men	jeg	skulle	ønske	at…	ja…	nei,	det	er	et	

godt	spørsmål	om	jeg	hadde	kjøpt	den	hvis	den	kostet	20	kroner	mer	og	stod	i	hyllen	ved	siden	

av.	Det	skal	jeg	søren	meg	tenke	på	neste	gang.	Om	en	av	alternativene	der	er	Fairtrade	og	så	

videre	da.	Havregryn	er	jeg	ganske	sikker	på	at	er…	ganske	grønn.	Det	er	kortreist.	Det	er	laget	

i	Norge	på	en	måte.	Det	er	ikke	i	biffkategorien,	akkurat.	Hvis	AXA	havregryn	viser	seg	å	være	

øverst	på	listen	over	de	verste	selskapene	så	blir	jeg	litt	overrasket	*smiler*.	

	

QUESTION	11	

I:	På	en	skala	fra	1,	som	er	lite,	til	5,	som	er	mye,	i	hvor	stor	grad	føler	du	at	samfunnet	

forventer	av	deg	at	du	skal	ta	miljøvennlige	valg?		

W:	Oi…	*tenker	lenge*		

	

I:	Samfunnet	eller	de	rundt	deg	

W:	*tenker	 lenge*	Der	tenker	 jeg…	at	det	er	 litt	 forskjellig	 fra	hva	man	leser	og	hvordan	det	

faktisk	er	i	praksis.	For	eksempel,	nå	jobber	jo	jeg	i	*selskapsnavn*	og	i	businessverden,	fy	fader	

så	 lite	 fokus	 de	 har	 på	 resirkulering	 og	 miljøtiltak	 og	 kjører	 på	 med	 å	 ha	 lysene	 på	 i	 alle	

kveldstimer	og	helger	og	helligdager.	I	businessverden	så	tror	jeg	det	er	mange	som	har	mye	å	
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gå	på	når	det	kommer	 til	å	være	miljøvennlig.	Men	så	 tenker	 jeg	at	Ola	Nordmann	 i	gata	er	

forventet	på	en	skala	fra	en	til	fem	at	du	er	4.	Det	er	en	standard	på	at	du	skal	resirkulere,	hvis	

ikke	får	du	litt	dårlig	blikk	kanskje?	Ja?	

	

I:	Så	hvis	du	er	på	jobb	eller	i	jobbsammenheng,	så	føler	du	at	det	ikke	forventes	i	like	

stor	grad	at	du	skal	ta	miljøvennlige	valg?	

W:	Da	har	du	en	helt	annen	hatt	på	deg.	Jeg	var	for	eksempel	den	eneste…	eller..	jeg	var	kanskje	

ikke	 den	 eneste,	 men	 det	 tok	 lang	 tid	 før	 vi	 begynte	 å	 tenke	 på	 resirkuleringsrutinene	 i	

*selskapsnavn*.	Sånn	som	kaffegrut.	Det	er	jo	helt	sykt	mye	kaffegrut	som	går	ut,	plast	som	blir	

kastet	og	så	videre.	Ja,	og	jeg	har	jo	vært	på	mange	kontorer	opp	igjennom	og	jeg	føler	generelt	

at	det	er	litt	sånn	“kanskje	skal	vi	ha	en	pappbeholder	på	kontoret”	liksom?	Men	for	eksempel	

plast	da…	jeg	føler	at	nesten	aller	bare	kaster	det	og	at	det	er	mye	lettere	å	bare	kaste	vanlig	

plastavfall	i	restavfall	på	jobb	enn	hjemme.	Du	tar	ikke	med	deg	de	tingene	du	gjør	hjemme.	Det	

gjør	du	ikke	på	jobb,	er	min	hypotese	da.	Det	er	liksom	ikke	like	viktig	på	jobb.		

	

SECTION	5:	Personal	Attributes	Questionnaire	

	

QUESTION	12		

I:	Jeg	sender	deg	nå	en	link	med	en	kort	spørreundersøkelse	som	du	skal	svare	raskt	på.		

W:	*åpner	linken,	leser	om	hvordan	testen	skal	gjennomføres	og	tar	den*	

	

	 	 A	 B	 C	 D	 E	 	
1.	 Overhodet	ikke	aggressiv	 	 	 X	 	 	 Veldig	aggressiv	
2.	 Overhodet	ikke	selvstendig	 	 	 X	 	 	 Veldig	selvstendig	
3.	 Overhodet	ikke	emosjonell	 	 	 	 X	 	 Veldig	emosjonell	
4.	 Veldig	underdanig	 	 	 X	 	 	 Veldig	dominerende	
5.	 Overhodet	ikke	lett	å	såre	i	en	større	

krise	
	 	 X	 	 	 Veldig	lett	å	såre	i	en	større	krise	

6.	 Veldig	passiv	(tilbakeholden)	 	 	 	 X	 	 Veldig	frempå	(tar	initiativ)	
7.	 Overhodet	 ikke	 i	 stand	 til	 å	 vie	 seg	

selv	helt	til	andre	
	 	 	 X	 	 Kan	vie	seg	selv	helt	til	andre	

8.	 Veldig	røff	(rough)	 	 	 X	 	 	 Veldig	forsiktig	(gentle)	
9.	 Overhodet	 ikke	 hjelpsom	 overfor	

andre	
	 	 	 X	 	 Veldig	hjelpsom	overfor	andre	

10.	 Overhodet	ikke	kompetitiv	 	 	 	 X	 	 Veldig	kompetitiv	
11.	 Veldig	hjemmeorientert	 	 	 X	 	 	 Veldig	verdensvant	(worldly)	
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12.	 Overhodet	ikke	snill	 	 	 	 X	 	 Veldig	snill	
13.	 Likegyldig	til	andres	bekreftelse	 	 	 X	 	 	 Sterkt	 behov	 for	 bekreftelse	 fra	

andre	
14.	 Blir	lett	såret	 	 X	 	 	 	 Blir	ikke	lett	såret	
15.	 Overhodet	 ikke	 klar	 over	 andres	

følelser	
	 	 	 X	 	 Veldig	klar	over	andres	følelser	

16.	 Kan	enkelt	ta	beslutninger	 	 	 X	 	 	 Har	utfordringer	med	å	ta	
beslutninger	

17.	 Gir	opp	veldig	lett	 	 	 X	 	 	 Gir	aldri	lett	opp	
18.	 Gråter	aldri	 	 	 X	 	 	 Gråter	veldig	lett	
19.	 Overhodet	ikke	selvsikker	 	 	 X	 	 	 Veldig	selvsikker	
20.	 Føler	seg	veldig	underlegen	 	 	 X	 	 	 Føler	seg	veldig	overlegen	
21.	 Overhodet	ikke	forståelsesfull	

overfor	andre	
	 	 	 X	 	 Veldig	forståelsesfull	overfor	

	andre	
22.	 Veldig	kald	i	relasjoner	med	andre	 	 	 	 X	 	 Veldig	varm	i	relasjoner	med	

andre	
23.	 Lite	behov	for	sikkerhet	 	 	 	 X	 	 Veldig	sterkt	behov	for	sikkerhet	
24.	 Går	i	oppløsning	under	press	 	 	 	 X	 	 Står	sterkt	under	press	
	

SECTION	6:	Consumption	and	gender	identity	

	

QUESTION	13	

	

I:	Hvilken	av	disse	to	genserne	ville	du	helst	å	gått	med?		

W:	Det	er	veldig	enkelt…	Jeg	har	vel	begge	to,	tror	jeg.	Jeg	kjøpte	den	rosa	i	forbindelse	med	at	

vi	hadde	et	eller	annet	event	på	jobben.	Men	utenom	det	så	er	den	blå	veldig	mye	mer	meg.	Det	

er	fordi	at	 jeg..	 ja…*smiler*..	 jeg	vet	ikke?..	det	her	er	så	gøy	ting,	for	det	er	jo..	guttefarge	og	

jentefarge-diskusjonen.	Nå	har	jeg	en	bestevenninne	hvor	sønnen	elsker	rosa	og	alt	skal	være	

rosa,	og	det	er	så	fint	hvis	man	som	samfunn	skal	slutte	å	ha	guttefarger	og	jentefarger.	Men	jeg	

har	vel	alltid	følt	meg	mer	vel	i	blå,	både	fordi	jeg	er	oppvokst	med	litt	mer	konservative	farger…	

og…	fordi	jeg	føler	at	jeg	kler	blått	mer	enn	rosa.		
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I:	Du	gikk	kanskje	litt	inn	på	det,	men	hva	gjør	at	du	spesifikt	ikke	vil	ha	den	andre?	Du	

har	kjøpt	den	i	jobbsammenheng,	men	det	er	kanskje	noe	annet?	

W:	Ja,	jeg	har	brukt	den	en	gang	og	den	ligger	oppe.	Det	var	sånn	rosa	sløyfe-dag	på	jobben,	så	

alle	skulle	ha	på	seg	et	element	av	rosa.	Men	grunnen	til	det	er	vel	at	jeg	ikke	føler	meg	så	vel	i	

rosa.	Men	jeg	har	jo	en	skjorte…*reiser	seg*	som	jeg	må	bare	vise	deg…*går	og	henter	en	lys	

rosa	skjorte	i	cordfløyel*...	som	ligger	her	på	gulvet	*viser	den	frem*.	Den	vurderer	jeg	liksom	

å…	den	hadde	jeg	på	meg	i	går	faktisk	og	tenkte	at	“fader,	den	er	jo	egentlig	litt	kul	da”,	men	det	

er	jo	litt	sånn	at…	da	må	du	jo	være	litt	tan,	kanskje?	Men	det	er	ikke	min	favorittfarge,	det	er	

det	ikke.	

	

I:	 Er	 det	 noe	 mer	 enn	 bare	 selve	 fargen?	 Tenker	 du	 over	 hva	 den	 signaliserer?	

W:	Njaa	*smiler*	det	er	mange	refleksjoner	rundt	det.	Jeg	har	for	eksempel	en	storebror	og	en	

tidligere	 administrerende	direktør	der	 jeg	 jobbet	 som	gikk	mye	 i	 rosa	 skjorter	og	de	var	 jo	

kjempefine.	Så	jeg	synes	jo	det	er	fint	når	flere	i	corporate	bruker	rosa	skjorter.	Men	jeg	må	

innrømme	at	det	er	litt	den	der	homogreia	inni	meg	som	skriker.	Jeg	føler	noen	gang	at…	noen	

homofile	kan	ha	et	rosa	sjal	rundt	hodet	liksom…	og	det	føler	jeg	kanskje	at…	jeg	assosierer	nok	

det	litt	mer	med	en	litt	mer	feminin	mann	da,	enn	en	maskulin	mann.	Så	blå	er	kanskje	litt	mer	

maskulint?	Men	jeg	tror	mye	handler	om	hva	du	føler	deg	vel	i.	Jeg	har	for	eksempel	litt	blått	i	

øynene	mine,	og	da	føler	jeg	at	når	jeg	har	et	blått	plagg	på	meg	så	føler	jeg	meg	mer	vel.		

	

QUESTION	14	

I:	Se	 for	deg	at	du	står	på	butikken	og	skal	kjøpe	deg	en	ny	deodorant.	Du	har	valget	

mellom	disse	tre	som	alle	har	samme	nøytrale	duft.	Hvilken	av	dem	velger	du?	

	
W:	Oi,	kjempeinteressant!	Jeg	hadde	nok	valgt	en	av	de	to	til	høyre.	*tenker*	Den	svarte	hadde	

jeg	nok	valgt	fordi	jeg	hadde	trodd	at	det	kanskje	var	noe	mer	mannelukt	i	den.	Hvis	jeg	har	

dårlig	tid	da	og	de	tre	står	der	og	har	samme	etiketten,	så	hadde	jeg	nok	bare	ut	fra	fargen	tatt	

den	svarte	fordi	jeg	hadde	tenkt	at	det	var	mannelukt.	
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I:	Og	du	vil	helst	ha	en	lukt	som	er	mer	typisk	mannelukt?	

W:	Ja	*smiler*	Jeg	har	mye	av	den	i	midten	også,	som	er	helt	nøytral.	Med	årene	har	jeg	begynt	

å	synes	at	det	er	så	mange	som	dufter	så	jævla	mye.	Noen	av	de	svarte	kan	jo	være	litt	for	mye..	

at	det	blir	parfymen	din	liksom.	I	tillegg	så	har	jeg	blitt	mer	var	på	det.	Men	jeg	tror	jeg	oftest	

velger	den	svarte.	

	

I:	Hvis	tilfellet	er	at	du	vet	at	alle	lukter	helt	likt,	hva	gjør	at	du	allikevel	ikke	velger	den	

rosa?	

W:	Eehhh	*tenker*	

	

I:	Folk	ser	altså	ikke	at	du	har	den	på	deg	

W:	*tenker*	Det	er	et	godt	spørsmål…*tenker*	Ja,	nei,	det	er	vel	mer	at	det	ikke	er	min	farge.	Jeg	

tiltrekkes	ikke	av	den	fargen	i	det	hele	tatt.	Mens	ting	jeg	har	på	badet	som..	noe	av	det	er	svart	

på	en	måte	da.	De	produktene	jeg	kjøper	er	noen	ganger	svarte.		

	

SECTION	7:	Masculinity	and	femininity	

	

QUESTION	15	

I:	Hvordan	vil	du	beskrive	en	person	som	er	maskulin?	

W:	*tenker*	Oi…	Ja,	det	kan	være	ganske	mange	ting…	Jeg	synes	jo	det	er	ganske	gøy	å	spørre	

homofile	(som	han	selv	er)	om	det.	Fordi	da	har	man	et	veldig	bevisst	forhold	til	det,	mens	de	

fleste	(heterofile)	i	vennegjengen	min	tror	jeg	har	helt	andre	ting	de	assosierer	med	hvem	som	

er	maskulin	og	ikke.	For	en	hetero,	så	tror	jeg	det	er	helt	forskjellig.	Men	homofile	er	litt	mer	

sånn…	de	tenker	mer	på	det.	Hvilke	trekk	som	gjør	en	person	maskulin?	Var	det	det	du	spurte	

om?	

	

I:	 Ja.	 Alt	 fra	 personlighetstrekk	 til	 utseendet	 til	 klær	 eller	 gjenstander	 de	 bruker.	

W:	*tenker	lenge*	ehhh…	tradisjonelt	sett,	kanskje	ikke	tør	å	stikke	seg	så	ut.	Jeg	tenker	litt	sånn	

stabil	og	kanskje	litt	“satt”,	noen	ganger.	Også	tenker	jeg	kanskje	kanskje	at	en	noen	ganger	kan	

være	litt	kjedelig?	For	nå,	mener	du…	hvordan	personen	ser	ut	eller	er?	
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I:	 Egentlig	 begge	 deler.	 Alt	 fra	 hvordan	 de	 ser	 ut,	 oppfører	 seg	 eller	 ting	 de	 bruker	

W:	Stø,	er	vel	kanskje	 litt	sånn	at	sånne	småbarnsfedre	som	man	ser	er	veldig	maskuline	er	

ganske	stabile	personligheter	da?	Også	tenker	jeg	kanskje	at	de	noen	ganger	er	lite	kreative?	Så	

tror	jeg	at	mange	av	dem	ikke	har	reflektert	over	det	selv.	Altså	at	de	er	maskuline.	De	er	liksom	

ikke	den	personen	som	tenker	veldig	over	hvilke	signaler	de	sender	eller	hvordan	de	fremstår,	

de	er	bare	sånn	på	en	måte.	

	

QUESTION	16	

I:	Hvordan	vil	du	beskrive	et	objekt	som	er	maskulint?	

W:	Kanskje	for	eksempel	en	svær	Weber-grill…	det	tenker	jeg	at	er…	da	er	man	over	på	de	gutta	

jeg	kjenner	som	elsker	den	tiden	som	kommer	nå	fordi	man	kan	stå	ute	og	grille.		

	

I:	Tenker	du	at	produktet	blant	annet	blir	maskulint	på	grunn	av	personen	som	bruker	

grillen?	

W:	Ja,	absolutt.	*tenker*	Så	er	det	jo	noen	biler	jeg	assosierer	med	maskuline	ting.	Dress	kan	jo	

også	assosieres	med	noe	maskulint,	på	en	måte.	 Jeg	 tror	det	er	derfor	mange	 i	det	homofile	

miljøet	liker	litt	folk	i	dress	da.		

	

I:	Er	det	noe	spesifikt	ved	det	å	gå	i	dress	som	gjør	det	maskulint?	

W:	Jeg	har	i	hvert	fall	spurt	folk	som	har	hatt	den…*ler*	jeg	vet	ikke..	fetisjen?	*ler*,	men	det	er	

ofte	at	de	assosierer	det	med	makt.	Hvis	du	går	i	dress	i	løpet	av	en	arbeidsdag	så	er	det	jo	ofte	

i	såpass	viktige	møter	at	du	har	kledd	deg	for	det	møtet,	som	igjen	betyr	at	du	tar	avgjørelser.	

	

I:	Og	du	tenker	da	at	det	å	ha	makt	henger	sammen	med	maskulinitet?	

W:	 Ja!	 Det	 er	 jo	 også	 fascinerende	 spørsmål	 da.	Men	 ja,	 jeg	 tror	 nok	 at	 svaret	 på	 det	 er	 ja.		

	

QUESTION	17	

I:	Hvordan	vil	du	beskrive	en	person	som	er	feminin?	

W:		Fargerik,	kreativt,	kan	ta	mer	plass…	ehh…	kanskje	mer	følsom?	*tenker	lenge*	Der	har	du	

jo	også	begge...	du	har	jo	litt	sånn	som	tidligere	homofile	folk	som	har	gått	opp	veien	for	oss	

andre	som	har	kommet	etterpå.	De	har	virkelig	stått	i	det	og	mange	av	dem	har	vært	ganske	

feminine,	så	de	har	jo	på	en	måte	bare	kjempet	på	og	stått	i	dritt..	selv	om..	så	jeg	tenker	jo	der	



 
 

161 
 

at	du	kan	ha	folk	som	både	ikke	bryr	seg	om	hva	alle	sier	og	mener,	men	du	har	også	den	type	

personen	som	er	veldig	opptatt	av	hva	alle	andre	synes	og	mener	om	deg.		

	

QUESTION	18	

I:	Hvordan	vil	du	beskrive	et	objekt	som	er	feminint	da?	

W:	*smiler*	*tenker*	oii….	på	en	gutt,	liksom?	

	

I:	Det	er	det	samme	om	det	er	på	en	gutt	eller	jente,	egentlig.		

W:	*tenker*	veske	synes	jeg	jo…*smiler*	det	er	jo	noen	sånne	åpenbare	kvinnelige	ting.	Clutch,	

veske…	Peter	og	jeg	har	jo	noen	ganger	snakket	om	at	sånne	store	skjerf	kan	gi	et	lite	inntrykk	

av	feminitet…	

	

QUESTION	19	

I:	Nå	får	du	to	skalaer	du	skal	plassere	deg	selv	på.	Den	ene	går	fra	ikke	maskulin	(1)	til	

veldig	maskulin	(10),	mens	den	andre	går	fra	ikke	feminin	(1)	til	veldig	feminin	(10).	

Dette	betyr	at	det	er	mulig	å	score	høyt	på	både	maskulinitet	og	femininitet	samtidig.	

	

	
	

I:	Hvor	vil	du	plassere	deg	selv	på	skalaen	for	maskulinitet?		

W:	Oi,	det	er	et	godt	spørsmål.	Jeg	tror	jeg	er	ganske	vanlig,	jeg.	*tenker*	ehh…	ja?	Litt	kjedelig	

svar,	men	ja.	

	

I:	Har	du	noen	tanker	om	hva	som	gjør	at	du	vil	sette	deg	midt	på	skalaen?	

W:	Hmm…	jeg	tenker	jo	ganger	at	det	handler	litt	om	å	være	i	kontakt	med	indre…	at	man	kan	

tulle	med	de	feminine	sidene	også,	uten	at	du	behøver	å	være	en	megaskrulle	for	det	om.	Det	

handler	om	at	du	aksepterer	at	vi	har	forskjellige	sider	og	at	man	er	i	kontakt	med	dem.	Så	jeg	
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tror…	at	jeg	er	jo	på	en	måte	en	person	som	liker	å	tulle	også..	ja,	nei,	så	jeg	tror	at	jeg	er	ganske	

average,	jeg.		

	

QUESTION	20	

I:	Hvor	vil	du	plassere	deg	selv	på	skalaen	for	femininitet?		

W:	*tenker	lenge*	oi…	

	

I:	Det	er	som	sagt	ikke	motstridende	fra	å	være	maskulin.	

W:	Kanskje	4	da.	

	

I:	Jeg	skjønner	godt	at	det	ikke	er	så	lett	å	svare	på,	for	det	er	jo	ikke	enkelt	å	skulle	gi	

noe	objektiv	svar	på	ettersom	maskulinitet	og	feminitet	er	sosiale	konstruksjoner	som	

oppfattes	ulikt.	

W:	Ja,	også	tror	jeg	det	er	viktig	å	ta	med	at	man	har	forskjellige	roller	med	forskjellige	personer.	

Så	jeg	har	sikkert	noen	kollegaer	som	ville	satt	meg	på	en	1er	her	og	noen	ville	ha	tatt	4.	Så	det	

kommer	litt	an	på	hvilken	rolle	og	hvilken	rolle	du	har	på	deg.	Noen	ganger	kan	du	gå	inn	i	en	

rolle	hvor	du	er	litt	hardere	og	mer	konkret	og	da	er	kanskje	det	feminine	trekket	litt	borte,	men	

når	man	 kan	 være	 litt	mer	 showete	 og	 tullete	 så	 går	man	 kanskje	mer	mot	midten	 på	 den	

(feminine)	skalaen	da.		

	

I:	Tenker	du	at	det	er	et	slags	skille	mellom	jobb	og	privatliv	der?	

W:	Ja,	jeg	har	flere	kompiser	som	jeg	føler	at	i	en	jobbsammenheng	ikke	finnes	feminin,	men	så	

enten	når	de	drikker	eller	er	med	venner	så	kommer	det	en	litt	annen	side.		

	

QUESTION	21	

I:	Hva	hadde	du	tenkt	og	følt	hvis	noen	hadde	oppfattet	deg	som	feminin?		

W:	Ehh..	oi..	det	er	et	gøy	spørsmål…*tenker*	jeg	hadde	nok	reagert,	men	det	her	går	jo	litt	sånn	

på…	egen	reise,	på	en	måte.	For	jeg	kom	ut	av	skapet	veldig	tidlig.	Så	da	jeg	var	17	år	så	ville	jeg	

overhodet	ikke	være	homofil,	for	de	eneste	homofile	jeg	visste	om	som	man	da	løftet	frem	var	

erke...hva	skal	man	si?...	de	hadde	knekk	i	både	håndledd	en	og	to…	og	jeg	ville	ikke	være	en	som	

var	skikkelig	sånn,	på	en	måte.	Så	da	har	nok	det	satt	sitt	preg	og	at	hvis	noen	hadde	gitt	meg	

en	sånn	tilbakemelding,	så	hadde	jeg	synes	at	det	var	kjipt.	Men	så	har	man	jo	blitt	mer	stø	jo	
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eldre	man	har	blitt	med	årene,	så	man	er	mer	sikker	på	seg	selv	enn	det	man	var	før.	Jeg	hadde	

fort	tenkt	at	hvis	en	person	hadde	behov	for	å	si	sånne	type	ting,	så	er	det	sikkert	en	grunn	til	

at	de	sier	det.	
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9.2.4	Felix	
	

SECTION	1:	Personal	possessions	

	

QUESTION	1	

I:	På	forhånd	så	spurte	jeg	deg	om	hvilke	produkter	som	er	viktig	for	deg	i	hverdagen	din.	

Har	du	fått	tenkt	noe	på	dette?		

F:	I	hvert	fall	for	tiden,	nå	som	det	er	masterstudier	og	greier,	så	er	man	jo	glad	i	at	ting	går	litt	

unna,	og	ting	som	gjør	at	matlaging	og	den	biten	går	unna,	det	er	jeg	helt	avhengig	av.	Da	går	

det	mye	i	sånne	basics…	godt	brød,	melk,	frokostblanding,	ta	med	seg	noe	frukt	og	energibarer	

går	det	også	en	del	av	på	 lesesalen.	De	er	kanskje	det	viktigste,	når	 jeg	 tenker	 tilbake	på	de	

forrige	månedene.	Jeg	har	ikke	tenkt	på	noe	særlig	annet	enn	matprodukter	egentlig.	

	

I:	Hva	spesifikt	gjør	at	energibarer	er	viktig	for	deg?	

F:	Når	man	sitter	og	lese	for	eksempel	så	er	det	ikke	alltid	at	man	trenger	et	helt	måltid,	men	

bare	et	eller	annet	for	å	kunne	sitte	litt	til.	Og	da	er	det	helt	perfekt	å	ta	en	mellombar	eller	noe	

sånt.	Når	vi	først	er	inne	på	det…	energidrikker	og	kaffe	-	det	har	det	gått	forferdelig	mye	av	om	

dagen..	så	det	er	jo	høyt	oppe	på	listI:	

	

I:	 Tenker	 du	noe	på	 hva	 andre	 tenker	 om	at	 du	 fks.	 spiser	 energibarer	 eller	 drikker	

energidrikker?	

F:	Nei,	det	er	jeg	veldig	lite	bevisst	på.	Det	er	litt	morsomt,	for	jeg	har	snakket	med	noen	av	de	

andre	internsene	i	internshipet	mitt	og	der	sa	flere	at	på	*annen	høyskole*	så	drikker	de	ikke	

energidrikk,	 fordi	 det	 er	 kleint…	 tydeligvis.	 Hvis	 det	 er	 noe	 så	 er	 det	 Red	 Bull.	 Men	 på	

*høyskolen	hans	studerer	ved*	så	sitter	vi…	ja,	altså,	der	gir	folk	helt	blanke	i	det	og	jeg	gir	helt	

beng	i	det.	Man	drikker	den	typen	man	har	lyst	til.		

	

SECTION	2:	Green	and	non-green	symbolic	meanings	

	

QUESTION	2	

I:	Jeg	kommer	nå	til	å	vise	deg	en	liste	over	ulike	varer	en	person	har	kjøpt	i	løpet	av	den	

siste	uken.		
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I:	 Prøv	å	 sette	deg	 inn	 i	 situasjonen	 så	 godt	du	kan	helt	 til	 du	klarer	 å	karakterisere	

personen	som	kjøpte	dagligvarene.	Hvordan	vil	du	beskrive	personens	personlighet	og	

karakter?		

F:	Det	første	jeg	tenker	er…	kaffe	og	bacon..	da	er	det	kanskje	en	person	som	er	litt	eldre,	kanskje	

vår	alder	eller	eldre,	og	kjøper	ting	som	man	trenger	fremfor	noe	man	har	 lyst	på.	Bacon	er	

kanskje	 litt	 utenfor	 akkurat	 der,	 men…	 nei,	 jeg	 vil	 kanskje	 si	 at	 det	 er	 en	 relativt	 praktisk	

person…	som	njaa..	det	er	vanskelig	å	si.	Det	er	vanskelig	å	basere	seg	på	om	dette	er	en	person	

som	ønsker	å	spise	variert,	når	biff	er	den	eneste	middagsretten.	Men	kanskje	en	som	er	litt	glad	

i	å	 lage	mat.	 Jeg	vil	 jo	kanskje	si	at	hvis	det	er	en	student,	så	er	den	litt	over	gjennomsnittet	

interessert...	

	

I:	Tenk	deg	at	personen	som	har	kjøpt	dette	står	foran	deg.	Hvordan	tenker	du	at	den	

personen	ser	ut	og	er?	

F:	Altså,	jeg	tenker	jo	at	det	kanskje	er	en	som	akkurat	har	gått	ut	i	jobb	etter	studier…	som	lever	

et	aktivt	liv,	står	opp	tidlig,	drikker	en	del	kaffe.	Passer	på	hygiene	ved	å	kjøpe	ny	tannbørste	og	

er	glad	i	å	unne	seg	en	god	middag	i	og	med	at	det	er	biff	og	bacon	og	den	slags.	

	

QUESTION	3	

I:	Nå	sender	jeg	deg	et	nytt	bilde	over	en	annen	liste	som	du	skal	gjøre	samme	øvelsen	

med.	Dette	er	altså	en	annen	person	som	har	kjøpt	disse	produktene	den	siste	uken.	Hva	

slags	person	tenker	du	at	har	kjøpt	dette?	
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F:	 Jeg	bemerker	meg	med	en	gang	at	det	er	mer…	 ja,	miljøvennlige	 ting	der.	Helt	 sikkert	en	

person	som	da	bryr	seg	om	miljøet	og	setter	det	at	det	er	økologisk	foran	det	at	det	er	billig.	For	

eksempel	 havremelk,	 tofu	 og	 vegetarburger	 er	 ikke	 akkurat	 de	 billigste	 alternativene.	 Jeg	

tenker	kanskje	at	det	er	en	person	som	har	sterke…	eller	prinsipper	og	verdier	og…	ja,	kanskje	

en	som	er	vegetarianer?	Som	bryr	seg	mye	om	ikke	bare	det	man	spiser,	men	også	miljøet	og	

hva	det	støtter	oppunder.		

	

I:	Klarer	du	å	se	for	deg	personligheten	til	den	som	har	handlet	dette?	

F:	Hmm…	jeg	vil	jo	egentlig	tenke	at	det	er	en	som	har	litt	egne	meninger.	Det	å	kjøpe	tofu	og	

vegetarburger	og	sånt,	det	er	jo	veldig	mange	som	viker	unna	det	med	vilje	fordi	de	enten	tenker	

at	det	ikke	er	godt	eller	ikke	liker	det,	men	en	person	som	kjøper	inn	såpass	mye	økologisk	og	

den	slags	har	vel	preferanser	og	de	er	ganske	sterke.	

	

QUESTION	4	

I:	Hva	tenker	du	er	de	største	forskjellene	mellom	person	1	og	person	2?	

F:	 	 Hmm	 jeg	 bemerker	 meg	 med	 en	 gang	 det	 med	 kjøtt	 og	 ikke-kjøtt.	 Biff	 er	 jo	 strake	

motsetningen	til	disse	vegetarproduktene…	

	

I:	 Klarer	 du	 å	 tenke	 deg	 forskjellene	 i	 personlighetene	 deres?	 Hvordan	 er	 de	 ulike?	

F:	Den	først	er	mer…	eller	mindre	bevisst	på	hva	som	handles	inn	og	hvor	det	kommer	fra	og	

hvilke	budskap	du	sender,	mens	den	neste	personen	er	mer	bevisst	på	kanskje	innholdet	og	

hvor	det	kommer	fra	og	hva	slags	budskap	du	sender	ved	å	kjøpe	disse	produktene.		

	

I:	Hvem	av	dem	tenker	du	er	mest	lik	deg?	

F:	Jeg	tenker	at	den	første	er	mest	lik	meg.	Det	vil	jeg	nok	si,	ja.		

	



 
 

167 
 

I:	Tenker	du	altså	at	du	er	likere	den	personen	som	kjøper	liste	1	vs	den	som	kjøper	liste	

2?	

F:	Ja,	jeg	tror	kanskje	det,	ja.	Det	er	en	gjenganger,	holdt	jeg	på	å	si,	blant	vennene	mine	at	det	

er	veldig	få	som	er	vegetarianere…	og	det	trenger	ikke	å	ha	noen	korrelasjon	med	personlighet	

og	sånt,	men	oftest	så	har	det	jo	det.	Nei…	det	er	vanskelig	å	sette	fingern	på	hva	slags	budskap	

det	sender,	men	når	jeg	hører	at	en	person	er	vegetarianer	så	tenker	jeg	jo	at	den	har	litt	andre	

verdier	og	litt	andre	prioriteringer,	spesielt	i	matveien,	men	kanskje	også	i	livet	for	øvrig?	Bryr	

seg	kanskje	mer	om	miljøet	og	er	kanskje	litt	mer…	vanskelig	å	si,	men	på	den	måten	tenker	

mer	på	fellesskapet	enn	en	person	som	tenker	utelukkende	på	pris	og	kjøper	det	som	er	billigst.	

	

QUESTION	5		

I:	Her	er	en	liste	med	ti	ulike	personlighetstrekk,	hvilke	4	trekk	beskriver	personen	med	

liste	1	best?:	

LISTE	1:		

X	 Frempå	(tar	initiativ)	

	 Selvstendig	

	 Snill	

X	 Hardtarbeidende	

	 Følsom	

	 Hjelpsom	

X	 Kompetitiv	

	 Forsiktig	

X	 Overlegen	

	 Forståelsesfull	

	

F:	Den	første	jeg	tenker	er…	jeg	tror	det	er	vanskelig	å	komme	utenom…	hardtarbeidende.	Eller	

skal	jeg	bare	velge	før	jeg	forklarer?	

I:	Ja,	bare	velg	først	du.	

	

I:	Er	det	noen	grunn	til	at	du	tenker	at	personen	er	overlegen?	
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F:	Njæ,	det	er	mest	med	tanke	på	det	å	kjøpe	en	biff..	dette	her	kan	være	helgeinnkjøp,	men	om	

det	ikke	er	det…	det	å	unne	seg	biff	i	hverdagen	da	føler	man	kanskje	at	man	har	fortjent	det	og	

på	den	måten	er	man	kanskje	 litt..	det	er	kanskje	 ikke	overlegen,	men	man	kan	dra	en	 liten	

parallell	der.	

	

I:	Kompetitiv	da?	

F:	 Dette	 er	 jo	 produkter	 som	 er	 ganske	 basic.	 Jeg	 kunne	 sett	 for	 meg	 at	 dette	 var	

langrennslandslaget	som	kjøpte	inn	til	en	treningsleir.	Melk,	kaffe,	litt	grønnsaker,	tannbørste…	

det	er	på	en	måte	ting	som	gir	mye	næring	og	som	får	kroppen	til	å	drives	fremover	og	da	tenker	

jeg	at	det	kan	være	kompetitiv	person.	

	

I:	Hardtarbeidende	da?	

F:	Ja,	det	er	litt	samme	grunnen	egentlig.	Hvertfall	med	tanke	på	å	kjøpe	inn	kaffe.	Mange	drikker	

det	jo	fordi	det	er	godt,	men	mange	drikker	det	også	for	å	stå	opp	tidlig	og	for	å	holde	på	sene	

kvelder.	Og	kanskje	akkurat	det	jeg	nevnte	i	sted	at…	å	kjøpe	biff	for	eksempel	er	det	at	man	har	

stått	på	i	løpet	av	uken	og	så	kan	unne	seg	litt	ekstra.		

	

I:	Hva	med	frempå?	

F:	Det	er	litt	vanskeligere	å	sette	fingeren	på	den	egentlig.	Det	er	jo	på	en	måte…	man	legger	

ikke	skjul	på	noe	om	man	kjøper	inn	en	biffmiddag	til	seg	selv…	at	man	på	en	måte	ikke	tenker	

på…	det	er	ikke	sååå	miljøskadelig	å	spise	biff	kanskje,	men	jeg	tenker	at	en	person	som	hadde	

vært	veldig	 forsiktig	hadde	kanskje	 ikke	valgt	biff?	De	hadde	kanskje	valgt	noe	enklere	som	

krever	litt	mindre.	

	

QUESTION	6	

LISTE	2:	

	 Frempå	(tar	initiativ)	

x	 Selvstendig	

x	 Snill	

	 Hardtarbeidende	

x	 Følsom	
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	 Hjelpsom	

	 Kompetitiv	

	 Forsiktig	

	 Overlegen	

x	 Forståelsesfull	

	

I:	Hva	gjør	at	du	tenker	på	“forståelsesfull”?	

F:	Som	jeg	nevnte	så	vidt	i	sted,	så	er	det	nok	sannsynligvis	en	person	som	tenker	litt	forbi	den	

skal	ha	til	middag	og	som	er	godt,	og	mer	på	miljø	og	fellesskap	og	ja…	hva	slags	budskap	det	

bringer	og	hva	man	vil	være	del	av	da.	Det	resonnementet	der	går	jo	litt	på	flere	av	de	trekkene.	

Følsom…	jeg	vet	ikke,	hvis	man	velger	for	eksempel	en	vegetarburger	så	er	det	mange	incentiver	

til	å	vike	unna	kjøtt,	men	det	kan	jo	være	fordi	personen	vil	skåne	dyr	eller	skåne	miljøet	som	

igjen	skåner	morgendagens	unge	eller	et	eller	annet	sånn	da…	skåner	andre	mennesker	eller	

dyr.	Selvstendig,	det	føler	jeg	er	litt	med	tanke	på	at	man…	jeg	antar	at	dette	er	en	vegetarianer	

eller	veganer	av	noe	slag,	og	det	å	ta	et	sånt	valg,	da	føler	jeg	at	du	har	gjort	deg	opp	en	mening	

og…	da	tatt	det	på	bekostning	av	for	eksempel	pris	fordi	man	vet	at	det	er	dyrere,	men	det	at	

man	 faktisk	 kjøper	 disse	 produktene	 og	 holder	 seg	 til	 beslutningen	 føler	 jeg	 at	 skriker	 litt	

selvstendighet	da…	at	man	tar	egne	valg.		

	

I:	Tenker	du	at	det	er	noen	forskjell	på	disse	to	personen	med	tanke	på	kjønn?	Tenkte	du	

noe	over	det	da	du	først	så	listene?	

F:	Hmmm	det	har	jeg	ikke	tenkt	over	før	du	sier	det	nå,	men	nå	når	du	sier	det,	så	er	det	lett	å	

tenke	at	den	første	er	en	mann	som	for	eksempel	akkurat	har	kommet	ut	i	arbeidslivet,	og	at	

den	andre	her	er	for	eksempel	en	kvinne,	en	student	for	eksempel	da.	Så	det	er	nok	heller	den	

veien	enn	andre	veien	da,	det	må	jeg	si.	

	

I:	Har	du	noen	tanker	om	hvorfor?	

F:	 Jeg	 tror	 jeg	 er	 litt	 sånn..	 biased	 på	 akkurat	 dette	 fordi	 jeg	 kjenner	 veldig	 få	 veganere	 og	

vegetarianere	 som	er	menn	 eller	 gutter.	Men	 jeg	 kjenner	 en	del	 jenter.	 Jeg	 vet	 ikke	 om	det	

statistisk	sett	er	sånn,	men	ihvertfall	så	tenker	jeg	med	en	gang	på	de	personene	jeg	kjenner	

som	 er	 vegetarianere	 eller	 veganere	 eller	 som	 jeg	 vet	 at	 bryr	 seg	 om…	 de	 velger	 de	 og	 de	
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matproduktene	fordi	de	har	nøkkelmerke	og	de	(produktene)	kommer	“derfra	og	derfra”.	Det	

er	nok	derfor.	

	

I:	Når	du	da	tenker	på	de	vennene	du	kjenner	som	er	vegetarianere	eller	veganere,	føler	

du	at	de	passer	denne	beskrivelsen	til	person	2?	Eller	at	du	hadde	de	litt	i	bakhodet	da	

du	beskrev	hvordan	person	2	er?		

F:	 Ja…	det	er	kanskje	en	 liten	gjenganger..	 i	hvert	 fall	 selvstendig!	 I	hvert	 fall	de	 jentene	 jeg	

kjenner,	som	egentlig	er	alle	de	jeg	kjenner	som	er	vegetarianere	eller	veganere…	jeg	ble	liksom	

ikke	 overrasket	 da	 jeg	 hørte	 dem	 si	 det	 første	 gang.	 De	 er	 liksom	 sånne	 ordentlige	

personligheter	som	har	egne	meninger	og…	å	ta	et	sånt	valg	er	litt	mer	nærliggende	enn	for	de	

personene	som	er	mer	“go	with	the	flow”.	 I	hvert	 fall	den	“selvstendig”	kan	jeg	kjenner	meg	

igjen	i.	Og	kanskje	litt	med	tanke	på	følsom	eller	forståelsesfull.	At	det	er	personer	som	tenker	

litt	forbi	seg	selv	og	på	det	større	bildet	da.		

	

SECTION	3:	Self-concept	and	conflicting	identities	in	light	of	greenness	

	

QUESTION	7	

I:	Jeg	ba	deg	om	å	tenke	på	en	gang	du	har	kjøpt	et	produkt	hvor	du	i	øyeblikket	eller	

senere	har	hatt	dårlig	samvittighet	fordi	produktet	ikke	var	i	tråd	med	dine	personlige	

verdier	eller	den	du	ønsker	å	være.	Kan	du	fortelle	litt	om	det?	

F:	Ja…*tenker*	jeg	har	prøvd	å	tenke	litt	på	det,	og	det	blir	jo	fort	at	det	må	falle	ned	på	pris	for	

eksempel	da..	det	er	det	første	jeg	tenker	på.	Man	kjøper	et	nytt	produkt	som	man	tenker	at	skal	

leve	opp	til	prisklassen	også	gjør	det	ikke	det.	Jeg	husker	at	jeg	kjøpte…	det	er	vel	et	halvt	år	

siden…	så	kjøpte	jeg	et	sånt	økologisk	peanøttsmør	som	skulle	være	100%	peanøtter	da…	og	

det	var…	det	gikk	så	mye	utover	smaken	og	det	kostet	vel	ihvertfall	2	ganger	så	mye,	så	da	tenkte	

jeg	at	det…	det	gir	ikke	mening	da	når	man	setter	opp	et	mattestykke.	Man	betaler	så	mye	og	så	

smaker	det	 ikke	noe	godt.	Det	er	det	 første	 jeg	tenker	på.	Så	har	 jeg	hatt	 tilfeller	der	 jeg	 for	

eksempel	har	skulle	prøvd	en	ny	pils.	Da	jeg	jobbet	i	*butikknavn*	var	de	mye	forskjellig	å	velge	

mellom	og	så	prøvde	jeg	en	ny	pils	som	skulle	være	smaken	av	ditten	og	datt	og	det	ble	en	0,33	

liter	 for	over	40	kroner	og	det	er	 sånn…	det	 skal	veldig	mye	 til	 for	at	den	 lever	opp	 til	den	

prisklassen	og	det	er	det	sjeldent	at	den	gjør.	Så	da	er	det	sjeldent	at	jeg	går	tilbake	igjen	og	gjør	

sånne	type	kjøp.		
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I:	Er	det	da	sånn	at	du	får	dårlig	samvittighet	for	at	du	testet	det	ut?		

F:	Ja,	jeg	vil	kanskje	si	det.	Jeg	tenker	liksom	på	hva	jeg	ellers	kunne	ha	fått	for	de	pengene.	Man	

kunne	kanskje	fått	nesten	en	middag	for	45	kroner…	og	da	ende	opp	med	en	drikkevare	som	

man	egentlig	ikke	liker	noe	særlig…	så	da	kan	jeg	sitte	med	litt	dårlig	samvittighet,	ja.	

	

I:	Kommer	du	på	noen	produkter	som	er	litt	mer	at…	når	du	kjøper	produktet	så	vet	du	

der	og	da	at	det	strider	imot	verdiene	dine	eller	holdningene	dine?		

F:	*tenker*	jaaa,	altså	hvis	jeg	for	eksempel…	det	har	skjedd	en	del	ganger	nå	at	jeg	har	hatt	

mange	innleveringer	og	kommet	til	skolen	rett	fra	jobb	og	stikker	innom	butikken	for	å	ha	noe	

som	 skal	 fylle	 magen	 og	 tenker	 mer	 på	 at	 det	 skal	 slukke	 sulten	 enn	 at	 det	 skal	 være	

næringsrikt…	så	har	jeg	for	eksempel	kjøpt	pizzabolle	*smiler*…	For	det	første..	det	er	vel	en	25	

kroner	for	utelukkende	hvete	og	litt	pizzasaus	og	litt	ost…	og	da	blir	man	ikke	ordentlig	mett	og	

det	finnes	jo	ikke	sunt	i	det	hele	tatt.	Både	når	jeg	kjøper	det	og	etterpå	så	kan	jeg	tenker	at	det	

er	hundre	 ting	 inne	 i	den	butikken	 jeg	heller	burde	ha	kjøpt	 som	 jeg	 får	mer	glede	av,	men	

allikevel	så	ender	man	igjen	med	å	kjøpe	det…	så	det	er	veldig	rart.		

	

I:	Er	det	noe	du	gjør	for	å	bli	kvitt	den	dårlige	samvittigheten?	

F:	*tenker*	for	eksempel	å	kjøpe	noe	sunt?	

	

I:	Ja,	er	det	for	eksempel	noe	annet	du	kjøper	for	å	veie	opp?	Er	det	noe	du	sier	til	deg	

selv?	Eller	noe	du	tenker?	

F:	Ja,	det	kan	nok	være	at	jeg	har	tenkt..	spesielt	når	jeg	har	litt	dårlig	tid	og	har	hatt	mye	å	gjøre..	

så	tenker	jeg	at	“nå	er	jeg	inne	i	en	periode	med	mye	og	gjøre	og	jeg	rekker	ikke	å	lage	en	sunn	

og	god	matpakke,	så	dette	skal	ikke	fortsette	”	-	så	ender	det	da	med…	så	tenker	jeg	da	at	dette	

er	et	lite	unntak	da…	det	kan	hende.		

	

QUESTION	8	

I:	Jeg	kommer	nå	til	å	presentere	et	hypotetisk	scenario	for	deg.		

Se	for	deg	at	en	kompisgjeng	på	6	stykker	sitter	sammen	på	restaurant	og	skal	bestille	

mat.	 En	 i	 gjengen,	 Ola,	 har	 som	 nyttårsforsett	 å	 redusere	 kjøttforbruket	 sitt	 av	

miljøhensyn	og	har	hittil	lykkes	med	det.	Planen	er	at	han	i	dag	skal	kjøpe	en	vegetarrett.	
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Alle	kompisene	bestiller	derimot	retter	med	kjøtt,	og	når	det	 til	 slutt	er	Olas	 tur	 til	å	

bestille,	så	bestiller	han	allikevel	en	vanlig	hamburger	av	storfekjøtt.	

I:	Hvordan	tror	du	Ola	opplever	denne	situasjonen?	

F:	Nei,	hvis	det	er	en	guttegjeng	og	fem	stykker	har	kjøpt	vanlig	hamburger	eller	ja,	noe	annet	

enn	 vegetar	 da..	 og…	 da	 vil	 han	 kanskje	 i	 den	 situasjonen	 tenke	 at	 hvis	 han	 velger	 en	

vegetarvariant	nå	så	får	han	en	kommentar	på	det	og	blir	kanskje	litt…	det	er	ikke	sikkert	at	det	

ligger	noe	vondt	i	det,	men	at	man	får	litt	tyn	for	å	kjøpe	det.	Jeg	har	jo	vært	borti	det	selv…	jeg	

har	faktisk	en	kompis	som	har	gått	bort	fra	å	spise	kjøtt	og	da	han	gjorde	det	på	en	hyttetur	så	

fikk	han	høre	det…det	kan	til	og	med	hende	at	han	fikk	høre	at	det	var	litt	sånn	jentene	kjøp	da?	

Eller	valg.	Selv	om	det	kanskje	ikke	ligger	noe	vondt	i	det,	så	kan	jeg	skjønne	at	det	er	nok	til	å	

gjøre	at	folk	tenker	at	“greit,	da	lar	vi	det	gå	i	dag	og	så	er	jeg	flink	resten	av	uken”.	

	

I:	Hvordan	tror	du	Ola	opplever	det	da?	Hvordan	føles	det	for	ham?	

F:	Nei,	jeg	vil	jo	anta	at…	ettersom	han	ender	med	å	falle	for	presset,	så	kanskje	han	opplever	et	

form	for	gruppepress.	Det	kan	jo	hende	at	det	bare	er	noe	i	hodet	hans	og	at	ingen	hadde	reagert	

på	det,	men	det	er	kanskje	en	sånn	redsel	for	å	skille	seg	ut	da.	Da	kanskje…	at	forpliktelsen	til	

det	å	redusere	kjøttforbruket	ikke	er	sterkt	nok	til	å	overdøve	det	gruppepresset.	Så	jeg	tipper	

vel	at	han	vil	føre	litt	splid	mellom	om	å	velge	det	han	selv	vil	og	det	andre	synes	at	han	burde.	

	

I:	Hva	tenker	du	selv	om	valget	til	Ola?	

F:	Nei,	det	kommer	litt	an	på…	du	har	alle	typer…	vegetarianer,	flexitarianere	som	spiser	kjøtt	

her	og	der,	så	det	kommer	jo	an	på	hva	som	er	hans	mål.	Men	hvis	han	utelukkende	ønsker	å	

holde	seg	unna	kjøtt,	så	synes	jeg	jo	at	det	er	litt	“feigt”...	å	falle	for	presset	på	den	måten	da.	Så	

da,	kanskje	man	heller	bør	tenke	litt	på	hva	slags…	hvis	det	faller	i	veldig	dårlig	jord	hos	vennene	

så	tenk	heller	litt	på	hva	slags	venner	man	sitter	der	med,	enn	at	man	skal	ha	dårlig	samvittighet	

selv.	

	

I:	Du	kom	litt	inn	på	dette	spørsmålet,	men	hva	tror	du	at	de	kompisene	til	Ola	tenker	om	

at	Ola	skal	redusere	kjøttforbruket	sitt	av	miljøhensyn?	

F:	Nei…	jeg	vil	jo	anta…	det	er	ikke	noe	som	går	utover	andre	personer	på	den	måten,	så	jeg	vil	

jo	ikke	i	utgangspunktet	tenke	at	de	tenker	noe	negativt	om	det,	eventuelt	så	tenker	de	positivt	

om	det	“jammen,	det	er	bra	at	du	støtter	det	du	føler	for”,	men	så	kan	det	jo	hende	at...si	at	man	
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er	på	en	hyttetur	for	eksempel	og	alle	skal	være	med	på	fellesen	og	så	er	det	en	person	som	ikke	

skal	være	med	og	vil	kjøpe	alt	alene...så	tenker	man	litt…	at	det	gjør	det	litt	vanskeligere	for	oss	

andre.	Skal	man	invitere	til	middag	senere,	så	blir	det	litt	ork	å	kjøpe	inn	sånne	erstatninger	da.	

At	de	på	den	måten	kan	tenke	at	det	er	litt	ork.		

	

I:	Med	 tanke	på	at	Ola	ønsker	å	redusere	kjøttforbruket	sitt	av	miljøhensyn,	hvordan	

tenker	du	at	Ola	er	som	person?	

F:	Nei…	jeg	vil	tenke	at	det	er	en	person	som..	ja,	kanskje	er	litt	omsorgsfull,	som	kanskje	ikke	

er	så	veldig…	heller	er	litt	mer	opptatt	av	fellesskapet	og	andre	enn	seg	selv?	Og	som	gir	litt	fra	

egen	maskin	da	og	kan	bidra	på	sin	måte	til	miljøet.	Så	tenker	jeg	at	det	er	kanskje	er	en	person	

med	litt	mer	prinsipper	og	verdier	og	ønsker	å	gjøre	det	beste	for	alle.	

	

SECTION	4:	Green	behaviors	and	consumption	

	

QUESTION	9	

I:	Hva	tenker	du	om	det	å	være	miljøvennlig?	Da	tenker	vi	i	et	bredt	perspektiv,	som	å	

redusere	klimagassutslipp	og	ikke	forsøple	med	plast	osv.	

F:	Nei,	jeg	tenker	jo	at	det	er…	man	kan	på	en	måte	ikke	bli	nok	miljøvennlig.	Det	er	en	veldig	

fin	ting	at	folk	finner	måter	å	være	miljøvennlig	på,	som	passer	dem	selv.	Hvis	det	betyr	at	det	

ikke	gjør	noe	å	bytte	ut	hamburgeren	med	vegetarburgeren,	så	er	det	en	super	måte	å	hjelpe	til.	

Eller	om	det	betyr	å	gå	over	til	å	gå	helt	bort	fra	plast	og	heller	bruke	papp,	så	er	det	helt	supert	

det	også.	Så…	nei,	jeg	klarer	ikke	å	se	noen	negative	sider	ved	å	kunne	bidra	positivt	til	miljøet.	

	

QUESTION	10	

I:	Du	nevnte	 jo	 et	 par	produkter	du	 synes	 er	 viktig	 for	 deg.	Blant	 annet	 energibarer,	

energidrikk	og	kaffe.	Tenker	du	på	hvordan	disse	er	for	miljøet?	Har	du	reflektert	noe	

over	det?:		

F:	Næ…	det	er	veldig	lite.	I	og	med	at	det	er	de	produktene	som	jeg	har	“lent”	meg	på	i	hvert	fall	

det	siste	halvåret,	så	har	 jeg	på	en	måte	 ikke	tenkt	så	mye	på	“kan	 jeg	klare	meg	uten	dette	

produktet?”,	jeg	har	tenkt	at	jeg	er	avhengig	av	det.	Og	derfor	helt	sikker	ikke	tenkt	så	mye	på	

hva	det	innebærer	da.	At	det	kanskje	ikke	er	noe	bedre	substitutt	for	det,	men	det	er	nok	heller	

det	at	jeg	bare	ikke	har	tenkt	over	det,	rett	og	slett.		
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I:	 Sånn	 ellers	 da?	 Er	miljø	 noe	 du	 pleier	 å	 tenke	 på	 når	 du	 kjøper	 ulike	 produkter?	

F:	 Ja,	 altså	det	hender…	hvis	det	på	en	måte	er	produkter	eller	 substitutter	 som	har	gode…	

samme..	jeg	føler	ikke	at	jeg	går	veldig	på	bekostning	av	enten	smak	eller	kvalitet	eller	pris	eller	

noe	sånt	noe.	Hvis	jeg	på	en	måte	føler	at	jeg	ikke	må	gjøre	en	stor	effort	for	det,	så	tar	jeg	gjerne	

og	velger	det	som	har	mindre	plast	eller	som	er	miljøvennlig,	nøkkelhull	eller	noe	sånt	noe.	Men	

hvis	man	må	litt	opp	i	prisklasse	for	eksempel,	så	tenker	jeg	kanskje	at	da…	som	en	student	uten	

så	veldig	mye	inntekt	så	tenker	jeg	liksom	at	da…	da	får	jeg	prøve	å	gjøre	noe	med	det	når	jeg	

får	litt	bedre	råd	til	det.	Så	det	varierer	veldig.	Men	hvis	det	er	gode	substitutter	som	er	mye	

mer	miljøvennlig,	så	pleier	jeg	å	velge	de	istedenfor.		

	

I:	Skulle	du	ønske	at	de	produktene	som	du	kjøper	mye	av,	for	eksempel	energibarer	og	

energidrikk,	var	mer	miljøvennlige?	

F:	Ja,	det	hadde	jo	vært	ideelt	sånn	sett.	For	det	er	jo	produkter	som	jeg	som	sagt	“lener”	meg	

på	og	ikke	kommer	til	å	stoppe	å	kjøpe	med	det	første.	Og	da	å	kunne	kjøpe	det	med	litt	bedre	

samvittighet,	det	er	jo	vinn-vinn.	Så	det	hadde	jo	vært	ideelt.		

	

QUESTION	11	

I:	På	en	skala	fra	1,	som	er	lite,	til	5,	som	er	mye,	i	hvor	stor	grad	føler	du	at	samfunnet	

forventer	av	deg	at	du	skal	ta	miljøvennlige	valg?		

F:	*tenker*	Samfunnet..	altså	jeg	føler	jo	at	sånn	i	det	store	og	det	hele	så	er	det	hele	tiden	fokus	

på	miljø	og…	at	man	skal	bidra	med	kildesortering	for	eksempel	og	at	alt	skal	pantes	selvfølgelig,	

men	det	er	jo	ikke	noen	store	ofringer,	det	er	ikke	noe	som	gjør	det	vanskeligere	i	hverdagen.	

Så	å	gå	utover	det…	jeg	føler	ikke	at	det	er	så	veldig	mye	press	eller	forventninger	om	det,	så	

sånn	sett	så	vil	jeg	kanskje	si	2?		

	

I:	Tenker	du	at	det	presset	som	er	nå	er	såpass	lett	å	tilpasse	seg	til	uansett?	

F:	Ja,	jeg	føler	egentlig	det.	De	tiltakene	vi	i	for	eksempel	Oslo	står	ovenfor	det	er	ikke	så	mye	

mer	enn	det	å	redusere	plastbruk,	kildesortere,	pante,	ting	som	er	veldig	lett	å	gjøre	til	en	vane.	

De	ber	deg	 ikke	om	å	handle	 innpå	en	spesiell	måte	eller	endre	atferden	noe	særlig.	På	den	

måten	så	føler	jeg	at	det	er	ganske	lite	press	da,	rett	og	slett.		

	

SECTION	5:	Personal	Attributes	Questionnaire	
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QUESTION	12	

I:	Jeg	sender	deg	nå	en	link	med	en	kort	spørreundersøkelse	som	du	skal	svare	raskt	på.		

F:	*åpner	linken,	leser	om	hvordan	testen	skal	gjennomføres	og	tar	den*	

	

	 	 A	 B	 C	 D	 E	 	
1.	 Overhodet	ikke	aggressiv	 x	 	 	 	 	 Veldig	aggressiv	
2.	 Overhodet	ikke	selvstendig	 	 	 	 x	 	 Veldig	selvstendig	
3.	 Overhodet	ikke	emosjonell	 	 	 x	 	 	 Veldig	emosjonell	
4.	 Veldig	underdanig	 	 	 x	 	 	 Veldig	dominerende	
5.	 Overhodet	ikke	lett	å	såre	i	en	større	

krise	
	 x	 	 	 	 Veldig	lett	å	såre	i	en	større	krise	

6.	 Veldig	passiv	(tilbakeholden)	 	 	 x	 	 	 Veldig	frempå	(tar	initiativ)	
7.	 Overhodet	 ikke	 i	 stand	 til	 å	 vie	 seg	

selv	helt	til	andre	
	 	 	 x	 	 Kan	vie	seg	selv	helt	til	andre	

8.	 Veldig	røff	(rough)	 	 	 x	 	 	 Veldig	forsiktig	(gentle)	
9.	 Overhodet	 ikke	 hjelpsom	 overfor	

andre	
	 	 	 	 x	 Veldig	hjelpsom	overfor	andre	

10.	 Overhodet	ikke	kompetitiv	 	 	 	 	 x	 Veldig	kompetitiv	
11.	 Veldig	hjemmeorientert	 	 	 x	 	 	 Veldig	verdensvant	(worldly)	
12.	 Overhodet	ikke	snill	 	 	 	 	 x	 Veldig	snill	
13.	 Likegyldig	til	andres	bekreftelse	 	 	 x	 	 	 Sterkt	 behov	 for	 bekreftelse	 fra	

andre	
14.	 Blir	lett	såret	 	 	 	 x	 	 Blir	ikke	lett	såret	
15.	 Overhodet	ikke	klar	over	andres	

følelser	
	 	 	 x	 	 Veldig	klar	over	andres	følelser	

16.	 Kan	enkelt	ta	beslutninger	 	 x	 	 	 	 Har	utfordringer	med	å	ta	
beslutninger	

17.	 Gir	opp	veldig	lett	 	 	 	 x	 	 Gir	aldri	lett	opp	
18.	 Gråter	aldri	 x	 	 	 	 	 Gråter	veldig	lett	
19.	 Overhodet	ikke	selvsikker	 	 	 x	 	 	 Veldig	selvsikker	
20.	 Føler	seg	veldig	underlegen	 	 	 x	 	 	 Føler	seg	veldig	overlegen	
21.	 Overhodet	ikke	forståelsesfull	

overfor	andre	
	 	 	 x	 	 Veldig	forståelsesfull	overfor	

andre	
22.	 Veldig	kald	i	relasjoner	med	andre	 	 	 x	 	 	 Veldig	varm	i	relasjoner	med	

andre	
23.	 Lite	behov	for	sikkerhet	 	 	 x	 	 	 Veldig	sterkt	behov	for	sikkerhet	
24.	 Går	i	oppløsning	under	press	 	 	 	 x	 	 Står	sterkt	under	press	
	

SECTION	6:	Consumption	and	gender	identity	

	

QUESTION	13	
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I:	Hvilken	av	disse	to	genserne	ville	du	helst	å	gått	med?		

F:	Det	hadde	vel	blitt	den	til	høyre,	tenker	jeg.		

	

I:	Hvorfor	det?	

F:	Nei,	jeg	at	den	er	litt…	mer	anvendelig	kanskje?		

	

I:	På	hvilken	måte?	

F:	Altså	jeg	tenker…	hvilken	jeg	ville	ha	kjøpt	er	kanskje	mer	den	til	høyre,	men	jeg	kunne	fint	

ha	gått	med	begge	to.	Men	det	er	det	å	gå	med	dem	og	ikke	kjøpe	dem,	du	tenker	på	eller?	

	

I:	Egentlig	begge	deler.	Bare	 litt	 tanker	og	refleksjoner	om	hvilken	du	 foretrekker	og	

hvorfor.	For	eksempel	hvorfor	du	synes	den	blå	er	mer	anvendelig.	

F:	Jeg	tenker	at	det	er…	flere	sammenhenger	hvor	den	blå	passer	seg	bedre.	Og	jeg	hadde	følt	at	

den	 hadde	 vært	 litt…	 jeg	 hadde	 på	 en	 måte	 følt	 at	 den	 hadde	 passet	 bedre	 inn	 i	 flere	

sammenhenger	enn	den	rosa	til	venstre.	Og	litt	uavhengig	av	sesong	også.	For	jeg	tenker	at	den	

til	venstre	er	hakket	mer	sommerlig,	for	eksempel.	Hadde	det	vært	på	sommeren,	så	hadde	jeg	

kanskje	valgt	den	rosa	til	venstre	som	er	litt	mer	lys	og	gladfarge.	Så	ja…	mhm.	

	

QUESTION	14	
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I:	Se	 for	deg	at	du	står	på	butikken	og	skal	kjøpe	deg	en	ny	deodorant.	Du	har	valget	

mellom	 disse	 tre	 som	 alle	 har	 samme	 nøytrale	 duft.	 Hvilken	 av	 dem	 velger	 du?

	
F:	Jeg	hadde	nok	sånn	instinktivt	valgt	kanskje	den	svarte?		

	

I:	Hvorfor	det?	

F:	Jeg	tenker	kanskje	at	den	er…	i	forhold	til	den	rosa	som	jeg	nok	instinktivt	hadde	tenkt	var	

damedeodorant,	og	at	den	i	midten	kunne	ha	vært	begge	deler,	men	at	den	svarte	er	litt	mer…	

man	vet	på	en	måte	at	den	er	egnet	for	menn,	eller	det	regner	jeg	med.	Også	tenker	jeg	kanskje	

litt	at…	det	er	sjeldent	at	man	tenker	det,	men	at	den	kanskje	glir	litt	mer	inn	med	de	produktene	

jeg	har	fra	før	av.	Når	jeg	legger	den	inn	i…	setter	den	foran	speilet	på	badet,	så	er	det	liksom,	

den	skiller	seg	ikke	ut	på	samme	måte	som	det	den	hadde	gjort	om	jeg	for	eksempel	hadde	valgt	

den	rosa.	Jeg	kunne	fint	ha	valgt	hvit	eller	sort,	det	hadde	ikke	hatt	så	mye	å	si	i	grunn.	

	

I:	Selv	om	du	visste	at	den	rosa	luktet	helt	likt	som	de	andre,	og	du	viser	den	heller	ikke	

frem	til	noen	når	du	bruker	den,	allikevel	så	føles	den	ikke	riktig	å	velge?	

F:	*tenker*	hvis	jeg	skal	sette	meg	inn	i	den	situasjonen	at	de	er	helt	identiske,	og…	hvis	alle	tre	

hadde	stått	foran	meg	så	hadde	jeg	kanskje	gått	for	den	hvite	eller	svarte	av	rent	instinkt,	men	

hvis	jeg	hadde	visst	at…	si	de	bare	hadde	hatt	igjen	av	den	rosa	da,	så	kunne	jeg	fint	ha	valgt	

den.	 Det	 er	 nok	 heller	 det	 at	 det	 er	 en	 preferanse	 på	 fargen…	 hva	 den	 rosa	 forteller	

sammenlignet	med	den	hvite	eller	svarte	da.	Så	føler	jeg	litt	at	hvis	jeg	hadde	kommet	i	kassen	

med	en	rosa	deodorant,	så	hadde	de	kanskje	tenkt	at	den	var	til	en	annen	enn	meg,	selv	om	

personen	i	kassen	var	inneforstått	med	at	den	her	er	universal.	Så	det	er	veldig	enkelt	og	trygt	

å	gå	for	hvit	eller	svart.		

	

SECTION	7:	Masculinity	and	femininity	

	

QUESTION	15	
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I:	Hvordan	vil	du	beskrive	en	person	som	er	maskulin?	

F:	 Maskulin?	 Hmm	 jeg	 vil	 jo	 tenke	 at…	 jeg	 tenker	 sånn	 umiddelbart…	 glad	 i	 trening	 for	

eksempel?	Ting	man	får	litt	høyt	testosteron	av	og	liker	på	en	måte	sånne	erketypiske	gutteting	

da.	Er	glad	i	sport…	kanskje	litt…	ja,	jeg	tenker	umiddelbart	på	kanskje	litt	dårligere	hygiene	

enn	gjennomsnittet?	*smiler*	Bryr	seg	litt	mindre	om	hva	andre	tenker	og	kanskje	litt	mer	på	

seg	selv	og	resultater	da.	Ikke	så	mye	på	fremtreden.	Og	utseendet	tenkte	du	også	på?	

	

I:	Ja,	du	kan	jo	beskrive	det.	

F:	Nei,	som	sagt	så	tenker	jeg	det	er	en	maskulin	person	som	er	glad	i	trening	og	kanskje	er	litt	

større	bygd?	Kanskje	er	glad	i	å	spise	mye	mat,	for	eksempel,	jeg	føler	at	det	går	litt	hånd	i	hånd	

med	å	trene	en	del.	Ja,	nei,	utover	det	er	det	litt	vanskelig	å	si.		

	

QUESTION	16	

I:	Hvordan	vil	du	beskrive	et	objekt	som	er	maskulint?	

F:	*tenker*	nei,	jeg	tenker…	det	er	vanskelig	å	komme	bort	fra	den	idrettsbiten…	jeg	tenker…	ja,	

hva	tenker	jeg	nå?	*tenker*		

	

I:	Det	kan	være	produkter	eller	eiendeler.	Er	det	noen	produkter	du	tenker	typisk	brukes	

av	veldig	maskuline	personer?	Eller	trekk	ved	det	produktet?	

F:	Jeg	tenker	jo	kanskje…	det	er	veldig	erketypisk	da,	men	for	eksempel	AXE	*ler*,	det	føler	jeg	

er	litt	sånn…	kanskje	man	har	litt	usunt	behov	for	å	vise	frem	at	man	er	ekstremt	maskulin	da.	

Nå	er	det	veldig	få	som	bruker	det	den	dag	i	dag,	men	kanskje	det	er	et	av	de	første	produktene	

som	jeg	forbinder	med	det.	Så	er	det	jo…	ta	for	eksempel	et	stort	stykke	kjøtt	for	eksempel…	

skal	 spise	middag	også	blir	det	en	svært	T-bone	steak	 for	eksempel…	 ja.	 Jeg	 tenker	kanskje	

dress?	At	det	er	litt…	det	er	mye	vanligere	for	menn	å	bruke	enn	for	kvinner.	En	sharp	dress	

tenker	jeg	kanskje	på	som	litt	maskulin	da.	

	

I:	Tenker	du	at	det	som	gjør	det	maskulint	er	at	det	mest	er	menn	som	bruker	det?	Eller	

handler	det	noe	mer	om	hva	det	signaliserer?	

F:	Det	er	litt	vanskelig	å	si…	det	er	kanskje	det	at	det	er	sjeldent…	eller	sjeldnere	at	man	ser	

kvinner	 i	 dress	 enn	menn	 i	 dress,	men	det	kan	 jo	også	være	 litt…	nå	avbryter	 jeg	meg	 selv	

*smiler*,	men	sportsbil	for	eksempel,	det	tenker	jeg	at	er	veldig	maskulint.	Litt	sånne	ting	som	
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kanskje	blir	brukt	for	å	vise	seg	litt	frem…	det	kan	være	et	stort	høyttaleranlegg,	gamingutstyr,	

headset.	

	

QUESTION	17	

I:	Hvordan	vil	du	beskrive	en	person	som	er	feminin?	

F:	Feminin…	da	tenker	jeg	på…	litt	lyse	farger,	rosa,	for	eksempel.	Og	mye	kosmetikkprodukter.	

Opptatt	 av	 hygiene	 og	 på	 en	måte	 ikke	 utstråling,	men	 alt	 fra	 å	 lukte	 godt	 til	 å	 se	 bra	 ut	 -	

appearance.		

	

I:	Har	du	noen	tanker	om	personlighetstrekk	til	en	person	som	er	feminin?	

F:	*tenker*	det	er	vanskelig	å	si…	det	trenger	ikke	å	ha	noen	sammenheng,	men	jeg	tenker	at	

veldig	feminine	mennesker	eller	jenter	er	litt	mer	opptatt	av	da	utseendet	da,	og	derfor	litt	mer	

opptatt	av	seg	selv?	Enn	folk	som	ikke	er	så	feminine.		

	

QUESTION	18	

I:	Hvordan	vil	du	beskrive	et	feminint	objekt?	

F:	Da	tenker	jeg	umiddelbart	på	et	produkt	som	kanskje	ikke	har	så	mye…	bruksområde	*ler*,	

men	som	heller	er	mer	til	pynt.	Som	duftlys,	eller	et	aller	annet	som	du	har	på	nattbordet	eller	

kun	er	på	rommet	ditt	for	å	skape	en	stemning.	Ja…	hva	annet	kan	det	være?	Jeg	vet	ikke	helt.		

	

QUESTION	19	

I:	Nå	får	du	to	skalaer	du	skal	plassere	deg	selv	på.	Den	ene	går	fra	ikke	maskulin	(1)	til	

veldig	maskulin	(10),	mens	den	andre	går	fra	ikke	feminin	(1)	til	veldig	feminin	(10).	

Dette	betyr	at	det	er	mulig	å	score	høyt	på	både	maskulinitet	og	femininitet	samtidig.	

	

	
I:	Hvor	vil	du	plassere	deg	selv	på	skalaen	for	maskulinitet?		

F:	Jeg	tenker	kanskje	mellom	6	og	7?	Et	eller	annet	sted	der.		
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I:	Hvorfor	det?	

F:	Ja.	Nei,	jeg	vil	jo…	jeg	tror	på	en	måte	at	jeg	checker	av	på	mange	av	de	kriteriene	som		jeg	for	

eksempel	har	nevnt	som	maskulint.	 Jeg	er	glad	i	å	trene,	 interesserer	meg	for	ting	som…	for	

eksempel	bil	da.	Synes	at	det	 liksom	er	 litt	spennende.	Men	samtidig	så	er	 jeg	 ikke	en	av	de	

veldig…	jeg	tror	ikke	jeg	er	en	av	de	veldig	gutteguttene.	Så	selv	om	jeg	har	samme	interesse	

som	en	som	scorer	10,	så	har	jeg	ikke	samme…	jeg	er	kanskje	litt	mer…	litt	svakere	variant	av	

de	som	er	veldig	maskuline	guttegutter.	De	samme	interessene,	men	ikke	til	samme	grad.	

	

I:	Hva	synes	du	om	det?	Kan	det	bli	for	maskulint?	

F:	Ja,	det	kan	det	på	noen	måter.	Det	spørs	hvor	langt	man	skal	dra	det.	Om	det	er	representativt	

å	 se	på	en	person	som	er	10	på	maskulin	 som	er…	kan	 til	 og	med	ha	 litt	 sånn	gammeldags	

kvinnesyn	for	eksempel	Og	så	tenker	jeg	kanskje	at	en	som	er	10/10	på	maskulinitet	kan	være	

litt	sta	på	en	ikke	så	bra	måte.	Så	jeg	føler	kanskje	at	jo	høyere	man	kommer	på	den	skalaen,	

dess	mindre	kontakt	har	man	kanskje	med	følelsene	sine?	Og	det	er	ikke	en	veldig...eller,	det	ser	

ikke	jeg	på	som	særlig	positivt.	

	

QUESTION	20	

I:	Hvor	vil	du	plassere	deg	selv	på	skalaen	for	femininitet?		

F:	Det	er	også	veldig	vanskelig	å	si.	Men…	for	er	dette	relativt	for	gutter?		

	

I:	Hmm	ja,	for	det	avhenger	jo	på	om	du	sammenligner	deg	med	jenter	eller	gutter.	Men	

se	for	deg	at	du	sammenligner	deg	med	andre	gutter.	

F:	Ja,	for	hvis	jeg	sammenligner	meg	med	andre	gutter	så	plasserer	jeg	meg	naturligvis	høyere	

enn	hvis	jeg	sammenligner	meg	med	jenter.	Det	er	litt	vanskelig	å	si.	Jeg	føler	at	ved	å	bry	seg	

litt	om	hvordan	man	kler	seg	eller	hvordan…	litt	sånn…	du	har	jo	på		en	måte	de	som	er…	scorer	

du	1	da,	så	tenker	jeg	kanskje	at	du	ikke	bryr	deg	så	mye	om	hvordan	andre	oppfatter	deg	med	

tanke	på	at	jeg	er	litt…	jeg	kan	tenke	litt	på	det	når	jeg	for	eksempel	velger	å	klippe	meg	eller	

kjøpe	noen	nye	klær	eller	noe	sånt	noe.	Så	vil	jeg	kanskje	plassere	meg	sånn	midt	på	skalaen	et	

sted,	kanskje?	
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QUESTION	21	

I:	Hva	hadde	du	tenkt	og	følt	hvis	noen	hadde	oppfattet	deg	som	feminin?		

F:	*tenker*	nei…	jeg	føler	litt	at	det	blir	så…	det	er	ganske	subjektivt	hva	folk	ser	på	som…	hvis	

det	er	en	person	som	scorer	10/10	på	maskulin-skalaen	som	kaller	meg	for	feminin,	så	tenker	

ikke	jeg	to	ganger	over	det.	Men	hvis	det	er	en	person	som	er…	en	jeg	ser	på	som	lik	meg	på	

preferanser	og	alt	mulig	og	som	kaller	meg	feminin,	så	tenker	jeg	kanskje…	da	vil	jeg	høre	hva	

du	sikter	til	da.	Men	jeg	ser	ikke	på	det	som	noe	negativt	heller.	Det	er	kanskje	heller	det	at	hvis	

du	er	litt	usikker	på	det	fra	før	av	og	noen	påpeker	det,	så	kan	man	kanskje	at	seg	litt	nær	av	

det.	Men	hvis	venner	av	meg	hadde	kalt	meg	feminin,	så	tror	jeg	ikke	at	jeg	hadde	tenkt	så	mye	

over	det.	
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9.2.5	Lucas	
	

SECTION	1:	Personal	possessions	

	

QUESTION	1	

I:	På	forhånd	så	spurte	jeg	deg	om	hvilke	produkter	som	er	viktig	for	deg	i	hverdagen	din.	

Har	du	fått	tenkt	noe	på	dette?		

L:	Eh	ja…*smiler*	jeg	tenkte	at…	det	er	en	rekke	produkter	som	er	viktige	i	hverdagen	min,	og	

de	er	på	en	måte	en	standard	produkter.	Såpe,	mat	og	forbruksvarer	generelt.		

	

I:	Er	det	noen	som	er	viktigere	enn	andre?	Da	tenker	jeg	ikke	nødvendigheter	som	mat	

eller	toalettpapir.	

L:	Ja	*tenker*...	det	merket	jeg	nå	da	jeg	var	på	påskeferie	og	ikke	tok	med	shampooen	min	-	den	

var	viktig	*ler*.	Så	sånne	småting	som	det.	Da	merket	jeg	at	det	ble	sånn	smålig	hvilke	produkter	

som	er	viktige	for	meg	til	slutt	*ler*.	Altså…	rundstykker	fra	fryseren	min	er	viktige	for	meg	i	

hverdagen	min	liksom.	Eller	så	er	det	større	ting	som	at	jeg	har	ulike	ting	i	leiligheten	min,	for	

det	er	viktig	 i	min	generelle	hverdag.	At	 jeg	har	en	god	seng	å	 ligge	 i	og	en	ok	sofa	å	sitte	 i.	

Spekteret	blir	jo	veldig	bra	da.		

	

I:	Kan	du	sette	fingeren	på	hva	som	gjør	at	den	shampooen	er	viktig	for	deg?	

L:	Jeg	tror	det	kommer	av	at	jeg	har	på	en	måte	funnet	ting	som	jeg	liker	og	da	er	det	en	slags	

prøv	og	feil-fase	og	til	slutt	så	finner	man	det	som	funker	og	så	blir	det	viktig.	Og	de	tingene	hvor	

det	er	andre	ting	som	funker	like	greit,	de	er	ikke	så	viktige	i	mitt	hode.	

	

I:	Hva	tror	du	andre	tenker	om	at	det	er	en	shampoo	som	er	ganske	viktig	for	deg?	

L:	*ler	høyt*	hahaha,	det	høres	veldig	smålig	ut!	Altså	men,	jeg	tenker	jo	at	alle	har	sine	ting	da.	

Jeg	håper	i	alle	fall	at	andre	har	det	likedan.	At	man	har	ting	som	er	viktig	for	seg	og	så	spørs	det	

på	hvilket	detaljnivå	det	blir.	

	

I:	Tenke	du	noe	over	hva	andre	tenker	om	at	du	synes	den	shampooen	er	viktig	for	deg?	

L:	Nei	*ler*.	Det	fremstår	som	sært	i	noen	settinger,	men	det	går	liksom	greit.	Jeg	har	ikke	noe	

forklaringsproblem	for	hvorfor	noe	er	viktig	for	meg.	Altså,	jeg	kan	forklare	hvorfor	vært	enkelt	
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produkt	er	viktig	for	meg.	Hvis	ikke	så	er	det	ikke	viktig	for	meg.	Da	kan	man	like	godt	bruke	

noe	annet,	tenker	jeg.	

	

SECTION	2:	Green	and	non-green	symbolic	meanings	

	

QUESTION	2	

I:	Jeg	kommer	nå	til	å	vise	deg	en	liste	over	ulike	varer	en	person	har	kjøpt	i	løpet	av	den	

siste	uken.		

	
	

I:	 Prøv	å	 sette	deg	 inn	 i	 situasjonen	 så	 godt	du	kan	helt	 til	 du	klarer	 å	karakterisere	

personen	som	kjøpte	dagligvarene.	Hvordan	vil	du	beskrive	personens	personlighet	og	

karakter?		

L:	Jeg	tenker	at	det	her	kunne	ha	vært	en	lørdagsliste...	

	

I:	Hva	gjør	at	du	tenker	det?	

L:	Biffen	og	baconet.	Det	betyr	at	det	nærmer	seg	helg,	i	mitt	hode.	Ehh,	kaffe,	melk	og	agurk,	

løk	og	tannbørste.	Tannbørste	er	jo	noe	du	kjøper	når	du	har	et	behov	for	det,	det	er	ikke	en	del	

av	en	fast	liste.	Kaffe,	melk,	agurk,	og	løk,	nå	spiser	ikke	jeg	løk	da,	men	det	kunne	jeg	på	en	måte	

ha	kjøpt	hver	dag.	Men	ikke	bacon	og	biff.	

	

I:	Klarer	du	å	se	for	deg	hva	slags	type	person	det	er?	

L:	*tenker*	*ler*	det	er	jo	en	person	som	drikker	kaffe	da…	så	han	er	sikkert	over	16?	18?	Og	

oppover.	 Jeg	 tenker	hvis	du	kjøper	biff,	 så	kan	du	 lage	mat.	Derfor	er	det	 en	enda	 litt	 eldre	

person.	 Jeg	 tror	 ikke	 det	 er	 så	mange	 18-åringer	 som	 steker	 biff.	 Ja...men	 så	 er	 det	 jo	 sånn	

stereotypisk	at	det	kan	være	en	mann	siden	det	står	bacon,	men	ja,	altså…	(han	mener	det	er	

litt	gammeldags	å	tenke	at	det	ikke	er	en	kvinne	pga	baconet).	
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QUESTION	3	

I:	Nå	sender	jeg	deg	et	nytt	bilde	over	en	annen	liste	som	du	skal	gjøre	samme	øvelsen	

med.	Dette	er	altså	en	annen	person	som	har	kjøpt	disse	produktene	den	siste	uken.	Hva	

slags	person	tenker	du	at	har	kjøpt	dette?	

	
L:	Personen	er	litt	mer	miljøbevisst,	tenker	jeg	*ler*.		

	

I:	Hva	umiddelbart	får	deg	til	å	tenke	det?	

L:	At	en	liksom	poengterer	at	en	skal	ha	økologisk	agurk	og	bambustannbørste.	Da	gjør	man	litt	

ut	av	det.	Også	er	det	jo	en	del	kjøtterstatningsprodukter	her	og	tilnærmet	veganer	her	da,	men	

sikkert	 ikke	fullveganer.	Også	tenker	 jeg	det	 ikke	bare	er	allergi,	 fordi	det	er	så	gjennomført	

med	både	vegetarburger	og	havremelk	og	økologisk	agurk	og	bambustannbørste.	Det	er	veldig	

bevisst.	

	

I:	Hvis	du	skal	se	for	deg	den	personen	som	har	kjøpt	disse	tingene.	Hvordan	ser	denne	

personen	ut?	

L:	Et	sted	mellom…	20	og	35	*smiler*.	Jeg	tror	ikke	det	er	noe	eldre.	Jeg	tipper	den	bor	i	by.		

	

I:	Har	du	noen	tanker	om	personlighet?	

L:	Altså…	omgjengelig?	 Som	 liste	1	 sikkert?	 *ler*.	Det	 er	 jo	 en	person	 som	har	 et	 enda	mer	

bevisst	forhold	til	ting	sammenlignet	med	person	1.	Den	gjør	noen	bevisste	handlinger	og	har	

kanskje	 derfor	 et	 mer	 bevisst	 handlingsmønster	 i	 hverdagslivet.	 Og	 på	 miljøaspektet	 har	

personen	en	eller	annen	overbevisning.		

	

QUESTION	4	

I:	Har	du	noen	tanker	om	hva	de	største	forskjellene	er	mellom	person	1	og	person	2?	
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L:	 *tenker*	 at	 person	 1	 spiser	 kjøtt,	 tenker	 jeg.	 Fordi	 at…	 greit	 nok	 at	 det	 liksom	 står	 en	

bambustannbørste,	men	det	får	også	person	1	til	å	kjøpe,	liksom.	

	

I:	Prøv	og	tenk	at	det	ikke	er	en	handleliste,	men	en	liste	over	ting	personen	har	kjøpt.	

L:	Ahh	skjønner!	Ja,	nei,	men	det	støtter	enda	mer	oppunder	at	personen	bor	i	en	by	siden	det	

er	mulig	å	få	tak	i	disse	produktene	på	butikken.	Jeg	tviler	veldig	på	at	det	er	mulig	å	få	tak	i	for	

eksempel	tofu	på	butikken	bortpå	her	(han	er	hjemme	på	ferie	i	en	liten	by	med	noen	tusen	

innbyggere).	Men	jeg	tenker	liksom	at	det	er	en	person	som	bor	urbant…	av	en	litt	merkelig	

grunn	så	tenker	jeg	at	det	er	i	et	slags	kollektiv?	Jeg	vet	ikke	helt	hvorfor.	

	

I:	Hvem	av	de	to	personene	tenker	du	at	er	mest	lik	deg?	

L:	1!		

	

I:	Med	tanke	på	hvorvidt	du	selv	hadde	kjøpt	de	spesifikke	produktene?	

L:	Ja!	

	

I:	Tror	du	da	også	at	personligheten	din	er	mer	lik	den	som	har	kjøpt	varene	på	liste	1?	

L:	 Nei.	 Det	 er	 ikke	 sikkert.	 Det	 kan	 hende	 at	 jeg	 egentlig	 liker	 liste	 2	 bedre	 sånn	

personlighetsmessig	 enn	 person	 1.	 Det	 kan	 hende.	 Men	 jeg	 hadde	 aldri	 gått	 og	 kjøpt	 en	

vegetarburger	eller	havremelk.	Det	hadde	jeg	aldri	aldri	gjort.		

	

I:	Hvorfor	ikke?	

L:	Det	bare	frister	ikke.	Jeg	ser	ikke	poenget.	Nei,	 jeg	tåler	melk	og	liker	melk	veldig	godt	og	

synes	også	det	er	helt	greit	å	spise	kjøtt.	

	

QUESTION	5		

I:	Her	er	en	liste	med	ti	ulike	personlighetstrekk,	hvilke	4	trekk	beskriver	personen	med	

liste	1	best?:	

	

LISTE	1:		
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	 Frempå	(tar	initiativ)	

x	 Selvstendig	

x	 Snill	

x	 Hardtarbeidende	

	 Følsom	

x	 Hjelpsom	

	 Kompetitiv	

	 Forsiktig	

	 Overlegen	

	 Forståelsesfull	

	

I:	Har	du	noen	tanker	om	hvorfor	personen	virker	selvstendig?	

L:	Det	at	du	får	til	å	lage	en	biff,	tenker	jeg.	Jeg	tenker	at	hvis	du	kjøper	en	biff	så	får	du	til	å	gjøre	

ting	selv.	

	

I:	Snill	da?	

L:	Ehhh…	det	var	ikke	så	mye	annet	som	passet.	Men	det	er	ikke	noe	her	som	tilsier	at	personen	

er	snill	eller	slem.	

	

I:	Er	det	noen	av	de	du	valgte	som	får	deg	til	å	tenke	“det	passer	i	hvert	fall	ikke”?	

L:	Overlegen	passer	ikke.	Jeg	skjønner	ikke	hvordan	man	kan	lese	overlegen	fra	sånn	en	liste	

over	produkter	som	er	kjøpt.	Forståelsesfull…	jeg	tenker	at	man	er	litt	mer	reflektert	når	man	

er	forståelsesfull.	Forsiktig	ser	jeg	ikke	noe	av.	Kanskje	det	er	litt	mer	sånn…	forsiktig	i	allergier,	

kanskje?	Kompetitiv…	jeg	ser	ikke	noe	konkurransegreier	inni	her.		

	

QUESTION	6	

	

LISTE	2:	
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x	 Frempå	(tar	initiativ)	

x	 Selvstendig	

	 Snill	

	 Hardtarbeidende	

x	 Følsom	

	 Hjelpsom	

	 Kompetitiv	

	 Forsiktig	

	 Overlegen	

x	 Forståelsesfull	

	

I:	Hva	gjør	at	du	tenker	at	denne	personen	er	følsom?	

L:	Jeg	tenker	at	hvis…	jeg	tenker	at	det	er	et	bevisst	valg	om	å	ikke	kjøpe	kjøtt	og	da	kan	det	

være	litt	mer	følsomt?	

	

I:	Hva	med	“selvstendig”	som	du	tok	på	begge	personene?	

L:	Jeg	tenker	at	en	her	også	ta	egne	valg,	men	ikke	at	personen	er	selvstendig	i	form	av	at	man	

lager	en	biff,	men	som	tar	selvstendige	valg	i	større	grad.	Det	virker	som	det	er	et	veldig	bevisst	

valg.	

	

I:	Hvorfor	tenker	du	at	personen	er	frempå?	

L:	Jeg	tenker	at	personen	er	frempå	med	tanke	på	samfunnsutvikling,	kanskje?		

	

I:	Hva	med	“forståelsesfull”?	

L:	Litt	mer	med	det	at…	igjen,	man	har	valgt	bort	kjøtt	og	dermed	viser	en	litt	mer	forståelse	

bak	sine	valg	da.	

	

SECTION	3:	Self-concept	and	conflicting	identities	in	light	of	greenness	
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QUESTION	7	

I:	Jeg	ba	deg	om	å	tenke	på	en	gang	du	har	kjøpt	et	produkt	hvor	du	i	øyeblikket	eller	

senere	har	hatt	dårlig	samvittighet	fordi	produktet	ikke	var	i	tråd	med	dine	personlige	

verdier	eller	den	du	ønsker	å	være.	Kan	du	fortelle	litt	om	det?	

L:	Ja,	jeg	kom	på	to	produkter	*smiler*	og	jeg	synes	ikke	det	var	så	veldig	lett.	Jeg	kom	på	en,	da	

jeg	kjøpte	en	boks	med	karbonadedeig	fra	Folkets	der	det	stod	“produsert	i	Norge”	og	så	stod	

det	 i	en	 liten	rubrikk	at	kjøttet	var	kjøpt	fra	Tyskland...	da	følte	 jeg	meg	oppriktig	snytt!	Det	

synes	jeg	ikke	var	greit.	Jeg	synes	ikke	noe	om	å	spise	kjøtt	som	ikke	er	fra	Norge,	generelt.	

	

I:	Hvorfor	ikke?	

L:	Nei…	det	tenker	jeg	vi	får	til	like	godt	i	Norge.	Kanskje	hvis	du	skal	ha	noen	sånne	sære	ting	

som…	et	eller	annet	som	andre	faktisk	er	bedre	på.	Jeg	synes	at	det	kjøttet	vi	spiser	skal	være	

norskt.	 Jeg	tror	det	har	noe	med	den	der	antibiotikagreia	å	gjøre.	Også	tenker	jeg	kanskje	at	

kjøttindustrien	her	er	litt	mer	sånn...litt	mer	ordentlig.	Jeg	føler	jeg	selv	har	mer	kontroll	på	det.	

	

I:	Men	du	endte	med	å	kjøpe	produktet?	

L:	Ja,	 for	jeg	oppdaget	det	da	jeg	kom	hjem.	Så	det	var	en	blanding	av	dårlig	samvittighet	og	

frustrasjon	over	at	jeg	ikke	oppdaget	det	selv.	

	

I:	Gjorde	du	noe	for	å	bli	kvitt	den	dårlige	samvittigheten	eller	frustrasjonen?	

L:	Jeg	la	meg	en	vane	med	at	jeg	ikke	skal	kjøpe	det	igjen	*ler*.	Men	jeg	kastet	ikke	kjøttet,	jeg	

spiste	det.	

	

I:	Hva	var	den	andre	tingen?	

L:	Egg.	Jeg	pleier	å	få	litt	sånn	kvaler	på	det.	

	

I:	Hvorfor	det?	

L:	Jeg	tenker	at…	egg	på	en	måte	skal,	jeg	vet	ikke…	egg	har	jeg	liksom…	jeg	synes	ikke	det	gjør	

seg	å	spise	Firstprice-egg	for	eksempel.	Jeg	prøver	å	kjøpe	grønnpakkede	egg.	Det	er	litt	sånn…	

ja.	
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I:	Handler	det	om	hvordan	kyllingene	har	det?	

L:	Jeg	tror	det.	En	god	blanding,	tror	jeg.	Men	også	mest	det	at…eller...	kvalitet	kan	man	jo	få	på	

alt	mulig	rart,	men	jeg	foretrekker	grønne	egg	fordi	at…	jeg	har	en	eller	annen	fantasi	om	at	de	

har	vært	ute	i	det	minste.	Jeg	vet	ikke	om	de	har	spist	så	veldig	mye	bedre,	men	jeg	tenker	at	

det	er	noe	bedre	der.	*tenker*	Men	jeg	har	få	andre	produkter	der	jeg	sliter	med	samvittigheten	

min	altså.		

	

QUESTION	8	

I:	 Jeg	 kommer	 nå	 til	 å	 presentere	 et	 hypotetisk	 scenario	 for	 deg.	 Se	 for	 deg	 at	 en	

kompisgjeng	på	6	stykker	sitter	sammen	på	restaurant	og	skal	bestille	mat.	En	i	gjengen,	

Ola,	har	som	nyttårsforsett	å	redusere	kjøttforbruket	sitt	av	miljøhensyn	og	har	hittil	

lykkes	med	det.	Planen	er	at	han	i	dag	skal	kjøpe	en	vegetarrett.	Alle	kompisene	bestiller	

derimot	 retter	med	kjøtt,	og	når	det	 til	 slutt	er	Olas	 tur	 til	 å	bestille,	 så	bestiller	han	

allikevel	en	vanlig	hamburger	av	storfekjøtt.	

I:	Hvordan	tror	du	Ola	opplever	denne	situasjonen?	

L:	*tenker*	hadde	jeg	vært	Ola,	så	hadde	jeg	fortsatt	klart	å	bestille	en	vegetarburger.	Og	hadde	

jeg	sittet	rundt	det	bordet	der,	så	hadde	jeg	fortsatt	synes	at	det	var	helt	greit	at	Ola	kjøpte	en	

vegetarburger.	Jeg	hadde	ikke	lagt	merke	til	hverken	eller	og	hadde	brydd	katta	hverken	eller.	

Jeg	hadde	ikke	merket	at	Ola	ble	på	en	måte	lei	seg	eller	følte	et	press	fordi	det	tenker	jeg	at…	

det	må	han	stå	for	selv.	

	

I:	Kan	du	på	et	vis	klare	å	sette	deg	inn	i	hvordan	Ola	opplever	det?	

L:	 Jeg	 forstår	konseptet	at	man	kjenner	et	press	 for	å	 spise	kjøtt,	men	 jeg	 synes	 ikke	at	det	

presset	eksisterer.	Jeg	synes	ikke	at	noen	på	en	måte…	jeg	kan	ikke	forstå	at	noen	blir	presset	

til	å	spise	kjøtt.	Jeg	synes	ikke	det	er	tabu	å	spise	vegetar…	men	å	være	veganer	synes	jeg	er	

tabu,	for	da	ender	du	opp	med	å	bare	spise	tullete	mat	til	slutt	*ler*,	så	det	synes	jeg	på	en	måte	

ikke	er	greit.	Men	å	være	vegetarianer	eller	å	kutte	ned	på	kjøttforbruket	det	er	helt	greit	i	mitt	

hode.	

	

I:	Du	kom	litt	inn	på	flere	av	spørsmålene.	Som	blant	annet	hva	du	tror	vennene	til	Ola	

tenker	om	at	han	skal	redusere	kjøttforbruket	sitt	av	miljøhensyn?	
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L:	 Jeg	 synes	 at	 det	 er	helt…	 jeg	 synes	det	 er	 veldig	 greit	 at	 folk	har	det	 ønsket	 og	 at	 det	 er	

beundringsverdig	at	folk	klarer	å	gjøre	noe	med	det.	Ære	være	det.		

	

I:	Hva	tenker	du	om	valget	til	Ola	om	å	til	slutt	kjøpe	en	hamburger	av	kjøtt?	

L:	Jeg	tenker	oppriktig	at…	eller…	jeg	hadde	ikke	merket	at	han	hadde	fått	dårlig	samvittighet.	

Ei	heller	merket	om	han	hadde	kjøpt	en	vegetarburger,	for	jeg	bryr	meg	ikke,	på	en	måte.	Har	

det	noe	å	si,	liksom?	Det	viktigste	er	jo	at	jeg	får	en	kjøttburger	hvis	jeg	har	lyst	på	det.	Tenker	

jeg.		

	

I:	Med	 tanke	på	at	Ola	ønsker	å	redusere	kjøttforbruket	sitt	av	miljøhensyn,	hvordan	

tenker	du	at	Ola	er	som	person?	

L:	Eeehh..	jeg	tenker	han	er	litt	mer	reflektert.	*tenker*	han	evner	å	ta	et	valg	og	å	følge	det	opp.	

Så	 en	 slags	 gjennomføringsevne	er	 til	 stede,	 tenker	 jeg.	Også	 tenker	 jeg	 at	personen	 ser	 litt	

større	på	et	verdensbilde,	kanskje.		

	

SECTION	4:	Green	behaviors	and	consumption	

	

QUESTION	9	

I:	Hva	tenker	du	selv	da	om	det	å	være	miljøvennlig?	Da	tenker	vi	i	et	bredt	perspektiv,	

som	å	redusere	klimagassutslipp	og	ikke	forsøple	med	plast	osv.	

L:	Ja,	vi	satt	og	snakket	om	det,	om	hva	som	på	en	måte	er	igjen	i	mitt	liv	som	jeg	kan	kutte	noe	

ned	da.	Og	da	er	det…	jeg	KAN	begynne	å	kildesortere,	det	burde	jeg	ha	gjort.	Det	evner	jeg	jo	å	

gjøre	*ler*	og	så	KUNNE	jeg	ha	redusert	kjøttforbruket	mitt,	men	ja…	det	krever	en	forpliktelse	

da.	En	endring	i	handlingsmønsteret	hos	meg.	Så	spørs	det	om	tiden	er	inne	for	det	da,	akkurat	

nå.	Men,	ja…	

	

I:	Hva	hvis	du	skal	beskrive	og	diskutere	det	å	være	miljøvennlig	litt	mer	generelt?	Ikke	

bare	deg,	men	hva	andre	gjør	og	tenker.	

L:	Ja,	altså,	jeg	bor	i	et	hus	med	en	Pappa	som	mener	at…	eller	ikke	skjønner	at	vi	skal	gjøre	ting	

fordi	det	monner	så	lite.	Men	all	handling	må	jo	starte	et	sted.	Og	det	hjelper	jo	ikke	å	ikke	gjøre	

noe	til	slutt.	Så	jeg	synes	det	er	veldig	fint	at	folk	har	et	bevisst	forhold	til	det.	Men	jeg	tror	ofte	

og	på	at	ting	ikke	er	best	med	ekstremalpunkter.	
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QUESTION	10	

I:	Du	nevnte	blant	annet	at	shampooen	din	er	viktig	for	deg.	Har	du	tenkt	noe	om	hvordan	

den	er	for	miljøet?	

L:	 Nei…	 *ler*	 ingenting!	 Virkelig	 ingenting	 *ler*.	 Jeg	 er	 god	 til	 å	 putte	 ting	 i	 vasken	 og	 da	

forsvinner	det	virkelig	ut	av	sinn.	Ned	i	sluket,	så	er	det	borte.	I	mitt	hodet	da.		

	

I:	 Sånn	 ellers	 da?	 Er	miljø	 noe	 du	 pleier	 å	 tenke	 på	 når	 du	 kjøper	 andre	 produkter?	

L:	Nei…	egentlig	ikke.	Men	jeg	tenker…	altså…ehh…	jeg	kjøper	på	en	måte…	jeg	tenker	at	jeg	

kjøper…	greit	nok,	jeg	hadde	aldri	kjøpt	en	tannkremtube	med	mikroplast	i,	men	det	er	fordi	jeg	

ikke	 liker	 tannkremtuben.	Men	 jeg	 synes	 det	 er	 helt	 greit	 at	 den	 tannkremen	 jeg	 liker	 ikke	

inneholder	 det.	Det	 synes	 jeg	 er	 veldig	 bra.	 Jeg	 synes	 det	 er	 helt	 greit	 at	Omo	 vaskemiddel	

kommer	i	papp.	Men	jeg	tenker	ikke	bevisst	på	det	når	jeg	tar	valg.	Jeg	går	liksom	ikke	i	hylla	og	

velger	det	som	det	står	at	er	mest	miljøvennlig	på.	Det	er	ikke	et	valg	i	mitt	liv.	Men	jeg	synes	

det	er	veldig	fint	at	produktene	jeg	har	er	miljøvennlige.	Jeg	tenker	også	litt	at	ansvaret	ligger	

hos	 de	 som	 produserer	 og	 ikke	 bare	 på	 hvordan	 jeg	 velger.	 Så	 hvis	 alle	 tannkremene	 er	

miljøvennlige	så	spiller	det	jo	ikke	noen	rolle	hvilken	man	velger.	Og	da	kan	man	velge	den	man	

selv	foretrekker,	istedenfor	å	velge	et	miljøvennlig	produkt.	Akkurat	der	har	jeg	kanskje	et	godt	

eksempel.	 For	 til	 påske	 nå	 så	 var	 jeg	 tom	 for	 tannbørste.	 Hjemme	 så	 bruker	 jeg	 elektrisk	

tannbørste,	men	på	fjellet	så	funker	det	litt	dårlig.	Så	jeg	burde	gå	på	butikken	for	å	kjøpe	en.	

Jeg	hadde	min	refleksjoner	på	om	jeg	skulle	begynne	å	kjøpe	bambustannbørster,	men	så	kom	

det	ikke	så	langt	at	jeg	gjorde	det	valget	og	så	kom	jeg	på	hytta	og	fant	en	tannbørste	i	en	skuff	

som	jeg	brukte	i	stedet.	Jeg	vurderte	det.	Men	det…	ja…	jeg	vet	ikke	hva	det	egentlig	betyr.	Jeg	

konkluderte	ikke	med	noe.	*tenker*	men	sånn	generelt	så	er	det	ikke	viktig	for	meg	at	ting	er	

miljøvennlig…	eller…	jeg	velger	ikke	ut	ifra	et	miljøvennlig	perspektiv,	men	så	synes	jeg	det	er	

veldig	bra	om	de	produktene	jeg	velger	er	miljøvennlige.	

	

I:	Ja,	det	er	litt	det	neste	spørsmålet	går	ut	på.	Om	du	skulle	ønske	at	de	produktene	du	

bruker	mye	var	mer	miljøvennlige.	

L:	Ja,	alltid.	Jeg	synes	det	er	helt	greit	at	det	er	en	drivning	på	det	området	da.		

	

I:	Men	så	er	det	viktig	at	det	ikke	går	på	bekostning	av	kvaliteten	til	produktet?	

L:	Ja.	Ja,	absolutt.	Hvis	ikke	tenker	jeg	da	“hvorfor	eksisterer	produktet	i	et	dårligere	format?”	
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QUESTION	11	

I:	På	en	skala	fra	1,	som	er	lite,	til	5,	som	er	mye,	i	hvor	stor	grad	føler	du	at	samfunnet	

forventer	av	deg	at	du	skal	ta	miljøvennlige	valg?		

L:	*tenker*	3!	Midt	på	treet.		

	

I:	Hvorfor?	

L:	Ehh	jeg	tenker	at	vi…	det	legges	opp	til	å	ta	miljøvennlige	valg,	men	at	vi	ikke	må.	Og	det	er	

opp	til	hver	enkelt	og	finne	ut	om	man	skal	gjøre	det.	Derfor	har	man	på	en	måte	mulighet	til	å	

velge	både	og.	

	

I:	Føler	du	noen	ganger	på	et	ordentlig	press	på	at	“nå	burde	jeg	ha	valgt	miljøvennlig?”	

L:	*tenker	lenge*	Ehhh	nei…	men	jeg	kan	reflektere	litt	på	at	hvis	jeg	kjøper	ting	på	Zalando	at	

det	er	fryktelig	mye	frakt	på	det.	Det	kan	jeg	kjenne	bittelitt	på,	men	så	går	det	liksom	greit.	Jeg	

føler	ikke	et	press	på	det,	det	gjør	jeg	ikke.	

	

I:	 Er	 det	 noen	 rundt	 deg	 da	 som	 du	 føler	 at	 legger	 et	 slags	 press	 på	 deg	 til	 å	 være	

miljøvennlig?	

L:	*tenker*	nei…	men	jeg	anser	meg	selv	som	et	OK	miljøvennlig	menneske	da.	Jeg	kjører	veldig	

mye	kollektivtransport…	jeg..	det	eneste	på	en	måte	som	står	igjen	på	meg	er	et	vanlig	forbruk.		

	

I:	Og	da	er	det	sånn	at	du	ikke	velger	kollektivtransport	fordi	det	er	miljøvennlig,	men	

fordi	det	er	enkelt	og	funker	for	deg?	

L:	Nettopp.	Jeg	tror	kanskje	det	på	en	måte	er	litt	kjernen	i	hvordan	jeg	ser	på	ting	også.	At	mine	

valg	må…	jeg	tar	ikke	et	valg	ut	fra	et	miljøaspekt,	men	det	er	veldig	fint	når	det	er	sånn.	Derfor	

synes	jeg	det	er	veldig	rart	at	man	på	en	måte	skal	pålegge	folk	som	ikke	kan	ta	det	valget	om	å	

være	veldig	mye	mer	miljøvennlig	hvis	ikke	det	er	naturlig	for	deres	atferd.	Da	tenker	jeg	heller	

at	det	er	produktene	som	må	stå	for	et	bedre	alternativ.	Det	å	si	at	forbrukerne	skal	ta…	ja,	hvis	

man	skal	si	at	folk	ikke	skal	fly	for	eksempel.	Folk	er	nødt	til	å	fly,	men	da	kanskje	man	skal	gjøre	

noe	annet	der	da.		

	

SECTION	5:	Personal	Attributes	Questionnaire	
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QUESTION	12	

I:	Jeg	sender	deg	nå	en	link	med	en	kort	spørreundersøkelse	som	du	skal	svare	raskt	på.		

L:	*åpner	linken,	leser	om	hvordan	testen	skal	gjennomføres	og	tar	den*	

	
	 	 A	 B	 C	 D	 E	 	
1.	 Overhodet	ikke	aggressiv	 	 x	 	 	 	 Veldig	aggressiv	
2.	 Overhodet	ikke	selvstendig	 	 	 	 x	 	 Veldig	selvstendig	
3.	 Overhodet	ikke	emosjonell	 	 	 x	 	 	 Veldig	emosjonell	
4.	 Veldig	underdanig	 	 	 	 x	 	 Veldig	dominerende	
5.	 Overhodet	ikke	lett	å	såre	i	en	større	

krise	
	 x	 	 	 	 Veldig	lett	å	såre	i	en	større	krise	

6.	 Veldig	passiv	(tilbakeholden)	 	 	 	 x	 	 Veldig	frempå	(tar	initiativ)	
7.	 Overhodet	ikke	i	stand	til	å	vie	seg	

selv	helt	til	andre	
	 	 x	 	 	 Kan	vie	seg	selv	helt	til	andre	

8.	 Veldig	røff	(rough)	 	 	 x	 	 	 Veldig	forsiktig	(gentle)	
9.	 Overhodet	 ikke	 hjelpsom	 overfor	

andre	
	 	 	 x	 	 Veldig	hjelpsom	overfor	andre	

10.	 Overhodet	ikke	kompetitiv	 	 x	 	 	 	 Veldig	kompetitiv	
11.	 Veldig	hjemmeorientert	 	 	 x	 	 	 Veldig	verdensvant	(worldly)	
12.	 Overhodet	ikke	snill	 	 	 	 x	 	 Veldig	snill	
13.	 Likegyldig	til	andres	bekreftelse	 	 x	 	 	 	 Sterkt	behov	for	bekreftelse	fra	

andre	
14.	 Blir	lett	såret	 	 	 x	 	 	 Blir	ikke	lett	såret	
15.	 Overhodet	ikke	klar	over	andres	

følelser	
	 	 	 x	 	 Veldig	klar	over	andres	følelser	

16.	 Kan	enkelt	ta	beslutninger	 	 x	 	 	 	 Har	utfordringer	med	å	ta	
beslutninger	

17.	 Gir	opp	veldig	lett	 	 	 	 x	 	 Gir	aldri	lett	opp	
18.	 Gråter	aldri	 	 	 x	 	 	 Gråter	veldig	lett	
19.	 Overhodet	ikke	selvsikker	 	 	 	 x	 	 Veldig	selvsikker	
20.	 Føler	seg	veldig	underlegen	 	 	 x	 	 	 Føler	seg	veldig	overlegen	
21.	 Overhodet	ikke	forståelsesfull	

overfor	andre	
	 	 x	 	 	 Veldig	forståelsesfull	overfor	

andre	
22.	 Veldig	kald	i	relasjoner	med	andre	 	 	 x	 	 	 Veldig	varm	i	relasjoner	med	

andre	
23.	 Lite	behov	for	sikkerhet	 	 	 x	 	 	 Veldig	sterkt	behov	for	sikkerhet	
24.	 Går	i	oppløsning	under	press	 	 	 	 x	 	 Står	sterkt	under	press	
	

SECTION	6:	Consumption	and	gender	identity	

	

QUESTION	13	
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I:	Hvilken	av	disse	to	genserne	ville	du	helst	å	gått	med?		

L:	Den	blå.		

	

I:	Hvorfor	det?	

L:	Ehhh…	ehhh…	hm…	eh…	jeg	har	ikke	nok	selvtillit	til	å	gå	med	rosa.	Jeg	gikk	en	stund	med	

noe	rosa	skjorte	tilbake	på	2000-tallet	*rister	på	hodet*	funket	dårlig	*ler*.	Jeg	har	også	veldig	

sånn	blek	hud,	så	jeg	kler	rosa	veldig	dårlig	i	tillegg.	Men	uansett	da.	Jeg	hadde	valgt	blå	fordi	

blå	er	en	mye	mer	subtil	farge.	Den	skiller	seg	ikke	så	veldig	ut.	Jeg	tenker	at…	altså,	greia	er	at	

rosa	har	blitt	en	farge	som	skiller	seg	ut	og	jeg	trenger	generelt	ikke	å	gå	med	klær	som	skiller	

seg	ut.	Jeg	har	ikke	det	behovet.	Tvert	imot.	Jeg	synes	på	en	måte	ikke	at	jeg	trenger	å	gjøre	en	

statement	på	hvem	jeg	er	som	person	gjennom	mine	klær.		

	

I:	Tenker	du	at	rosa	er	et	statement?	

L:	Ja,	kanskje	ikke	statement,	men	litt	mer	bråkete…	i	et	verdensbilde.	Du	blir	mer	synlig	når	du	

går	med	rosa,	tenker	jeg.	Men	jeg…	jeg	ser	ikke	noe	problem	med	å	gå	med	rosa.	Jeg	hadde	ikke	

sperret	opp	øynene	om	noen	gikk	med	rosa.	Men	personlig	så	liker	jeg	ikke	å	bli	så	veldig	lagt	

merke	til	alltid,	jeg	foretrekker	ofte	å	ikke	bli	lagt	merke	til.	Og	det	tenker	jeg	om	en	mørkeblå	

farge.		

	

QUESTION	14	

I:	Se	 for	deg	at	du	står	på	butikken	og	skal	kjøpe	deg	en	ny	deodorant.	Du	har	valget	

mellom	disse	tre	som	alle	har	samme	nøytrale	duft.	Hvilken	av	dem	velger	du?	
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L:	Hmm	godt	spørsmål.	Jeg	hadde	enten	valgt	hvit	eller	svart.		

	

I:	Hvorfor?	

L:	Ehh…	nei…	jeg	synes	ikke	det	var…	rosa	er…	jeg	tenker	litt	mer	på	det	som	en	annen	type	

kjønnsfarge.	Men	jeg	synes	kanskje	det	er	noe	mer	stilrent	med	den	svarte	eller	den	hvite	og.	

Men	hadde	det	vært	en	mørkeblå	istedenfor	en	svart,	så	hadde	jeg	valgt	hvit.	Jeg	tror	ikke	det	

kommer	så	mye	an	på	fargen,	men	mer	stilrenheten	til	dem.	Men	jeg	tror	jeg	hadde	valgt	svart	

fordi	jeg	liker…	den	så	veldig	sånn	sharp	ut.	

	

I:	De	lukter	helt	likt	og	du	skal	bare	ha	den	under	armen	din,	men	du	tenker	fortsatt	på	

fargen	på	produktet?	At	den	skal	passe	til	deg?	

L:	Ja,	hvis	jeg	har	et	valg,	så	gjør	jeg	det.	

	

SECTION	7:	Masculinity	and	femininity	

	

QUESTION	15	

I:	Hvordan	vil	du	beskrive	en	person	som	er	maskulin?	

L:	 *tenker*	 godt	 spørsmål.	Mann,	 hadde	 jeg	 nok	 sagt.	 *tenker*	men	 altså…	 jeg	 hadde	 tenkt	

antydning	 til	 skjeggvekst	 og	 så	 hadde	 jeg	 tenkt…*tenker*	 det	 er	 et	 godt	 spørsmål.	 Jeg	 tror	

kanskje	det	er	mer	en	følelse	og	holdninger	i	livet?	

	

I:	Ja,	det	kan	være	alt	fra	holdninger	til	handlinger	til	personlighet,	egentlig.	

L:	Ja.	Jeg	tenker	at	en	person	som	er	maskulin	har	litt	andre	bekymringer	og	interesserer	enn	

en	person	som	er	mer	feminin.	Det	tenker	jeg.		
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I:	Har	du	noen	tanker	om	forskjellen?	

L:	*tenker	lenge*	ehh	nei…	egentlig	ikke.	Jeg	merker	at	jeg	synes	det	er	vanskelig	å	sette	ord	på	

hvorfor	 jeg	 synes	 en	 person	 er	 maskulin	 eller	 feminin.	 Jeg	 tror	 kanskje	 det	 har	 noe	 med	

oppførsel	og	fakter	å	gjøre.	Til	og	med	stemmeleie.	Det	er	kanskje	veldig	konkret.	Men	jeg	kan	

slite	med	å	 se	på	en	person	med	veldig	 lys	 stemme	som	maskulin.	Sånn	som	han	*litt	kjent	

homofil	norsk	mann*	på	Instagram!	Har	du	sett	ham?	I	dag	hørte	jeg	første	gangen	han	snakket	

og	trodde	ikke	han	snakket	så	lyst	*ler*.	Så	det	er	litt	rart,	for	frem	til	det	punktet	så	har	han	

vært	veldig	maskulin	i	alt	hva	han	har	gjort,	i	mitt	hode.	Men	akkurat	da	så	var	han	ikke	det	

lengre.	Altså,	selv	om	han	har	hundre	planter	og	bor	i	en	rosa	leilighet,	så	fremstår	han	som	

maskulin,	i	mitt	hode	*ler*.	

	

QUESTION	16	

I:	Hvordan	vil	du	beskrive	et	objekt	som	er	maskulint?	

L:	Litt	mer	beine	linjer.	I	mer	grå-	og	svarttoner,	tenker	jeg.	*tenker*	litt	skarpt,	kanskje?	Og	litt	

hardt.	

	

I:	Har	du	noen	tanker	om	spesifikke	produkter	eller	eiendeler	som	er	maskuline?	

L:	*tenker	lenge*	*klør	seg	i	hodet*	godt	spørsmål….	

	

I:	Du	kan	eventuelt	tenke	om	det	er	noen	ting	folk	du	tenker	er	veldig	maskuline	typisk	

hadde	eid	eller	brukt.	

L:	Hmm…	jeg	ser	på	en	iphone	som	ganske	maskulin.	Kanskje	teknologi	generelt?		

Kjøkkenkniver	er	ganske	maskulint,	i	mitt	hode.	Ehh..	ja.	

	

QUESTION	17	

I:	Hvordan	vil	du	beskrive	en	person	som	er	feminin	da?	

L:	Litt	mykere.	Litt…	mer	fargete,	kanskje?	Litt	lysere	stemmere.	Men	jeg	får	ikke	til	å	si…	altså…	

apropos	produkt	da.	Feminine	produkter	kan	være	mye	mer	formfulle,	på	et	vis.	Andre	typer	

linjer.	Men	jeg	tenker	ikke	på	en	person	som	er	feminin	som	en	annen	fasong	eller	en	annen	

type	ting.	
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I:	Men	 tenker	du	at	det	er	noen	 fellestrekk	ved	personer	du	oppfatter	som	feminine?	

L:	 Ja,	 kanskje	 litt	mer	velstelt…	 til	det	mer	ekstreme	da,	 tenker	 jeg	kanskje.	Litt	mer	 sånn…	

pertentlig,	kanskje.	Jeg	tenker	et	maskulint..	kanskje	det!...	kanskje	maskuline	personer	er	litt	

røffere	i	kantene.	

	

QUESTION	18	

I:	Du	kom	kanskje	litt	innpå	det,	men	kan	du	beskrive	et	objekt	som	er	feminint?	

L:	Litt	mer	farger.	Litt	mer	former	på	det.	Sånn	typisk	vase.	Det	kan	være	både	maskulint	og	

feminint,	men	en	feminin	vase	er	mer	rund.		

	

I:	Det	 er	kanskje	 ikke	 så	 lett	 å	 si,	men	har	du	noen	 tanker	om	hva	 som	gjør	det	mer	

feminint?	

L:	Nei…	eller	jo,	kanskje	at	det	er	veldig…	altså	jeg	tenker	kanskje	at	hvis	du	putter	farge	på	et	

firkantet	objekt,	så	er	det	fortsatt	maskulint.	Men	hvis	du	putter	farge	på	et	objekt	som	er	rundt,	

så	blir	det	veldig	feminint.	Så	det	er	ikke	sikkert	at	det	er	selve	formen	som	gjør	det,	men	mer	

fargebruken.	Det	her	har	jeg	ikke	tenkt	over.	For…	selv	sånne	myke	ting	som	puter	kan	være	

ganske	 maskulint	 hvis	 det	 er	 mørke	 farger	 på	 dem.	 Men	 hvis	 du	 putter	 litt	 mer	 sånn	

fargesprakende	ting	på	det,	så	blir	det	i	mitt	hode	mer	feminint.		

	

QUESTION	19	

I:	Nå	får	du	to	skalaer	du	skal	plassere	deg	selv	på.	Den	ene	går	fra	ikke	maskulin	(1)	til	

veldig	maskulin	(10),	mens	den	andre	går	fra	ikke	feminin	(1)	til	veldig	feminin	(10).	

Dette	betyr	at	det	er	mulig	å	score	høyt	på	både	maskulinitet	og	femininitet	samtidig.	

	

	
I:	Hvor	vil	du	plassere	deg	selv	på	skalaen	for	maskulinitet?		

L:	8…	nei,	7…	7!		
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I:	Har	du	noen	tanker	om	hvorfor	du	er	7?	

L:	Jeg	tenker	at	jeg	er	maskulin	og	derfor	over	5.	Men…	så	er	jeg	også	ikke	det	alltid.	Så	derfor	

tenker	jeg	at	jeg	bør	ligge…	9	og	10,	da	tenker	jeg	at	du	er	det	veldig	hele	tiden.	Og	det	tror	jeg	

ikke	at	jeg	er.	Og	så	tenker	jeg	kanskje	at	folk	oppfatter	meg	mer	som	enn	7	enn	en	8er.	Hvis	jeg	

skal	velge	mellom	de	to.	Derfor	7.	

	

QUESTION	20	

I:	Hva	med	skalaen	for	feminitet?	Hvor	plasserer	du	deg	selv	der?	

L:	3.		

	

I:	Noen	tanker	rundt	det?	

L:	*tenker*	ehhh…	jeg	identifiserer	meg	lite	som	feminin	generelt.	Og	har	veldig	lite	ting	som	

jeg	anser	som	feminint	og	liker	sjeldent	feminine	ting.	Derfor	kanskje…	ja,	men	så	er	det…	jeg	

liker	ikke	å	være	bombastisk,	så	hvorfor	velge	1	eller	2?	*ler*.	Jeg	er	ganske	god	på	å	være	et	

sted	midt	i	mellom,	selv	om	kanskje	3	regnes	som	et	ytterpunkt.	

	

QUESTION	21	

I:	Hva	hadde	du	tenkt	og	følt	hvis	noen	oppfattet	deg	som	feminin?	

L:	Jeg	tenker	at…	ja,	godt	spørsmål.	*tenker*	nei…	jeg	oppfatter	ikke	meg	selv	som	det,	så	jeg	

tror	kanskje	hvis	det	var	flere	som	gjorde	det	så	måtte	jeg	ha	tatt	en	selvransakelse	da	på	om	

det	stemte.	*tenker*	I	mitt	eget	hode	da,	så	anser	jeg	meg	selv	som	maskulin,	så	derfor	er	det	å	

være	feminin	ikke	meg.	Så	hvis	andre	oppfatter	meg	sånn,	så	ville	jeg	nok	ha	prøvd	å	bli	mer	

maskulin…	i	alle	fall	til	og	begynne	med.	Men	at	eventuelt	en	person	oppfatter	meg	som	det,	det	

synes	jeg	at	er	bare	helt…	ok.	Det	går	bra.	Men	flere,	da	hadde	jeg	slitt	litt	mer.	

	

I:	Kan	du	sette	deg	inn	i	hvordan	du	hadde	følt	det?	

L:	Jeg	tror	det	mest	hadde	gått	inn	på	den	her	selvinnsikten	da.	Jeg	tror	ikke	jeg	hadde	følt	meg	

nervøs	for	å	være	det,	men	mer	at	jeg	oppfatter	meg	selv	som	ikke	sånn.		

	

I:	Og	da	blir	det	en	slags	crash?	

L:	 Ja,	akkurat.	Men	 jeg	ser	det	 ikke	som	et	nederlag	å	være	det,	men	det	stemmer	 ikke	med	

hvordan	jeg	ser	på	meg	selv.	Så	det	er	den	som	hadde	fått	seg	en	knekk	da.		
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9.2.6	Max	
	

SECTION	1:	Personal	possessions	

	

QUESTION	1	

I:	På	forhånd	så	spurte	jeg	deg	om	hvilke	produkter	som	er	viktig	for	deg	i	hverdagen	din.	

Har	du	fått	tenkt	noe	på	dette?		

M:	Ja,	det	er	egentlig	ganske	mange	produkter	som	er	viktig	for	meg	i	hverdagen.	Men,	til	hver	

sin	 grad.	 Noen	 dager	 er	 de	 viktige	 andre	 dager	 er	 de	 ikke	 så	 viktige.	 Første	 jeg	 vil	 si	 er	

hygieneprodukter,	tannbørste,	tannkrem,	deodorant,	parfyme,	og	hudkrem.	Det	er	vel	de	første	

sånn	innen	hygiene	som	er	viktig	for	meg.	Så	er	det	jo	noen	matvarer	jeg	spises	oftere	enn	andre.	

Så	 jeg	kan	vel	kanskje	 si	 at	de	er	viktige	de	og.	 For	eksempel	brød,	 yoghurt	og	bananer	 for	

eksempel.		

	

I:	 Hvis	 vi	 tar	 for	 oss	 de	 hygieneproduktene	 som	 er	 viktig	 for	 deg	 i	 hverdagen,	 for	

eksempel	parfymen,	hvorfor	er	den	viktig	for	deg?		

M:	Den	er	viktig	for	meg	fordi	man	ønsker	å	lukte	godt.	Man	ønsker	å	føle	seg	representabel	i	

hverdagen,	om	du	skal	på	jobb	eller	på	skolen	for	eksempel,	så	ønsker	du	å	fremstå	som	‘satt	

sammen’.	Så	da	er	jo	parfyme	noe	man	bruker.		

	

I:	Hva	tror	du	andre	tenker	om	deg	når	du	bruker	parfyme?		

M:	Det	spørs	vel	litt	hvem	man	tar	for	seg,	men	jeg	tror	ikke	det	er	en	hemmelighet	at	jenter	

kanskje	tenker	mer	over	det	enn	gutter.	Så	at	det	motsatte	kjønn,	for	eksempel	kjæresten	min,	

setter	pris	på	at	jeg	lukter	godt.	Men	motsatt	da,	så	kan	man	jo	legge	merke	til	at	en	kompis	har	

en	ny	parfyme,	og	da	kan	du	jo	kommentere	det	og	tenke	at	han	har	stelt	seg	litt	i	dag	og	lagt	

inn	en	 innsats.	Så	 jeg	 tror	det	er	det	man	 tenker	på.	Man	har	 lagt	 inn	 innsats	og	det	er	noe	

behagelig	med	det.		

	

SECTION	2:	Green	and	non-green	symbolic	meanings	

	

QUESTION	2	
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I:	Nå	sender	jeg	deg	en	liste	(liste	1).	Dette	er	en	liste,	og	det	er	en	fiktiv	person	som	har	

kjøpt	disse	dagligvarene	i	løpet	av	den	siste	uken.	Det	jeg	ønsker	at	du	skal	gjøre	er	å	

sette	deg	inn	i	situasjonen	så	godt	du	kan,	helt	du	klarer	å	karakterisere	personen	som	

har	 kjøpt	 disse	 dagligvarene.	 Så	 jeg	 vil	 gjerne	 vite	 hvordan	 du	 vil	 beskrive	 denne	

personen?	

	
M:	Litt	primitiv	kanskje?	*Tenker*.	Hvis	jeg	skulle	handlet	produkter	i	løpet	av	en	uke	så	ville	

jeg	handlet	mer	enn	dette,	men	hvis	dette	bare	er	et	lite	utdrag.	*Tenker*.	Jeg	tenker	at	det	er	

en	litt	eldre	person	kanskje.	Jeg	vet	ikke	hvorfor,	men	jeg	tror	kanskje	det	er	‘Biff’	som	skiller	

seg	litt	ut	fra	det	vi	handler	i	ukedager.	Så	tenker	jeg	at	det	er	…	*Tenker*.	Jeg	tenker	først	og	

fremst	 at	 det	 er	 en	 mann,	 selv	 om	 det	 er	 mange	 kvinner	 som	 liker	 biff,	 men	 det	 er	 den	

stereotypien	da.	Aldersmessig	så	tenker	jeg	30-årene	kanskje.	*Ler*.	Jeg	ser	for	meg	at	denne	

personen	er	med	familien	på	fritiden,	eller	kollegaer	i	forskjellige	sosiale	situasjoner,	enten	ute	

og	tar	en	øl,	eller	snakker	om	jobb	og	spiller	golf	kanskje.	Nei,	dette	var	vanskelig.		

	

QUESTION	3	

I:	Nå	sender	jeg	den	en	annen	liste	(liste	2)	og	oppgaven	går	ut	på	det	samme.	Prøv	å	sett	

deg	inn	i	hvem	personen	bak	denne	listen	er.		

	
M:	*Ler*.	Denne	personen	kjenner	jeg	jo	veldig	godt,	da	tenker	jeg	på	kjæresten	min.	*Ler*.	Men	

det	første	jeg	tenker	på	før	jeg	tenker	på	henne	er	at	det	er	en	litt	mer	ansvarlig	person	med	

tanke	på	hva	de	handler.	At	de	er	oppmerksomme	på	hvor	produktene	kommer	i	fra	og	hva	de	
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er	laget	av.	Og	opptatt	av	miljøvern	er	også	noe	jeg	da	tenker	på.	Jeg	vet	ikke	hvorfor,	men	tenker	

det	kommer	av	havremelk,	økologisk	agurk,	tofu,	vegetarburger	og	bambustannbørste.	Altså	

produkter	som	skal	være	mer	miljøvennlige	og	som	ja,	produkter	som	da	visse	folk	ønsker	å	

bruke	selv,	fordi	de	er	opptatt	av	miljøvern	eller	fordi	de	er	vegetarianere,	som	gjør	at	de	da	

ønsker	å	ikke	spise	kjøtt	og	bidra	til	den	industrien.	Ja,	også,	økologisk	agurk	går	litt	over	på	det	

at	de	kanskje	synes	det	er	bedre	å	kjøpe	kortreist	mat	og	økologiske	produkter	som	er	sprøytet	

fulle	av	kjemikalier.	Som	i	seg	selv	er	en	veldig	god	ting.	Så,	ja,	havremelken	er	kanskje	et	litt	

ansvarlig	valg.	At	du	velger	å	ikke	kjøpe	meieriprodukter	og	støtte	den	industrien	da.		

	

QUESTION	4	

I:	Hva	tenker	du	er	den	største	forskjellen	mellom	disse	to	personene?		

M:	Liste	2	er	åpenbart	mer	opptatt	av	personlig	kosthold,	det	vil	jeg	si	er	den	største	forskjellen	

da	vet	første	øyekast.	At	person	2	er	mer	opptatt	av	å	spise	sunt,	og	den	andre	forskjellen	vil	jeg	

si	er	at	liste	2	er	mye	mer	gjennomtenkt	i	forhold	til	det	å	handle	miljøvennlig.	Vil	vel	kanskje	si	

at	denne	personen	(liste	2)	handler	smart	og	det	er	 jo	smartere	valg	å	handle	havremelk	og	

vegetarburger,	sammenlignet	med	bacon	og	biff.	Jeg	tror	det	er	det	ja.		

	

I:	Hvem	av	de	to	personene	er	mest	lik	deg	da?		

M:	*Tenker*.	Det	er	faktisk	en	blanding	av	de	to	tenker	jeg,	hvis	jeg	får	lov	til	å	si	det.	Jeg	har	

kuttet	veldig	ned	på	kjøttprodukter	etter	at	jeg	møtte	min	nåværende	kjæreste.	Så	i	stedet	for	å	

kjøpe	bacon	og	biff	så	spiser	jeg	mye	mer	vegetarburgere	eller	bønner	og	linser	og	sånt.	Men	

jeg	handler	fremdeles	kaffe	og	melk.	Så	det	blir	en	blanding	av	de	to	vil	jeg	si.		

	

I:	La	oss	si	du	er	mest	lik	personen	bak	liste	2,	hva	synes	du	om	å	være	mest	lik	denne	

personen?		

M:	*Tenker*.	Jeg	synes	det	er	…	*ler*	…	jeg	synes	det	å	være	denne	type	person	er	å	være	litt	

gjennomtenkt,	og	viser	at	du	velger	å	ta	smarte	valg	når	du	handler.	Som	forhåpentligvis	kan	

påvirke	miljøet	og	industrien.	Så	viser	det	jo	også	til	de	forskjellige	butikkjedene	at	flere	handler	

mere	bærekraftig,	og	det	er	jo	en	veldig	grei	sak	synes	jeg.	Så	de	typer	kvaliteter	vil	også	finnes	

i	personen	som	handlet	liste	2.	Altså	tenker	mer	over	det	de	handler,	og	prøver	å	bidra	på	en	

positiv	måte.		
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QUESTION	5		

I:	Jeg	sender	deg	nå	en	link	og	det	jeg	ønsker	at	du	skal	gjøre	er	å	sette	en	X	ved	4	av	de	

personlighetstrekkene	du	tenker	er	mest	beskrivende	for	personen	bak	liste	1.	Deretter	

gjør	du	det	samme	for	liste	nummer	2.		

M:	*Ler*.	Dette	er	litt	vanskelig.	Det	virker	så	overfladisk	på	en	måte.		

	

LISTE	1:	

	 Frempå	(tar	initiativ)	

x	 Selvstendig	

	 Snill	

x	 Hardtarbeidende	

	 Følsom	

	 Hjelpsom	

x	 Kompetitiv	

	 Forsiktig	

x	 Overlegen	

	 Forståelsesfull	

	

QUESTION	6	

LISTE	2:	

x	 Frempå	(tar	initiativ)	

	 Selvstendig	

	 Snill	

x	 Hardtarbeidende	

x	 Følsom	

x	 Hjelpsom	

	 Kompetitiv	

	 Forsiktig	

	 Overlegen	

	 Forståelsesfull	
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SECTION	3:	Self-concept	and	conflicting	identities	in	light	of	greenness	

	

QUESTION	7	

I:	Nå	tenker	jeg	vi	går	tilbake	til	det	jeg	spurte	før	intervjuet,	for	jeg	ba	deg	jo	om	å	tenkte	

på	 en	 gang	 du	 kjøpte	 et	 produkt	 hvor	 du	 i	 øyeblikket	 eller	 i	 senere	 tid	 fikk	 dårlig	

samvittighet	 fordi	 produktet	 ikke	 var	 i	 tråd	 med	 hvem	 du	 er	 eller	 dine	 personlige	

verdier.	Så	jeg	lurer	på	om	du	kan	fortelle	meg	litt	om	hva	du	har	tenkt	på?		

M:		Ja!	Jeg	føler	vel	at	jeg	har	flere	produkter.	Men,	det	første	jeg	kom	på	er	en	skinnjakke	jeg	

kjøpte	i	førsteklasse	på	videregående	kanskje,	som	jeg	brukte	og	likte	i	en	god	stund	frem	til	jeg	

innså	at	jeg	ikke	er	en	person	som	liker	ekte	skinn	eller	ekte	pels.	Så	etter	jeg	innså	det	så	fikk	

jeg	veldig	dårlig	samvittighet	for	alle	de	gangene	jeg	har	gått	rundt	og	tenkt	at	jeg	ser	kul	ut	i	en	

skinnjakke	og	så	i	etterkant	innsett	at	jeg	går	faktisk	med,	hva	skal	jeg	si,	skinnet	eller	huden	til	

et	dyr	som	ikke	trengte	å	dø.		

	

I:	Hvordan	opplevde	du	det?		

M:	Det	første	jeg	gjorde	var	å	slutte	å	bruke	den	med	en	gang	jeg	skjønte	at	det	ikke	er	noe	jeg	

kan	stå	inne	for.	Jeg	hang	den	opp	og	jeg	tror	faktisk	ikke	jeg	har	brukt	den	siden.	Så	følte	jeg	

meg	egentlig	litt	teit	eller	kanskje	dum	i	etterkant	som	hadde	valgt	å	støtte	et	merke	som	driver	

med	den	type	produksjon.	Så	endret	jeg	jo	egentlig	litt	mentalitet	da,	og	begynte	å	kjøpe	fake	

skinnjakke.	Noe	som	ser	veldig	ekte	ut,	men	som	ikke	har	skadet	et	dyr.	Så	det	var	en	litt	rar	

opplevelse	å	plutselig	reagere	veldig	på	noe	du	opprinnelig	likte	veldig	godt.	Men,	så	tror	jeg	

det	var	bra	at	 jeg	 innså	det	 i	stedet	 for	å	 fortsette	resten	av	 livet	uten	å	 tenkte	på	at	det	du	

betaler	for	nå	dreper	dyr	som	ikke	trenger	å	dø.	Så	ja,	det	var	litt	rart	å	innse	det.	I	ettertid	har	

jeg	vært	veldig	påpasselig	på	at	hvis	jeg	skal	kjøpe	en	skinnjakke	så	skal	den	være	fake.		

	

I:	Gjorde	du	noe	annet	for	å	bli	kvitt	den	dårlige	samvittigheten?	

M:	Jeg	tror	jeg	ble	veganer	i	sånn	to	måneder	etterpå	og,	men	foreldrene	mine	ble	lei	av	å	lage	

egen	mat	til	meg	så	*ler*.	Jo,	jeg	husker	også	at	jeg	fortalte	vennene	mine	det,	det	at	jeg	hadde	

innsett	at	dette	var	ikke	noe	kult,	så	var	det	ikke	med	hensikt	for	å	gi	dem	dårlig	samvittighet.	

Men	jeg	prøvde	å	fortelle	at	det	er	unødvendig	å	støtte	en	sånn	industri,	og	prøve	å	få	de	litt	

med	på	laget	da,	hvis	man	kan	kalle	det	det.		
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I:	Hvordan	responderte	vennene	dine	på	det?		

M:	Da	var	jo	vi	litt	yngre	da,	så	det	å	påvirke	på	den	måten	det	kan	jo	gå	litt	begge	veier.	Du	kan	

bli	kalt	tulling	og	ikke	hjelpe	noe	som	helst.	Eller	så	kan	de	forstå.	Og	for	min	del	så	var	det	litt	

begge	deler,	de	forstod	poenget	mitt	godt,	men	skjønte	ikke	hvorfor	jeg	skulle	prøve	å	endre	det	

de	eventuelt	ville	da.	Det	var	litt	den	tankegangen	“Hvorfor	skal	jeg	prøve	å	hjelpe,	det	gjør	jo	

ikke	noe	forskjell”,	men	det	gjør	jo	det.	Jeg	tror	nok	det	tok	litt	tid	før	de	innså	det	større	bildet.	

Men,	de	skjønte	det	nok	litt.		

	

QUESTION	8	

I:	 Jeg	 kommer	 nå	 til	 å	 presentere	 et	 hypotetisk	 scenario	 for	 deg.	 Se	 for	 deg	 at	 en	

kompisgjeng	på	6	stykker	sitter	sammen	på	restaurant	og	skal	bestille	mat.	En	i	gjengen,	

Ola,	har	som	nyttårsforsett	å	redusere	kjøttforbruket	sitt	av	miljøhensyn	og	har	hittil	

lykkes	med	det.	Planen	er	at	han	i	dag	skal	kjøpe	en	vegetarrett.	Alle	kompisene	bestiller	

derimot	 retter	med	kjøtt,	og	når	det	 til	 slutt	er	Olas	 tur	 til	 å	bestille,	 så	bestiller	han	

allikevel	 en	 vanlig	 hamburger	 av	 storfekjøtt.	 Hvordan	 tror	 du	 Ola	 opplever	 denne	

situasjonen?	

M:	Først	så	tror	jeg	han	opplever	litt	stress,	at	han	sitter	inne	med	seg	selv	og	tenker	“Når	blir	

det	min	tur,	hvordan	kommer	gutta	til	å	reagere	hvis	jeg	sier	at	jeg	skal	ha	en	vegetarburger?”.	

Det	tror	jeg	er	det	første	han	tenker.	Også	tror	jeg	han	merker,	ikke	nødvendigvis	gruppepress,	

men	han	merker	litt	at	når	alle	bestiller	kjøtt	så	merker	han	kanskje	litt	på	det	presset	at	nå	blir	

jeg	den	spesielle	som	ikke	spiser	kjøtt.	Så	når	han	da	selv	bestiller	kjøtt,	så	tror	jeg	han	føler	seg	

litt	skuffet.	Jeg	tror	han,	eller	i	hvert	fall	jeg	ville	følt	det,	sånn	“Nå	har	jeg	alle	muligheter	til	å	

holde	på	nyttårsforsettet	og	fortsette	å	være	flink,	men	i	stedet	for	så	gir	jeg	etter	og	tar	den	

enkle	veien	ut”	på	en	måte.	Så	han	føler	seg	kanskje	litt	skuffet	over	seg	selv.		

	

I:	Hva	tenker	du	om	valget	han	gjorde	da?		

M:	Altså	nå	skal	 jeg	se	 litt	kynisk	på	det.	Altså	dyret	var	allerede	dødt	og	klart,	så	er	 jo	 ikke	

akkurat	sånn	at	han	har	kjøpt	det	på	butikken.	Men	jeg	syntes	egentlig	valget	er	litt	dumt.	Hvis	

jeg	hadde	sittet	der	på	det	bordet	som	en	av	kompisene	og	visst	om	nyttårsforsettet	så	ville	jeg	

nok	spurt	“Oi,	hva	skjedde	med	nyttårsforsettet	ditt?	Er	du	ferdig	eller	blåser	du	bare	i	det?”.	Ja,	

jeg	synes	det	er	litt	dumt	selv	under	omstendighetene,	og	om	jeg	kan	si	svakt	egentlig.		
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I:	 Hva	 tror	 du	 vennene	 til	 Ola	 tenker	 om	 at	 Ola	 skal	 redusere	 kjøttforbruket	 sitt	 av	

miljøhensyn?		

M:	Hvis	det	er	en	klassisk	guttegjeng	så	tror	jeg	nok	deres	første	tanker	er	litt	sånn	“Hm,	det	er	

bra”,	men	ut	av	munnen	kommer	det	“haha,	tuller	du	med	meg?”	og	at	de	er	litt	sånn	“Så	skal	du	

bli	veggis?”.	Det	er	i	hvert	fall	hva	jeg	får	når	jeg	sier	det	til	mine	guttekompiser.	Så	jeg	tenker	

det	er	bra,	men	litt	spesielt	å	gjøre	fordi	mange	gutter	kan	ha	det	synet	på	at	vegetar,	eller	de	

som	er	vegetarianere,	kan	være	litt	sære,	og	det	er	litt	unødvendig	å	tenke	synes	jeg.	Så	de	blir	

nok	litt	sjokkerte	kanskje,	samtidig	som	de	blir	positivt	overrasket	og	kanskje	går	litt	i	seg	selv	

og	tenker	“Er	det	kanskje	noe	jeg	burde	gjøre	og?”.	Men,	så	kommer	den	klassiske	gutte-hjernen	

inn	igjen	som	tenker	“Nei,	jeg	digger	biff	altfor	mye”.	Så	jeg	tror	reaksjonen	er	variert.	Noen	av	

de	kunne	sikkert	sagt	at	det	her	er	bra,	og	andre	kunne	vært	 litt	brutalt	ærlig	og	sagt	og	de	

syntes	det	er	teit.	

	

I:	Hva	ville	vennene	dine	tenkt,	om	du	var	Ola?		

M:	*Tenker*.	Jeg	prøver	å	se	for	meg	meg	og	gutta	ute	på	restaurant.	Jeg	tror	nok	at	de	ville	sagt	

“Ja,	det	er	bra	du	gjør	det	hjemme,	men	kom	igjen	a,	nå	er	du	på	resturant	med	gutta,	bestill	en	

burger	a”.	Ja,	jeg	tror	de	ville	vært	litt	sånn	“Kom	igjen	da,	bli	med”,	på	en	måte	prøve	å	få	med	

meg	på	det	de	synes	er	digg.		

	

I:	Med	tanke	på	at	Ola	ønsker	å	redusere	kjøttforbruket	sitt	av	miljøhensyn,	så	lurer	jeg	

på	hvordan	du	tenker	at	Ola	er	som	person?		

M:	Altså	jeg	kan	se	for	meg	han	både	lik	som	meg,	vanlig	mann,	eller	så	kan	jeg	se	for	meg	han	

som	en	av	de	litt	mer,	det	føles	litt	feil	ut	og	si,	men	litt	de	spesielle	MDG	folka,	men	nesten	litt	

sånn.	Det	er	så	varierende.	Noen	kan	se	veldig	vanlig	ut	og	du	blir	nesten	litt	sjokkert	over	at	de	

tenker	over	det,	og	på	andre	kan	du	se	det	med	en	gang	og	tenke	“Ja,	selvfølgelig	er	han	sånn”.		

	

I:	Hvordan	tenker	du	han	er	som	en	venn?		

M:	Som	venn	så	tror	jeg	han	er	ganske	snill.	Og	sikkert	ganske	så	omtenksom	også.	Han	bryr	seg	

jo	åpenbart	om	ting	da,	altså	miljø	er	jo	en	av	de	tingene	han	bryr	seg	om.	Han	er	sikkert	litt,	

både	forståelsesfull,	men	også	ærlig	og	ja,	kanskje	intelligent.	En	smart	person,	en	grei	fyr	å	ha	

som	venn.		
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SECTION	4:	Green	behaviors	and	consumption	

	

QUESTION	9	

I:	Men,	hva	tenker	du	om	det	å	være	miljøvennlig	da?		

M:	Altså,	 det	 er	 vel	 en	 av	de	 tingene	 jeg	 synes	 er	mest	 viktig	 å	 kunne	 fokusere	på	 i	 dagens	

samfunn.	Man	kan	jo	prøve	å	være	veldig	miljøvennlig	uten	å	bli	helt	fanatisk	på	det.	Men,	jeg	

synes	at	det	er	viktig	å	tenke	på.	Og	det	at	jeg	fint	kan	gå	til	byen	i	stedet	for	å	sette	meg	i	bilen,	

eller	jeg	trenger	ikke	spise	masse	kjøtt	eller	dra	på	weekendtur	til	London	og	fly	frem	og	tilbake.	

Jeg	synes	jo	det	er	viktig	å	tenke	på.	Og	alle	gjør	jo	på	en	måte	det	på	forskjellige	måter.	Noen	er	

veldig	påpasselig	med	søppel	 for	eksempel.	At	de	sier	 ifra	hvis	noen	kaster	søppel	på	gaten.	

Andre	er	veldig	påpasselig	med	transport.	Og	det	er	jo	viktig.	Så	tror	jeg	mange	begynner	å	bli	

mer	påpasselig	med	forsøpling	og	forurensing	i	forhold	til	havet.	Det	er	jo	også	et	stort	problem	

og	et	viktig	problem	å	diskutere.	Det	er	viktig	å	være	ledende	eksempler	eller	nasjoner	i	denne	

debatten,	selv	om	vi	er	en	oljenasjon,	hvis	ikke	så	sliter	vi	jo	veldig.	Så	det	er	jo	en	av	de	tingene	

jeg	synes	er	mest	morsomt	med	denne	korona-situasjonen,	at	vi	kan	trekke	noe	positivt	ut	av	

det	ved	at	vi	ikke	kan	reise.	Og	at	vi	endelig	lærer	at	møter	kan	gjøres	online,	som	vi	gjør	nå.	At	

vi	kan	ha	møter	over	Teams	eller	Zoom	i	stedet	for	å	reise	til	London	for	å	ha	ét	møte	eller	to.	

Jeg	tror	mange	innser	fordelene	ved	å	være	miljøvennlig,	eller	i	hvert	fall	innser	at	det	kan	være	

mye	lettere	enn	det	man	kanskje	tror.	Synes	det	er	veldig	greit	å	ha	i	bakhodet	at	man	skal	prøve	

å	være	miljøvennlig.	Også	det	å	føle	at	man	bidrar,	selv	om	man	bare	er	én	person.	Så	kan	man	

jo	 selvfølgelig	også	prøve	å	påvirke	 regjeringen,	det	er	 jo	også	bra	at	mange	gjør.	 Ikke	bare	

partier,	men	også	organisasjoner	som	jobber	aktivt	mot	mer	miljøvern.		

	

QUESTION	10	

I:	Angående	de	produktene	som	du	nevnte	var	viktig	for	deg	i	din	hverdag,	så	nevnte	du	

for	eksempel	parfyme,	deodorant,	tannbørste,	hvordan	tenker	du	at	disse	produktene	er	

for	miljøet?		

M:	 *Ler*	 Ja,	 altså	 jeg	 vet	 jo	 at	 jeg	 går	 på	 en	 smell	 der.	 Nøyaktig	 hvordan	 de	 er	 for	miljøet	

produksjonsmessig	 vet	 jeg	 ikke	 100%,	 men	 jeg	 vet	 jo	 at	 tannbørstene	 ofte	 er	 plastik.	 Og	

deodoranten	er	jo	også	plast.	Så	det	er	jo	ikke	bra	sånn	sett,	det	burde	jo	gjøres	endringer	der,	

med	for	eksempel	tannbørste	som	at	de	blir	laget	av	bambus.	Det	ville	jo	egentlig	vært	veldig	

positivt,	 for	 da	 ville	 i	 hvert	 fall	 jeg	 kjøpt	mer	 av	 det.	 Jeg	 har	 kjøpt	 bambustannbørste	 noen	
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ganger,	men	 jeg	 tror	at	grunnen	 til	at	 jeg	veldig	ofte	går	 tilbake	 til	plast-tannbørste	er	 fordi	

Colgate	produserer	veldig	bra	tannbørster,	det	er	jo	liksom	de	jeg	liker.	Men	altså,	jeg	tenker	jo	

på	det	når	jeg	kjøper	en	plastikk-tannbørste,	som	er	pakket	inn	i	plastikk.	Deodoranten	får	jeg	

ikke	gjort	så	mye	med,	eller	det	burde	være	mulig,	 så	det	er	 jo	dumt.	Parfyme	 i	glass	er	vel	

kanskje	også	litt	dumt,	at	det	produseres.	Så	må	man	jo	tenke	litt	på	disse	kjemikaliene	også.	

Det	er	nok	en	forurensende	industri,	selvfølgelig,	men	tror	ikke	det	er	en	av	de	industriene	man	

tenker	aller	mest	på,	når	det	kommer	til	miljø,	og	hvis	man	tenker	globalt.	Men,	jeg	tror	nok	det	

absolutt	kan	gjøres	positive	endringer.	Jeg	tror	bare	ikke	at	det	er	nok	press	på	den	industrien	

enda,	til	å	gjøre	disse	endringene.		

	

I:	Når	du	kjøper	disse	produktene,	pleier	du	da	å	tenke	på	miljø?		

M:	Ja,	det	gjør	jeg	jo.	Så	det	er	da	det	er	så	dumt	hvis	jeg	kjøper	produkter	som	går	i	mot	de	

verdiene.	Hvis	jeg	står	i	butikken	og	vet	at	nå	trenger	jeg	tannbørste,	og	nå	trenger	jeg	tannkrem	

eller	noe	sånt,	så	ser	jeg	at	det	ikke	er	tannbørster	laget	av	bambus	tilgjengelig	der	jeg	handler,	

så	tenker	jeg	at	det	er	litt	dumt	hvis	jeg	har	lyst	til	å	gå	den	veien	med	å	være	mer	miljøvennlig.	

Men	 som	 forbruker	 i	 den	 situasjonen,	 så	 gjør	 jo	 sikkert	 99%	av	oss	 valget	med	 å	 velge	det	

produktet	som	kanskje	ikke	er	så	miljøvennlig,	og	sier	til	oss	selv	at	ok,	det	var	ikke	mulig	for	

meg	å	gå	den	miljøvennlige	veien.	Så	det	er	jo	litt	kjipt.	Men	så	har	det	også	vært	situasjoner	der	

jeg	ikke	har	tenkt	på	det,	men	så	kommer	jeg	hjem	også	blir	jeg	bevisst	på	at	jeg	pakker	ut	en	

plastikktannbørste	ut	av	plastikk	for	så	og	bare	kaste	plastikken.	Så	det	virker	litt	unødvendig.	

Det	gjør	jo	det.		

	

I:	Skulle	du	ønske	at	disse	produktene	var	mer	miljøvennlig?		

M:	Ja,	det	skulle	jeg	ønske.	I	hvert	fall	produkter	som	man	hele	tiden	må	ha,	og	som	i	tillegg	er	

litt	sånn	‘slitasje’-produkter,	som	du	bruker	og	kaster	fort,	som	for	eksempel	tannbørster.	Det	

skulle	 veldig	 gjerne	 vært	miljøvennlig.	 Nå	 gjorde	 jo	 regjeringen	 den	 endringen	 ved	 å	 forby	

plasttallerkener	og	kniver	og	gafler	osv.	til	papp.	Så	det	kunne	jo	vært	greit	å	gjøre	det	samme	

med	tannbørster,	ved	å	for	eksempel	forby	de	i	plastikk.	Men	produsentene	må	jo	selvfølgelig	

med	på	laget.	Men	det	ville	jo	ha	vært	et	fantastisk	tiltak	sånn	på	verdensbasis	i	hvert	fall!	Så	får	

man	bare	håpe	at	det	er	neste	steg.		
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QUESTION	11	

I:	Så,	på	en	skala	fra	1,	som	er	lite,	til	5,	som	er	mye,	i	hvor	stor	grad	føler	du	at	samfunnet	

forventer	av	deg	at	du	skal	ta	miljøvennlige	valg?		

M:	 *Tenker*.	 4	 kanskje?	 Det	 er	 jo	 mye	 reklame	 for	 miljøvennlige	 valg,	 eller	 miljøvennlige	

produkter.	Og	det	er	mange	artikler	i	forskjellige	medier	og	om	det	å	handle	bærekraftig	og	det	

å	være	miljøvennlig.	Men,	samtidig	så	blir	du	ikke	uglesett	hvis	du	ikke	gjør	noe	miljøvennlig.	

Men,	så	føler	jeg	jo	at	alle	til	en	viss	grad	tenker	på	det.	Altså,	noen	tenker	kanskje	på	det	på	nivå	

1	og	andre	tenker	på	det	på	nivå	5.	Alle	tenker	litt	bare.	Vi	har	jo	åpenbart	blitt	påvirket,	men	så	

føler	man	kanskje	på	det	presset	at	hvis	noen	kjente	mennesker	gjør	noe	veldig	lite	miljøvennlig	

så	ender	de	kanskje	opp	i	en	avisartikkel,	også	leser	man	den	og	tenker	“Herregud	er	det	vits?”,	

og	da	stiger	man	kanskje	opp	 litt,	 fordi	man	 innser	at	det	er	dumt.	Da	 føler	 jeg	det	kommer	

høyere	forventninger	fordi	et	menneske	kan	bli	minnet	på	det	og	skrevet	om,	så	kan	like	gjerne	

jeg	få	kommentarer	om	det	fra	mine	venner	eller	bekjente.		

	

SECTION	5:	Personal	Attributes	Questionnaire	

	

QUESTION	12	

I:	Jeg	sender	deg	nå	en	ny	link	med	en	kort	spørreundersøkelse	som	du	skal	svare	raskt	

på.		
	 	 A	 B	 C	 D	 E	 	
1.	 Overhodet	ikke	aggressiv	 x	 	 	 	 	 Veldig	aggressiv	
2.	 Overhodet	ikke	selvstendig	 	 	 	 	 x	 Veldig	selvstendig	
3.	 Overhodet	ikke	emosjonell	 	 	 x	 	 	 Veldig	emosjonell	
4.	 Veldig	underdanig	 	 	 x	 	 	 Veldig	dominerende	
5.	 Overhodet	ikke	lett	å	såre	i	en	større	

krise	
	 	 x	 	 	 Veldig	lett	å	såre	i	en	større	krise	

6.	 Veldig	passiv	(tilbakeholden)	 	 	 	 x	 	 Veldig	frempå	(tar	initiativ)	
7.	 Overhodet	 ikke	 i	 stand	 til	 å	 vie	 seg	

selv	helt	til	andre	
	 	 	 	 x	 Kan	vie	seg	selv	helt	til	andre	

8.	 Veldig	røff	(rough)	 	 x	 	 	 	 Veldig	forsiktig	(gentle)	
9.	 Overhodet	 ikke	 hjelpsom	 overfor	

andre	
	 	 	 x	 	 Veldig	hjelpsom	overfor	andre	

10.	 Overhodet	ikke	kompetitiv	 	 	 	 x	 	 Veldig	kompetitiv	
11.	 Veldig	hjemmeorientert	 	 	 x	 	 	 Veldig	verdensvant	(worldly)	
12.	 Overhodet	ikke	snill	 	 	 	 x	 	 Veldig	snill	
13.	 Likegyldig	til	andres	bekreftelse	 x	 	 	 	 	 Sterkt	behov	for	bekreftelse	fra	

	andre	
14.	 Blir	lett	såret	 	 	 	 x	 	 Blir	ikke	lett	såret	
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15.	 Overhodet	ikke	klar	over	andres	
	følelser	

	 	 	 x	 	 Veldig	klar	over	andres	følelser	

16.	 Kan	enkelt	ta	beslutninger	 x	 	 	 	 	 Har	utfordringer	med	å	ta	
	beslutninger	

17.	 Gir	opp	veldig	lett	 	 	 	 	 x	 Gir	aldri	lett	opp	
18.	 Gråter	aldri	 	 	 x	 	 	 Gråter	veldig	lett	
19.	 Overhodet	ikke	selvsikker	 	 	 	 x	 	 Veldig	selvsikker	
20.	 Føler	seg	veldig	underlegen	 	 x	 	 	 	 Føler	seg	veldig	overlegen	
21.	 Overhodet	ikke	forståelsesfull	

	overfor	andre	
	 	 	 x	 	 Veldig	forståelsesfull	overfor	

	andre	
22.	 Veldig	kald	i	relasjoner	med	andre	 	 	 	 	 x	 Veldig	varm	i	relasjoner	med	

	andre	
23.	 Lite	behov	for	sikkerhet	 	 	 x	 	 	 Veldig	sterkt	behov	for	sikkerhet	
24.	 Går	i	oppløsning	under	press	 	 	 	 x	 	 Står	sterkt	under	press	
	

SECTION	6:	Consumption	and	gender	identity	

	

QUESTION	13	

	

I:	Nå	har	jeg	sendt	deg	et	bilde	av	to	gensere,	hvilke	av	de	to	ville	du	helst	ha	gått	med?	

M:	Altså	begge	er	jo	drit-kule!	*Tenker*.	Vet	du	hva,	jeg	sier	den	rosa,	fordi	den	var	sykt	kul.	

Men,	også	litt	for	å	trosse	de	dumme	stereotypiene,	og	skille	seg	litt	ut.	Også	ser	jeg	ingen	grunn	

til	at	en	mann	ikke	kan	rocke	en	rosa	genser.	Det	er	noe	med	det	å	komme	på	en	fest	 i	rosa	

genser,	når	alle	de	andre	gutta	sitter	det	i	en	blå	genser,	eller	hvit,	noe	som	er	veldig	standard.	

Så	hvis	man	da	har	en	rød	eller	rosa	genser	så	er	det	litt	kult.	Men	om	man	ikke	synes	det	er	fint	

eller	kult	så	er	det	du	som	har	et	selvbilde-issue	der.		

	

QUESTION	14	

I:	Nå	får	du	et	nytt	bilde.	Så	her	skal	du	se	for	deg	at	du	står	på	butikken	og	skal	kjøpe	deg	

en	 ny	 deodorant.	 Du	 har	 valget	mellom	 disse	 tre	 som	 alle	 har	 samme	 nøytrale	 duft.	

Hvilken	av	dem	velger	du?	
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M:	*Tenker*.	Kanskje	hvit,	eller	kanskje	den	rosa-lilla?	En	av	de	to.	Den	sorte	så	veldig	*tenker*,	

den	 gir	 på	 en	måte	 ikke	 inntrykk	 av	 at	 den	 har	 samme	 nøytrale	 duft.	 Den	 gir	 et	 litt	 annet	

inntrykk.	Jeg	ville	valgt	den	hvite	fordi	den	har	et	delikat	design,	og	veldig	nøytral	og	fin.	Ikke	

noe	som	skriker	“MANNE-MANN”,	som	jeg	føler	at	den	sorte	gjør.	Veldig	enkel	og	nøytral	ja.		

	

SECTION	7:	Masculinity	and	femininity	

	

QUESTION	15	

I:	Det	jeg	lurer	på	nå	er	hvordan	du	ville	beskrevet	en	person	som	er	maskulin?		

M:	Min	definisjon	av	maskulin	tror	jeg	skiller	seg	litt	fra	det	veldig	mange	andre	gutter	tenker	

når	de	tenker	maskulin.	Veldig	mange	gutter	tenker	jo	at	en	person	som	er	maskulin	han	skal	

være	stor	og	sterk,	og	tøff,	ikke	ta	tull	fra	noen	og	ikke	gråte	og	ha	alt	på	stell.	Men	jeg	vil	si	at	

en	person,	eller	en	mann,	som	er	maskulin	han	er	målrettet,	han	er	bestemt,	han	gjør	gode	valg,	

han	tar	godt	vare	på	seg	selv,	men	han	er	ikke	redd	for	å	vise	følelser,	han	er	ikke	redd	for	å	

prøve	og	feile.	Han	er	ikke	redd	for	å	være	følsom	heller,	på	en	måte	ikke	redd	for	å	være	litt	

feminin.	Han	trenger	ikke	være	‘manne-mann’	hele	tiden.	Han	er	snill!		

	

QUESTION	16	

I:	Hvordan	ville	du	beskrevet	et	objekt	som	maskulint	da?		

M:	En	ting	som	er	maskulint	ville	jeg	beskrevet	som	noe	som	ser	litt	tøft	ut,	 litt	røft,	ofte	litt	

ensfarget,	 som	den	sorte	deodoranten.	 Ikke	masse	skrift	og	sånt,	men	veldig	sånn	at	 ting	er	

beskrevet	kort	og	enkelt.	Ja,	jeg	tror	det	er	det.	

	

QUESTION	17	

I:	Hvordan	ville	du	beskrevet	en	person	som	er	feminin?		

M:	En	person	som	er	feminin	ville	jeg	også	si	at	er	bestemt,	og	målrettet.	Er	en	person	som	heller	

ikke	er	redd	for	å	vise	følelser	og	kanskje	litt	mer	i	kontakt	med	egne	følelser	ville	jeg	kanskje	
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også	si.	Ville	kanskje	også	beskrive	en	person	som	er	feminin	som	litt	som	jeg	sa	med	maskulin,	

stilig,	men	på	en	veldig	delikat	måte.	Litt	farger	for	eksempel?	Det	kan	jeg	også	tenke	meg.	Og	

litt	som	jeg	også	nevnte	på	maskulin,	dette	med	de	stereotypiske	fargene.	Kanskje,	en	rød	farge,	

en	fin	rosa	farge	for	eksempel.	Altså	det	er	jo	det	du	lærer	som	barn,	noe	som	kanskje	er	litt	

dumt,	men	det	er	jo	som	det	er.	Men	også	sort,	for	det	kan	jo	også	være	en	fin	farge.	Nevnte	jeg	

selvstendig?	Ja.	

	

QUESTION	18	

I:	Så,	hvordan	ville	du	beskrevet	et	objekt	som	er	feminint?		

M:	Det	vil	jeg	nok	si	er	litt	har	litt	mer	delikate	farger.	Når	det	gjelder	skrift,	så	tenker	jeg	det	

har	litt	penere	skrift	sammenlignet	med	et	objekt	som	er	maskulint,	litt	løkkeskrift	nærmest.	

Kan	ofte	være	litt	mer	beskrivende	også	egentlig,	ikke	bare	hår-kropp-ferdig,	slik	det	gjerne	står	

på	produkter	rettet	mot	menn,	så	litt	mer	beskrivende	angående	hva	produktet	hjelper	for	og	

hva	det	inneholder	osv.	Så	er	de	ofte	litt	penere	designet	vil	jeg	si.		

	

QUESTION	19	

I:	Nå	sender	jeg	deg	to	skalaer.	Den	ene	går	fra	ikke	maskulin	(1)	til	veldig	maskulin	(10),	

mens	den	andre	går	 fra	 ikke	 feminin	 (1)	 til	veldig	 feminin	 (10).	Dette	betyr	at	det	er	

mulig	å	score	høyt	på	både	maskulinitet	og	femininitet	samtidig.	Hvor	vil	du	plassere	deg	

selv	på	skalaen	for	maskulinitet?		

	

	
	

M:	*Tenker*.	Dette	var	et	vanskelig	spørsmål.	Kanskje	en	syv	tenker	jeg.		

	

QUESTION	20	

I:	Og	hvor	vil	du	plassere	deg	selv	på	skalaen	for	femininitet?		

M:	Fire	kanskje?	Ja,	tror	kanskje	det.		
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QUESTION	21	

I:	Hva	hadde	du	tenkt	om	noen	hadde	oppfattet	deg	som	mer	feminin?		

M:	Vel	det	har	vel	egentlig	skjedd	et	par	ganger.	 Ikke	nødvendigvis	at	de	mente	å	kalle	meg	

feminin.	Men	det	som	var	tilfelle	var	at	jeg	ble	spurt	om	jeg	var	homofil.	Og	det	kan	jo	delvis	

tolkes	som	at	du	er	feminin.	Jeg	ble	ikke	negativt	av	den	tanken,	jeg	ble	egentlig	mer	sjokkert	

over	spørsmålet.	For	jeg	ble	tydeligvis	spurt	om	det	fordi	jeg	hadde	kalt	en	jente	“vakker”	og	

ikke	“jævlig	deilig”,	så	det	gikk	liksom	på	det.	De	syntes	jeg	var	kanskje	mer	dannet,	 litt	mer	

gammeldags	og	oppfattet	det	også	da	som	at	jeg	kanskje	var	homofil	og	mer	feminin.	Jeg	ville	

ikke	hatt	noe	imot	om	noen	tolket	meg	som	mer	feminin	i	det	hele	tatt.	Sånn	som	jeg	ser	det	så	

kan	det	og	være	mer	feminin	ha	mange	goder	ved	seg,	på	flere	området.	Det	kan	vel	kanskje	

variere	litt	i	hvilke	sammenhenger	du	blir	oppfattet	som	feminin,	men	det	kan	absolutt	være	

greit	uansett.	Det	å	kunne	kommunisere	godt	for	eksempel	kan	jo	være	noe	mange	skikkelig	

maskuline	menn	 ikke	 klarer	 så	 godt,	 og	 da	 er	 det	 jo	 kjempebra	 å	 være	 litt	mer	 feminin	 og	

dermed	også	være	flinkere	til	å	kommunisere,	for	eksempel	da	kommunisere	følelser	og	være	

åpen	for	en	god	dialog	i	stedet	for	å	være	innestengt	og	ikke	kunne	prate	om	følelser,	og	bare	

skulle	være	tøff	hele	 tiden.	Eller	hvis	noen	ville	oppfattet	meg	som	mer	 feminin	 i	 forhold	til	

klærne	jeg	går	med	for	eksempel	så	ville	jeg	nok	tolket	det	som	et	greit	tegn.	Spesielt	hvis	det	

kommer	fra	en	gutt,	for	da	er	sjansen	veldig	stor	for	at	den	gutten	kler	seg	veldig	normalt	og	

ikke	skiller	seg	ut	i	det	hele	tatt.	Det	er	noe	annet	når	en	annen	gutt	legger	merke	til	deg	fordi	

da	skiller	jeg	meg	ut	og	bryter	litt	den	barrieren.	Det	synes	jeg	egentlig	kan	være	veldig	fint.	
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9.2.7	John	
	

SECTION	1:	Personal	possessions	

	

QUESTION	1	

I:	På	forhånd	så	spurte	jeg	deg	om	hvilke	produkter	som	er	viktig	for	deg	i	hverdagen	din.	

Har	du	fått	tenkt	noe	på	dette?		

J:	Ja,	det	har	jeg.	Så	tenkte	jeg	at	det	kanskje	er	litt	kjedelig	å	svare	det	alle	andre	svarer,	som	for	

eksempel	mobil,	for	det	er	jo	viktig.	Men	jeg	er	veldig	glad	for	at	jeg	har	den	telefonen	jeg	har	

da,	som	spesifikt,	som	er	iPhone	X,	fordi	den	er	rask	og	bra	bildekvalitet,	og	alle	de	verdiene	jeg	

ser	etter	i	en	telefon.	Også	er	jeg	veldig	glad	i	den	kaffemaskinen	som	jeg	fikk	i	bursdagsgave	av	

kjæresten	min.	Den	bruker	jeg	veldig,	veldig	mye.	Så,	den	er	jeg	veldig	glad	for.	Eller	så	klarer	

jeg	meg	uten	det	meste	egentlig.			

	

I:	Spesifikt	hvorfor	er	det	akkurat	den	telefonen	som	er	viktig	for	deg?		

J:	Den	er	jo	veldig	viktig	i	jobbsammenheng.	Men,	så	er	den	jo	digg	å	lese	nyheter	på,	holde	seg	

oppdatert,	det	er	god	plass	til	alt	av	bilder	og	sånt,	den	funker	å	se	på	fotballkamp	i	bilen	med	

hvis	jeg	ikke	er	hjemme	og	kan	se	fotballkamp.	Så	det	er	jo	en	veldig	bra	telefon.	Også	er	jeg	jo	

glad	i	å	spille,	og	den	funker	til	det	og.		

	

I:	Har	du	noen	tanker	om	hva	andre	tenker	om	deg	når	du	bruker	akkurat	den	telefonen?		

J:	*Tenker*.	Nå	for	tiden	så	tror	jeg	ikke	noen	tenker	noe	særlig	over	det	egentlig.	Men	jeg	har	

jo	alltid	hatt	den	nyeste	iPhonen.	Så	jeg	tipper	at	før	så	tenkte	jo	folk	enten	at	jeg	var	bortskjemt	

eller	opptatt	av	hva	andre	syntes	om	meg,	eller,	som	det	faktisk	var,	at	man	er	interessert	i	ny	

teknologi	og	opptatt	av	det	da.	Så	en	av	de	tingene.	Men	nå	så	tror	jeg	at	det	er	så	vanlig,	så	jeg	

vet	ikke	om	folk	i	det	hele	tatt	legger	merke	til	hvordan	telefon	man	har.	

	

SECTION	2:	Green	and	non-green	symbolic	meanings	

	

QUESTION	2	

I:	 Jeg	har	nå	sendt	deg	en	liste	(liste	1)	 i	chatten.	Dette	er	en	liste	over	ulike	varer	en	

person	har	kjøpt	i	løpet	av	den	siste	uken,	og	det	jeg	ønsker	du	skal	gjøre	er	å	sette	deg	
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inn	i	situasjonen	så	godt	du	kan	helt	til	du	klarer	å	karakterisere	personen	som	har	kjøpt	

disse	dagligvarene.	Så	jeg	vil	at	du	skal	forklare	meg	hvordan	du	ville	beskrevet	denne	

person	med	tanke	på	personlighet	og	karakter.		

	
J:	Nå	har	jeg	kjøpt	alle	disse	tingene	i	løpet	av	den	siste	uken	*ler*.	Så,	ja.	Jeg	vil	si	at	dette	er	en	

person	som	liker	å	kose	seg.	En	som	er	opptatt	av	å	bruke	tid	på	å	lage	seg	god	mat.	For	min	del	

så	forbinder	jeg	kaffe	med,	eller	i	hvert	fall	den	kaffen	jeg	kjøpte	sist	da,	så	tar	det	litt	tid	å	lage	

den.	Så	det	handler	litt	om	å	kose	seg	litt	med	å	lage	det.	Ja,	jeg	vil	jo	anta	at	man	ikke	er	student,	

så	man	bruker	penger	på	bacon	og	biff,	som	ikke	alltid	er	så	billig.	Så,	en	med	fast	jobb,	enten	

en	som	prioriterer	å	bruke	pengene	sine	på	god	mat,	eller	en	som	er	pengesterk.	Ja,	i	hvert	fall	

en	person	som	spiser	frokost.	Kaffe,	bacon,	melk	og	agurk	er	frokostvarer	synes	jeg.	Jeg	føler	de	

fire	første	definerer	søndagsfrokost	kanskje.	Løk	og	biff,	da	tenker	jeg	at	man	gidder	å	bruke	litt	

mer	tid	på	å	lage	en	litt	mer	omfattende	middagsrett,	fremfor	å	bare	slenge	biffen	på	tallerkenen	

med	litt	ris.	Tannbørsten	er	litt	sånn	‘wildcard’	her,	men	alle	pusser	jo	tenner,	men	kanskje	ikke	

alle	kjøper	tannbørste	så	ofte.	Så	hvis	man	har	kjøpt	det	den	siste	uken	så	er	det	vel	en	som	

kjøper	seg	en	ny	tannbørste	i	ny	og	ne.		

	

QUESTION	3	

I:	Nå	får	du	en	til	liste.	Her	skal	du	gjøre	det	samme.	Sett	deg	inn	i	situasjonen	og	prøv	å	

beskrive	personen	bak	denne	listen.		
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J:	Mye	av	det	samme	som	i	stad.	Dette	er	en	bevisst	forbruker.	Kanskje	enda	mer	bevisst	enn	å	

bare	være	matglad.	Så	her	kan	man	trekke	det	enda	mer	i	en	stereotypisk	retning.	Du	kan	jo	

definere	den	personen	kanskje	inn	i	to	kategorier	da,	enten	miljøbevisst,	eller	i	hvert	fall	når	

det	er	bambustannbørste	 i	 tillegg	så	ville	 jeg	 tenkt	veldig	miljøbevisst	person	da.	For	det	er	

liksom	bare	økologisk,	vegetar,	sikkert	økologisk	kaffe	og,	selv	om	det	bare	står	kaffe.	Og	kaffe	

er	jo	et	produkt	som	i	prinsippet	er	ganske,	hva	skal	man	si,	det	er	mye	illegalt	og	mye	fælt	i	den	

bransjen,	så	det	er	litt	rart	at	denne	personen	drikker	kaffe	kanskje.		

	

QUESTION	4	

I:	Hva	tenker	du	er	den	største	forskjellen	mellom	disse	to	menneskene?		

J:	Egentlig	tror	jeg	de	er	likere	enn	hva	man	skulle	tro.	For	begge	tenker	når	de	handler,	så	jeg	

tror	man	klarer	å	sette	seg	inn	i	kanskje	hverandres	handlemønster,	sett	bort	i	fra	akkurat	type	

vare	da.	Så	jeg	tror	personligheten	kanskje	ikke	er	så	ulik	egentlig.	Men	det	er	nok	kanskje	de	

holdningene	eller	verdiene	som	skiller	litt.		

	

I:	Hva	er	de	holdningene	og	verdiene	du	refererer	til?		

J:	Jeg	tror	først	og	fremst	kanskje	omtenksomheten	og	tanken	om	kloden	som	helhet,	kontra	

egoismen	og	det	og	tenke	på	sitt	eget	velvære,	for	å	sette	det	helt	på	spissen	da.		

	

I:	Hvilken	person	er	mest	lik	deg?		

J:	Jeg	tror	det	er	den	første.	Så	prøver	man	å	redde	inn	på	andre	områder	da.	Jeg	tror	jeg	er	liste	

1,	men	ser	opp	til	liste	2.	Kanskje.		
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QUESTION	5		

I:	Nå	sender	jeg	den	en	link.	På	første	side	ser	du	liste	1,	og	det	du	skal	gjøre	er	å	sette	en	

X	ved	4	av	de	personlighetstrekkene	du	synes	er	mest	beskrivende	for	personen	bak	liste	

1.		Gjør	det	samme	for	liste	2.		

	

LISTE	1:	

x	 Frempå	(tar	initiativ)	

x	 Selvstendig	

x	 Snill	

	 Hardtarbeidende	

	 Følsom	

	 Hjelpsom	

x	 Kompetitiv	

	 Forsiktig	

	 Overlegen	

	 Forståelsesfull	

	

QUESTION	6	

LISTE	2:	

x	 Frempå	(tar	initiativ)	

x	 Selvstendig	

x	 Snill	

	 Hardtarbeidende	

x	 Følsom	

	 Hjelpsom	

	 Kompetitiv	

	 Forsiktig	

	 Overlegen	

	 Forståelsesfull	
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SECTION	3:	Self-concept	and	conflicting	identities	in	light	of	greenness	

	

QUESTION	7	

I:	Jeg	spurte	deg	jo	om	å	tenke	på	en	gang	du	har	kjøpt	et	produkt	hvor	du	i	øyeblikket	

eller	 senere	 har	 hatt	 dårlig	 samvittighet	 fordi	 produktet	 ikke	 var	 i	 tråd	 med	 dine	

personlige	verdier	eller	den	du	ønsker	å	være.	Kan	du	fortelle	litt	om	det?	

J:	Jeg	tenkte	jo	veldig	på	det.	Jeg	tror	jeg	er	ganske	bevisst	når	jeg	kjøper	ting.	Jeg	kjøper	som	

regel	ikke	ting	jeg	ikke	kan	stå	inne	for.	Så	jeg	slet	litt	med	å	komme	på	et	sånt	tilfelle.	Men	noe	

jeg	angrer	på,	som	forsåvidt	ikke	er	i	strid	med	verdiene	mine,	men	det	var	litt	sånn	‘nå	ble	jeg	

litt	revet	med’.	Og	det	var	å	kjøpe	en	vin	til	2000	kr.	I	utgangspunktet	så	skulle	en	kompis	som	

er	veldig	god	på	vin	hjelpe	meg	gjennom	mitt	første	vinslipp,	som	var	online.	Også	svarte	han	

ikke	på	telefon,	så	da	satt	jeg	der	alene	og	hadde	kommet	inn	på	polet,	fordi	det	er	en	virtuell	

kø.	Så	da	har	man	X	antall	minutter	å	handle	på,	før	man	blir	kastet	ut	av	siden.	Også	var	det	

veldig	få	igjen	av	den	vinen,	så	tenkte	jeg	at	“Ok,	da	er	det	sikkert	et	bra	kjøp”,	for	det	er	jo	en	

investering	sier	dem.	Så	da	kjøpte	jeg	den	vinen,	også	kjøpe	jeg	to	av	en	annen,	fordi	jeg	tenkte	

at	hvis	han	(kompisen)	ikke	hadde	våknet	eller	et	eller	annet	fordi	det	betyr	jo	mye	for	han,	så	

kjøpe	jeg	to	av	den	så	jeg	kunne	selge	den	til	han.	Men	han	hadde	jo	selvfølgelig	kommet	inn	og	

sånt,	så	da	satt	jeg	der	med	to	av	samme	vin,	og	en	vin	til	2000	kr,	og	ikke	et	vinkjøleskap.	For	

den	til	2000	kr	skal	jo	ligge	i	20	år	før	den	kan	drikkes.	Så	da	måtte	jeg	også	ha	et	vinkjøleskap	

da,	for	at	den	vinen	ikke	skulle	bli	ødelagt	i	løpet	av	de	neste	20	årene.	Så	da	er	man	jo	stuck	

med	det	da.	Ganske	raskt	etterpå,	kanskje	et	kvarter	etterpå	så	tenkte	jeg	liksom	“For	et	tullete	

bruk	av	penger”.		

	

I:	Gjorde	du	noe	spesielt	for	å	bli	kvitt	den	dårlige	samvittigheten?		

J:		Jeg	kjøpte	det	vinkjøleskapet.	Så	man	i	det	minste	kan	forsvare	det	i	hodet	sitt,	at	det	er	en	

god	investering.	Så	kan	man	komme	her	et	halvt	år	etterpå	og	tenke	at	nå	har	den	allerede	steget	

i	verdi,	så	da	er	det	litt	sånn	“Ok,	da	var	det	kanskje	et	godt	kjøp	da”.	Nå	har	man	jo	glemt	de	

2000	kr,	 så	nå	har	 jeg	 ikke	noe	dårlig	 samvittighet	 for	det	 lenger.	Det	 var	 en	prosess,	 for	 å	

forsvare	seg	selv	og	tenke	“Det	var	smart,	det	var	smart”.	Og	snakke	med	flest	mulig	folk	som	

har	peiling,	for	å	få	en	bekreftelse	på	at	det	var	et	godt	kjøp.	Også	glede	seg	til	år	2040.	
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QUESTION	8	

I:	 Nå	 får	 du	 et	 hypotetisk	 scenario.	 Se	 for	 deg	 at	 en	 kompisgjeng	 på	 6	 stykker	 sitter	

sammen	på	restaurant	og	skal	bestille	mat.	En	i	gjengen,	Ola,	har	som	nyttårsforsett	å	

redusere	kjøttforbruket	sitt	av	miljøhensyn	og	har	hittil	lykkes	med	det.	Planen	er	at	han	

i	dag	skal	kjøpe	en	vegetarrett.	Alle	kompisene	bestiller	derimot	retter	med	kjøtt,	og	når	

det	 til	slutt	er	Olas	 tur	 til	å	bestille,	så	bestiller	han	allikevel	en	vanlig	hamburger	av	

storfekjøtt.	Hvordan	tror	du	Ola	opplever	denne	situasjonen?	

J:	Så	det	er	to	scenarioer.	Enten	så	fristes	han	så	mye	av	kjøttet	fordi	han	savner	kjøtt,	så	derfor	

bestiller	han	det.	Eller	så	er	det	fordi	han	gir	etter	for	presset	og	ikke	tørr	å	fremstå	som	den	

han	egentlig	er.	Fordi	han	er	redd	for	å	bli	mobbet	eller	ertet,	eller	whatever.	Også	tenker	jeg	jo	

dessverre	det	siste	da,	at	det	rett	og	slett	er	presset	som	gjør	at	han	ikke	kjøper	vegetar,	men	

samtidig	om	det	er	gode	kompiser	så	burde	han	jo	ha	sagt	det	til	dem.	Men,	hvor	lenge	er	det	

siden	nyttårsaften	her?	Ja,	det	er	noen	måneder	siden.	Så	hvis	han	har	holdt	seg	hittil,	så	burde	

han	forsåvidt	ha	sagt	det	til	de,	og	de	vet	det.	Så	da	er	det	kanskje	det	første	da,	han	lar	seg	friste	

tenker	jeg.		

	

I:	Hva	tenker	du	om	valget	hans?		

J:	Jeg	tenker	jo	at	det	har	vært	en	prosess	i	hodet	hans	for	hver	eneste	en	som	har	bestilt	en	

kjøttrett	og	at	han	da	har	tenkt	“Oi,	ja	shitt	så	digg”.	Også,	nei,	jeg	tipper	han	angrer	etterpå?		

	

I:	Hva	tror	du	vennene	til	Ola	tenker	om	at	Ola	ønsker	å	redusere	kjøttforbruket	sitt	av	

miljøhensyn?		

J:	Det	tror	jeg	ikke	vennene	til	Ola	bryr	seg	så	mye	om.		

	

I:	Hva	ville	dine	venner	tenkt,	hvis	du	var	Ola?		

J:	Jeg	tror	de	hadde	tenkt	“Bra	for	deg	John,	jeg	nyter	denne	biffen	her	jeg”.		

	

I:	Med	 tanke	på	at	Ola	ønsker	å	redusere	kjøttforbruket	sitt	av	miljøhensyn,	hvordan	

tenker	du	at	Ola	er	som	person?		

J:	Litt	det	samme	som	jeg	huket	av	i	dokumentet.	Han	har	satt	seg	litt	mer	ned	og	tenkt	over	

sine	verdier	og	verdivalg,	og	satt	seg	litt	inn	i	hvordan	verden	utvikler	seg	da.	Kanskje	han	har	

en	personlighet	som	lett	lar	seg	inspirere	av	andres	fight	for	noe	bra.		
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SECTION	4:	Green	behaviors	and	consumption	

	

QUESTION	9	

I:	Hva	tenker	du	om	det	å	være	miljøvennlig?	

J:	Jeg	tenker	mer	og	mer	på	det.	Jeg	har	mer	og	mer	troen	på	at	hver	enkelt	kan	påvirke	i	en	

positiv	retning.	Men	før	så	var	det	litt	sånn	hva	har	det	å	si	hva	jeg	gjør	på	en	måte.	Så	jeg	tenker	

jo	det	er	viktig	da	og	ta	et	standpunkt	og	påvirke	der	man	kan.	Vise	at	man	bryr	seg	også,	fordi	

det	påvirker	andre	igjen.	Jeg	tror	ringvirkningene	lar	seg	påvirke	mye	mer	enn	det	de	gjorde	før	

i	 tiden.	Mye	på	 grunn	 av	 sosiale	medier	 og	 sånt.	 For	 selv	 om	det	 er	 én	 stemme	 så	 kan	den	

stemmen	bli	hørt	av	vanvittig	mange.	Så	tror	jeg	litt	det	samme,	litt	gruppepress,	så	hvis	man	er	

med	på	og	 redusere	gruppepress,	 så	vil	de	 som	 faktisk	ønsker	å	gjøre	noe	gjennomføre	det	

lettere.	Så,	jeg	tenker	det	er	viktig	da,	og	påvirke	der	man	kan,	og	vise	at	man	bryr	seg.		

	

QUESTION	10	

I:	 Så	nevnte	du	 tidligere	 at	 dette	med	at	mobilen	og	kaffemaskinen	 er	 viktig	 for	deg.	

Hvordan	tenker	du	at	disse	produktene	er	for	miljøet?		

J:	Det	er	ikke	superbra	for	miljøet.	Vet	at	kaffe	er,	både	de	som	jobber	med	det,	at	de	ikke	har	

det	så	bra.	Også	fraktes	det	langt,	det	krever	veldig	mye	areal	å	dyrke	på.	Men	samtidig	så	er	jeg	

opptatt	av	at	der	hvor	jeg	kjøper	kaffen	så	kan	de	på	en	måte	ha	det	stempelet	på	at	de	bryr	seg	

om	de	som	jobber	der,	de	er	så	miljøvennlige	som	de	kan	være	da.	Men	nei,	det	er	nok	ikke	så	

veldig	bra	for	miljøet.	Også	mobil,	så	tenker	jeg	at	er	ekstremt	viktig	for	meg,	så	det	er	en	av	

punktene	der	jeg	nødvendigvis	ikke	ville	droppet.	Samtidig	som,	i	og	med	at	jeg	har	en	bedrift,	

så	kunne	jeg	fint	ha	solgt	mobilen	etter	et	år	og	gått	i	null	hver	gang	fordi	at	man	betaler	moms	

ikke	sant.	Men,	nå	har	jeg	droppet	å	skifte	hvert	år	allikevel,	fordi	det	ikke	er	bra	for	miljøet.	Så	

man	tenker	kanskje	mer	gjennom	forbruket,	i	hvert	fall	med	tanke	på	hvor	ofte	man	bytter	da.		

	

I:	Er	miljø	noe	du	pleier	å	tenke	på	når	du	kjøper	og	bruker	produkter?		

J:	Ja.	Men,	jeg	tror	veldig	ofte	det	må	være	to	grunner	til	at	det	bikker	over	til	et	miljøvennlig	

valg	da.	For	eksempel	el-bil,	så	har	jeg	valg	el-bil	både	fordi	det	er	miljøvennlig,	og	fordi	det	er	

billigere.	Så	hvis	det	hadde	vært	like	dyrt,	så	er	det	godt	mulig	at	jeg	ikke	hadde	valgt	el-bil	fordi	

den	andre	går	lenger	eller	ikke	har	en	rekkevidde,	sant.	Så	det	må	kanskje	være	to	grunner	ofte.		
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I:	Skulle	du	ønske	at	de	produktene	du	bruker	var	mer	miljøvennlig?		

J:	Ja,	det	tror	jeg	at	jeg	skulle	ønske.	Jeg	tenker	veldig	mye	på	hvilke	bedrifter	som	aktivt	gjør	

noe	for	å	forbedre	ting.	Så	for	eksempel	Apple	da,	de	har	et	stort	fokus	på	gjenbruk	av	materiale.	

Og	da	 tenker	 jeg	 at	 jeg	 støtter	det	 fremfor	noe	 annet.	 Så	 jeg	 tenker	 jo	mye	på	det	 i	 valg	 av	

leverandør	da.		

	

QUESTION	11	

I:	Så	lurer	jeg	på,	på	en	skala	fra	1,	som	er	lite,	til	5,	som	er	mye,	i	hvor	stor	grad	føler	du	

at	samfunnet	forventer	av	deg	at	du	skal	ta	miljøvennlige	valg?		

J:	*Tenker*.	Tre.		

	

I:	Hvorfor	det?		

J:	Jeg	tror	ikke	samfunnet	bryr	seg	så	mye	om	enkeltindividets	valg,	så	hvis	de	ser	at	jeg	velger	

noe	så	er	det	 liksom	ikke.	Så	hvis	 jeg	går	på	Elkjøp	og	kjøper	noe	der,	så	 tror	 jeg	 ikke	noen	

reagerer	på	det	jeg	kjøper	i	butikken	der.	Selv	om	det	kanskje	det	finnes	et	mer	miljøvennlig	

valg	i	butikken.	Men	samfunnet	bryr	seg	jo	samtidig,	det	er	derfor	det	ikke	er	to	heller	på	en	

måte.	Men	 jeg	 tror	 ikke	de	bryr	seg	om	hva	hver	enkelt	gjør,	men	hva	vi	 som	samfunn	gjør	

kanskje.		

	

SECTION	5:	Personal	Attributes	Questionnaire	

	

QUESTION	12		

I:	Nå	sender	jeg	deg	en	link	til	en	kort	spørreundersøkelse	som	du	skal	svare	raskt	på.		
	 	 A	 B	 C	 D	 E	 	
1.	 Overhodet	ikke	aggressiv	 	 	 x	 	 	 Veldig	aggressiv	
2.	 Overhodet	ikke	selvstendig	 	 	 	 x	 	 Veldig	selvstendig	
3.	 Overhodet	ikke	emosjonell	 	 	 x	 	 	 Veldig	emosjonell	
4.	 Veldig	underdanig	 	 	 x	 	 	 Veldig	dominerende	
5.	 Overhodet	ikke	lett	å	såre	i	en	større	

krise	
	 x	 	 	 	 Veldig	lett	å	såre	i	en	større	krise	

6.	 Veldig	passiv	(tilbakeholden)	 	 	 	 x	 	 Veldig	frempå	(tar	initiativ)	
7.	 Overhodet	ikke	i	stand	til	å	vie	seg	

selv	helt	til	andre	
	 	 x	 	 	 Kan	vie	seg	selv	helt	til	andre	

8.	 Veldig	røff	(rough)	 	 	 x	 	 	 Veldig	forsiktig	(gentle)	
9.	 Overhodet	ikke	hjelpsom	overfor	

andre	
	 	 	 x	 	 Veldig	hjelpsom	overfor	andre	
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10.	 Overhodet	ikke	kompetitiv	 	 	 	 x	 	 Veldig	kompetitiv	
11.	 Veldig	hjemmeorientert	 	 	 	 x	 	 Veldig	verdensvant	(worldly)	
12.	 Overhodet	ikke	snill	 	 	 	 x	 	 Veldig	snill	
13.	 Likegyldig	til	andres	bekreftelse	 	 	 x	 	 	 Sterkt	 behov	 for	 bekreftelse	 fra	

andre	
14.	 Blir	lett	såret	 	 	 x	 	 	 Blir	ikke	lett	såret	
15.	 Overhodet	 ikke	 klar	 over	 andres	

følelser	
	 	 	 x	 	 Veldig	klar	over	andres	følelser	

16.	 Kan	enkelt	ta	beslutninger	 	 x	 	 	 	 Har	utfordringer	med	å	ta	
beslutninger	

17.	 Gir	opp	veldig	lett	 	 	 	 x	 	 Gir	aldri	lett	opp	
18.	 Gråter	aldri	 	 	 x	 	 	 Gråter	veldig	lett	
19.	 Overhodet	ikke	selvsikker	 	 	 	 x	 	 Veldig	selvsikker	
20.	 Føler	seg	veldig	underlegen	 	 	 x	 	 	 Føler	seg	veldig	overlegen	
21.	 Overhodet	ikke	forståelsesfull	

overfor	andre	
	 	 	 x	 	 Veldig	forståelsesfull	overfor	

andre	
22.	 Veldig	kald	i	relasjoner	med	andre	 	 	 	 x	 	 Veldig	varm	i	relasjoner	med	

andre	
23.	 Lite	behov	for	sikkerhet	 	 x	 	 	 	 Veldig	sterkt	behov	for	sikkerhet	
24.	 Går	i	oppløsning	under	press	 	 	 	 x	 	 Står	sterkt	under	press	
	

SECTION	6:	Consumption	and	gender	identity	

	

QUESTION	13	

I:	Da	får	du	et	bilde	i	chatten.	Det	jeg	lurer	på	er	hvilke	av	de	to	genserne	du	ville	gått	

med?		

	

J:	Den	blå.		

	

I:	Hvorfor	akkurat	den?		

J:	Den	fargen	passer	meg	bedre.		

	

I:	Eier	du	noen	rosa	plagg?		
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J:	Nei,	jeg	eier	ingen	rosa	plagg.		

	

QUESTION	14	

I:	Nå	sender	jeg	deg	et	nytt	bilde.	Da	vil	jeg	at	du	skal	se	for	deg	at	du	står	på	butikken	og	

skal	kjøpe	deg	en	ny	deodorant.	Du	har	 valget	mellom	disse	 tre	 som	alle	har	 samme	

nøytrale	duft.	Hvilken	av	dem	velger	du?	

	
J:	Jeg	velger	sort.		

	

I:	Hvorfor?		

J:	Jeg	synes	den	har	penest	design.		

	

I:	Hvorfor	ikke	den	rosa-lilla	eller	hvite?		

J:	Jeg	tror	hvit	fort	blir	skitten.	Også	er	jeg	veldig	minimalistisk	i	stilen,	så	derfor	ville	jeg	ikke	

valgt	rosa	heller.		

	

SECTION	7:	Masculinity	and	femininity	

	

QUESTION	15	

I:	Hvordan	ville	du	ha	beskrevet	en	person	som	er	maskulin?		

J:	Litt	brautene.	Bestemt,	selvsikker,	en	som	er	trygg,	han	står	støtt.	Ja.	

	

QUESTION	16	

I:	Hvordan	ville	du	ha	beskrevet	et	objekt	som	er	maskulint?		

J:	Harde	kanter,	mye	firkanter,	mye	skarpe	hjørner.	Skarpe	former.	Nei,	 ja	av	farge	så	er	det	

gjerne	litt	kaldt	da.	
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QUESTION	17	

I:	Så	hvordan	ville	du	ha	beskrevet	en	person	som	er	feminin?		

J:	Varm,	snill,	omtenksom,	lytter	til	andre.		

	

QUESTION	18	

I:	Hva	med	et	objekt	som	er	feminint?		

J:	Motsatt,	altså	runde	former,	litt	varmere	fargetoner.	Ja.		

	

QUESTION	19	

I:	Nå	får	du	to	skaler	i	chatten.	Den	ene	går	fra	ikke	maskulin	(1)	til	veldig	maskulin	(10),	

mens	den	andre	går	 fra	 ikke	 feminin	 (1)	 til	veldig	 feminin	 (10).	Dette	betyr	at	det	er	

mulig	å	score	høyt	på	både	maskulinitet	og	femininitet	samtidig.	Hvor	vil	du	plassere	deg	

selv	på	skalaen	for	maskulinitet?		

	

	
J:	Syv	kanskje?	Jeg	er	ganske	bestemt.	Tar	raske	beslutninger,	og	står	for	de	beslutningene	jeg	

tar.	Er	ikke	redd	for	å	brøyte	meg	litt	frem.	

	

QUESTION	20	

I:	Hvor	vil	du	plassere	deg	selv	på	skalaen	for	femininitet?		

J:	Mellom	seks	og	syv	der	og	kanskje.	Jeg	bryr	meg	veldig	om	andre,	og	liker	i	hvert	fall	å	tro	at	

jeg	 er	 snill	 og	 omtenksom,	 og	 også	 gir	 andre	 plass.	 Også	 tror	 jeg	man	må	 ha	 litt	 feminine	

egenskaper	for	å	kunne	tilpasse	seg	omgivelsene	sine,	og	folk	man	er	med	da,	og	der	føler	jeg	at	

jeg	er	veldig	tilpasningsdyktig.		

	

QUESTION	21	

I:	Hva	hadde	du	tenkt	om	noen	hadde	oppfattet	deg	enda	mer	feminint?		
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J:	Jeg	hadde	ikke	brydd	meg	så	mye	om	det.	Men	der	har	du	igjen	de	litt	maskuline	trekkene	da,	

at	man	bryr	seg	ikke	så	mye	om	hva	andre	tenker	kanskje,	om	akkurat	det.		
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9.2.8	Tom	
	

SECTION	1:	Personal	possessions	

	

QUESTION	1	

I:	På	forhånd	så	spurte	jeg	deg	om	hvilke	produkter	som	er	viktig	for	deg	i	hverdagen	din.	

Har	du	fått	tenkt	noe	på	dette?		

T:	 Ja,	med	en	gang	du	sa	det	så	tenkte	 jeg	 jo	på	dagligvarebutikken.	Hvorav	jeg	ofte	handler	

havregryn,	melk,	egg,	og	mye	frukt	og	grønnsaker,	for	eksempel	bananer	og	epler,	bananer	og	

paprika.	Det	er	vel	egentlig	det	som	er	viktigst	står	daglig.	Og	litt	mer	sånn	hvis	du	vil	ha	andre	

produkter	 som	 jeg	 bruker	 hver	 dag	 så	 er	 det	 jo	 Vichy	 deodorant,	 Kerastase	 eller	 Redken	

Shampoo,	eller	håndsåpe	for	sensitive	hender,	og	Dove	dusjsåpe	kanskje.		

	

I:	Hvorfor	er	nettopp	disse	hverdagslige	hygieneprodukter	viktig	for	deg?		

T:	Jeg	tror	sånn	som	den	deodoranten	den	prøvde	jeg	litt	tilfeldig,	fordi	jeg	gikk	til	apoteket	for	

nesten	tre	år	siden	og	spurte	etter	en	deodorant	som	ikke	har	parfyme	i	seg,	og	som	ikke	er	så	

veldig	sterk	og	som	holder	veldig	godt.	Etter	jeg	hadde	prøvd	den	en	gang	så	var	jeg	solgt	på	

produktet	med	en	gang,	så	jeg	har	bare	fortsatt	å	kjøpe	den.	Og	ja,	den	håndsåpen,	jeg	kjøper	

den	Klar	håndsåpen.	Den	bruker	 jeg	egentlig	mest	 fordi	nå	så	er	det	 så	kaldt	og	rått	ute,	 så	

hendene	sprekker	opp	ganske	lett,	og	jeg	er	kanskje	ikke	så	flink	med	fuktighetskrem,	og	da	

syntes	jeg	egentlig	den	håndsåpen	er	ganske	lett	og	behagelig	da.		

	

I:	Har	du	noen	tanker	om	hva	andre	tenker	om	deg	når	du	bruker	disse	produktene?		

T:	Nei.	Jeg	tenker	jo	egentlig	kanskje	at	de	ikke	vet	så	mye	hvilke	produkter	jeg	bruker.	Men	

kanskje	hvis	jeg	spiser	havregrøt	og	melk,	så	kan	jo	kanskje	det	fremstå	som	litt	kjipt	og	kanskje	

ikke	så	kreativt.	Men	for	meg	så	er	det	veldig	sunt	og	veldig	bra	alternativ	til	frokost,	og	med	

kanskje	mye	brød	og	sånt.	Ja,	jeg	tror	det	egentlig	er	det	eneste.		

	

SECTION	2:	Green	and	non-green	symbolic	meanings	
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QUESTION	2	

I:	Nå	sender	jeg	deg	en	liste	i	chatten.	Dette	er	da	en	liste	over	ulike	varer	en	person	har	

kjøpt	 i	 løpet	 av	 den	 siste	 uken.	 Det	 jeg	 ønsker	 at	 du	 skal	 gjøre	 er	 å	 sette	 deg	 inn	 i	

situasjonen	så	godt	du	kan	helt	 til	du	klarer	å	karakterisere	personen	som	har	kjøpt	

disse	dagligvarene.	Det	jeg	lurer	på	er	hvordan	du	ville	ha	beskrevet	denne	personen	og	

dens	personlighet.		

	
T:	Det	er	et	godt	spørsmål.	Nei,	hvis	du	tenker	kosthold	så	er	det	jo	ikke	et	veldig	variert	og	

kreativt	kostholdsvalg.	Og	tenker	kanskje	ikke	så	langt	frem	i	tid,	for	det	er	litt	frokost	ting,	litt	

lunsj	ting,	litt	middags	ting	og	en	tannbørste.	Man	kjøper	jo	ikke	ny	tannbørste	så	ofte,	så	da	

trengte	denne	personen	det	sikkert	nå.	Og	det	andre	på	listen	er	jo	en	del	frokost	ting,	og	en	biff.	

Kanskje	det	er	middagen,	men	kanskje	denne	personen	ikke	tenker	så	langsiktig.	Når	jeg	ser	

her	så	er	det	ikke	så	enkelt	å	lage	så	mange	retter.	Du	kan	bruke	det	sammen,	men	det	var	ikke	

så	veldig	lang	liste.	Men	hvis	det	bare	er	et	lite	utdrag	av	en	større	liste	så	blir	jeg	litt	usikker	på	

det	jeg	har	sagt.	Dette	var	litt	vanskelig.		

	

QUESTION	3	

I:	Nå	får	du	en	til	liste.	Dette	er	også	en	liste	over	ulike	varer	en	annen	person	har	kjøpt	i	

løpet	av	en	uke.	Kan	du	karakterisere	denne	personen?		

	
T:	Ja,	du	ser	jo	klare	forskjeller	med	en	gang.	Ja,	kaffe	går	igjen	og	det	er	helt	normalt.	Men	du	

ser	havremelk	med	en	gang,	og	økologiske	produkter,	og	vegetarburger,	og	bambustannbørste.	
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Så	 jeg	 tenker	 at	 denne	 personen	 er	 mye	 mer	 bevisst	 på	 hva	 én	 kjøper,	 og	 tenker	 mer	 på	

jordkloden	 og	 planeten	 og	 liksom	 “Hva	 kan	 jeg	 gjøre	 for	 å	 ikke	 forverre	 situasjonen	 på	

planeten”.	Men	så	kan	det	jo	også	være	sånn	at	med	havremelk	så	kan	det	jo	være	allergier	inne	

i	 bildet,	 og	det	 kan	også	 være	med	vegetarburger	og,	men	det	 kan	være	begge	deler,	 enten	

allergier	eller	et	veldig	bevisst	valg	på	at	“Jeg	skal	ha	en	vegetarisk,	eller	vegansk	diett”.	

	

QUESTION	4	

I:	Hva	tenker	du	er	den	største	forskjellen	mellom	disse	to	personene?		

T:	Nei,	da	tenker	jeg	jo	kjøtt	er	jo	helt	klart	er	den	største	forskjellen,	der	han	første	har	biff	og	

bacon,	og	han	eller	hun	andre,	nå	vet	man	jo	ikke	kjønn,	har	kjøpt	tofu	og	vegetarburger.	Jeg	

tenker	jo	egentlig	at	liste	1	er	en	gutt,	men	jeg	tenker	at	liste	2	kunne	vært	både	gutt	og	jente.	

Men	liste	1	er	i	mitt	hodet	i	hvert	fall	veldig	klart	en	gutt.		

	

I:	Hvem	av	de	personene	er	mest	lik	deg?		

T:	Jeg	vil	jo	egentlig	si	at	jeg	er	en	hybrid	altså.	Jeg	kjøper	jo	økologiske	bananer,	agurk	og	tomat	

og	melk	og	det	der.	Men	går	ikke	så	mye	på	den	vegetarsiden	heller.	Men	jeg	vil	si	jeg	er	mer	

bevisst	enn	liste	1,	men	mindre	bevisst	enn	liste	2.		

	

I:	Hva	syntes	du	om	å	være	denne	personen	du	beskriver?		

T:	For	meg	så	 funker	det	 fint,	men	selvfølgelig,	 angående	sosialt	press	og	sosiale	medier	og	

forskjellige	eksterne	kilder	da,	så	kan	det	være	at	jeg	til	tider	tenker	at	jeg	burde	ha	gjort	mer.	

Men	så	har	jeg	jo	også	venner	og	bekjente	som	gjør	veldig	mye	mindre	enn	meg,	så	tenker	jeg	

“Hvorfor	gjør	ikke	dere	mer?”.	Jeg	vil	ikke	si	jeg	er	en	brobygger	akkurat,	men	jeg	vil	se	at	jeg	

ser	begge	perspektivene,	også	ser	jeg	at	ja	dere	på	liste	mer	burde	bli	mer	lik	liste	2,	men	så	

tenker	jeg	også	at	jeg	selv	burde	gjort	mer	for	å	være	mer	lik	liste	2.	For	jeg	er	veldig	glad	i	vanlig	

melk	og	sånne	produkter	så.	Jeg	har	prøvd	meg	på	havremelk	og	mandelmelk,	men	jeg	vet	ikke	

om	det	var	en	slager	for	meg	da.		

	

QUESTION	5		

I:	Jeg	sender	deg	nå	en	link.	Først	ser	du	liste	1.	Så	ønsker	jeg	at	du	gjør	det	er	å	sette	en	

X	på	de	4	personlighetstrekkene	som	du	tenker	er	mest	beskrivende	for	personen	bak	

liste	1.	Så	ønsker	jeg	at	du	skal	gjøre	det	samme	for	liste	2.		
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LISTE	1:	

X	 Frempå	(tar	initiativ)	

X	 Selvstendig	

	 Snill	

	 Hardtarbeidende	

	 Følsom	

	 Hjelpsom	

X	 Kompetitiv	

	 Forsiktig	

X	 Overlegen	

	 Forståelsesfull	

	

T:	Dette	blir	nok	litt	vanskelig	om	jeg	må	argumentere	for	valgene	mine,	men	jeg	får	bare	prøve.	

Det	står	mellom	selvstendig	og	hardtarbeidende	på	liste	1.		

	

QUESTION	6	

LISTE	2:	

	 Frempå	(tar	initiativ)	

X	 Selvstendig	

X	 Snill	

	 Hardtarbeidende	

	 Følsom	

X	 Hjelpsom	

	 Kompetitiv	

	 Forsiktig	

	 Overlegen	

X	 Forståelsesfull	
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I:	Har	du	noen	tanker	om	hvorfor	du	tok	de	valgene	du	tok?		

T:	Jeg	tror	nok	på	begge	listene	at	det	er	litt	stereotypier	jeg	ser	for	meg.	Siden	jeg	sa	liste	1	var	

en	gutt,	en	gutt	som	kjøper	de	tingene	kanskje	er	veldig	overlegen,	og	frempå,	folk	skal	 ikke	

fortelle	meg	ditt	og	datt,	og	kanskje	tar	litt	føringer	i	sitt	eget	liv,	og	kanskje	ikke	prøver	å	bli	så	

påvirket	av	andre	sine	meninger	da.	Men	så	tok	jeg	også	selvstendig	på	begge,	fordi	jeg	mener	

en	som	kjøper	liste	2	også,	så	gjør	de	det	de	står	for,	og	de	står	for	sine	meninger.	Selvfølgelig,	

så	kan	du	si	at	de	følger	en	trend,	men	samtidig	så	tenker	jeg	at	det	er	veldig	selvstendig	å	gå	

litt	mer	for	de	produktene	og.	Jeg	tenkte	følsom,	men	jeg	tenkte	også	snill,	og	mer	snill	fremfor	

følsom	for	du	har	nok	mer	tanker	rundt	akkurat	dine	egne	valg	og	sikkert	det	du	gjør.	Og	da	er	

du	kanskje	åpen	for	flere	perspektiver.	Og	da	tenkte	jeg	at	snill	og	forståelsesfull	passet	bra	der.	

Og	hjelpsom	og!	Jeg	tenker	at	hvis	du	tenker	mye	på	miljøet	og	hva	du	putter	i	kroppen	så	vil	du	

nok	ha	mer	hjelpsom	framtoning	mot	andre	personer	og	i	forskjellige	situasjoner	og.		

	

SECTION	3:	Self-concept	and	conflicting	identities	in	light	of	greenness	

	

QUESTION	7	

I:	Jeg	ba	deg	jo	også	om	å	tenke	på	en	gang	du	har	kjøpt	et	produkt	hvor	du	i	øyeblikket	

eller	 senere	 har	 hatt	 dårlig	 samvittighet	 fordi	 produktet	 ikke	 var	 i	 tråd	 med	 dine	

personlige	verdier	eller	den	du	ønsker	å	være.	Kan	du	fortelle	litt	om	det?	

T:	Ja,	jeg	skrev	ned	to	ting,	fordi	det	var	egentlig	ganske	vanskelig	spørsmål	vil	jeg	si.	Fordi	jeg	

tenkte	kanskje	at	dere	ville	ta	det	inn	i	motebransjen	og	sånt,	men	jeg	prøvde	å	tenke	på	noen	

eksempler	der,	men	slet	litt	med	å	finne	eksempler	innenfor	det	temaet.	For	jeg	kjøper	sjeldent	

klær,	så	da	er	det	sånn	at	når	jeg	først	kjøper	det	så	er	det	et	godt	begrunnet	valgt.	Og	litt	som	

de	 frokost	produktene	 jeg	nevnte	 tidligere,	 så	 får	 jeg	 fort	veldig	dårlig	 samvittighet	hvis	 jeg	

kjøper	brus.	For	for	fem	år	siden	så	sluttet	jeg	egentlig	å	drikke	brus.	Så	selv	om	jeg	har	cravings	

for	godteri	og	snop	så	er	det	sånn	“Shit	jeg	burde	kanskje	ikke	kjøpt	det”.	Og	det	er	jo	mer	fordi	

jeg	ønsker	å	ha	en	sunn	livsstil,	og	ha	mye	trening	i	hverdagen	og	sånt	da.		

	

I:	La	oss	si	at	du	er	på	butikken	en	dag	og	kjøper	med	deg	smågodt	eller	brus,	også	får	du	

den	følelsen	du	forteller	om,	hvordan	opplever	du	det?		

T:	Nei,	hvis	 jeg	kjøper	det	også	 får	 jeg	den	følelsen	så	kan	det	 fort	bli	sånn	“Ja,	 ja”.	Så	 jeg	er	

kanskje	ikke	så	streng	med	meg	selv	alltid.	Men	så	er	det	litt	sånn	at	jeg	må	gå	litt	inn	i	meg	selv	
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og	bestemme	meg	for	at	neste	gang	jeg	får	en	craving	må	jeg	prøve	å	ikke	falle	for	det	da,	fordi	

jeg	faktisk	har	et	mål	om	å	trene	fire	ganger	i	uken	og	opprettholde	den	livsstilen	da.	Så	det	er	

litt	blandet.	Av	og	til	kan	det	være	litt	sånn	“Ok,	det	har	vært	litt	mye	stress	på	skolen	eller	i	

sosiale	perspektiver,	så	jeg	unner	meg	dette”,	men	så	kan	det	være	sånn	“Neste	gang,	ikke	gjør	

det”.		

	

I:	Gjør	du	noe	spesielt	for	å	bli	kvitt	den	dårlige	samvittigheten?		

T:	Ja,	det	er	vel	det	å	bare	tenke	at	jeg	ikke	skal	gjøre	det	igjen,	men	samtidig	kanskje	hvis	det	

blir	veldig	galt	så	kan	det	være	at	jeg	bare	kaster	produktet	og.	Det	har	jeg	gjort	av	og	til,	bare	

tenkt	“Du	skulle	ikke	ha	gjort	dette,	og	nå	har	du	spist	litt”,	også	blir	jeg	kanskje	litt	uvel,	så	da	

kaster	jeg	det	bare,	for	da	har	man	fjernet	seg	selv	fra	situasjonen.	Ja,	jeg	tror	det	er	det	beste	

eksempelet	jeg	kommer	på.	Eller,	det	kan	også	fort	være	at	jeg	tar	en	treningstur	samme	dagen	

eller	dagen	etter	bare	for	å	føle	meg	bra	igjen.	Så	ja,	det	er	også	et	alternativ.			

	

QUESTION	8	

I:	Nå	skal	du	få	et	hypotetisk	scenario.	Se	for	deg	at	en	kompisgjeng	på	6	stykker	sitter	

sammen	på	restaurant	og	skal	bestille	mat.	En	i	gjengen,	Ola,	har	som	nyttårsforsett	å	

redusere	kjøttforbruket	sitt	av	miljøhensyn	og	har	hittil	lykkes	med	det.	Planen	er	at	han	

i	dag	skal	kjøpe	en	vegetarrett.	Alle	kompisene	bestiller	derimot	retter	med	kjøtt,	og	når	

det	 til	slutt	er	Olas	 tur	 til	å	bestille,	så	bestiller	han	allikevel	en	vanlig	hamburger	av	

storfekjøtt.	Hvordan	tror	du	Ola	opplever	denne	situasjonen?	

T:	Ja,	det	er	vel	fort	gruppepress	da.	Og	kanskje	det	og	ikke	skulle	skille	seg	ut	så	mye.	Spesielt	

hvis	vi	skal	tenke	på	norske	miljøer,	så	tenker	jeg	på	janteloven,	at	den	spiller	inn,	at	man	ikke	

skal	være	for	forskjellig	fra	vennene	sine.	Også	er	det	kanskje	det	at	han	kanskje	er	litt	redd	for	

å	få	kommentarer	på	det	da.	Og	kanskje	sånn	“Åja,	du	skal	spise	det	ja,	når	alle	vi	andre	spiser	

kjøtt”.	Så	ja,	jeg	tror	nok	det	er	en	del	scenarioer	som	oppstår	i	hodet	hans.	

	

I:	Hva	tenker	du	om	valget	til	Ola?		

T:	Nei,	jeg	synes	jo	kanskje	det	er	litt	*Tenker*	svakt,	hvis	jeg	kan	være	så	ærlig?	For	jeg	tenker	

at	selv	om	vennene	dine	gjør	det	så	kan	du	jo	gjøre	det	du	vil	og	stå	for	det,	og	hvis	det	kommer	

kommentarer	så	må	man	overse	det.	Men	jeg	tror	nok	det	er	veldig	vanskelig	når	du	sitter	der,	
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men	samtidig	hvis	de	virkelig	er	veldig	gode	venner	så	tror	jeg	ikke	det	skulle	blitt	et	så	stort	

problem	uansett.	

	

I:	Hva	tror	du	at	vennene	til	Ola	tenker	om	at	Ola	ønsker	å	redusere	kjøttforbruket	sitt	

av	miljøhensyn?		

T:	Enten	kan	det	være	at	noen	synes	det	er	veldig	tøft	og	veldig	modig	av	han.	Men,	så	kan	det	

også	være	at	noen	tenker	litt	“For	en	tullete	idé”,	“Hvorfor	vil	du	gjøre	det?”.	Og	jeg	tror	at	når	

det	er	så	mange	som	seks	personer	så	kan	det	godt	være	at	begge	disse	personlighetstypene	er	

plassert	rundt	bordet.	At	det	da	er	noen	som	tenker	at	det	er	tøft	gjort,	men	ikke	er	interessert	

i	å	gjøre	det	selv,	mens	andre	tenker	kanskje	at	det	er	det	teiteste	de	har	hørt	i	sitt	liv.	

	

I:	Hva	tror	du	dine	venner	ville	tenkt,	hvis	du	var	Ola?		

T:	Jeg	tror	egentlig	de	hadde	vært	mer	for	at	“Ja,	ja,	det	er	helt	greit	det.	Vi	støtter	din	avgjørelse”,	

men	selvfølgelig,	noen	rappe	kommentarer	hadde	garantert	dukket	opp.	Men	er	jo	selvfølgelig	

litt	sånn	‘banter’	mellom	venner	da.	Men	når	jeg	tenker	på	mine	venner	ja,	så	tenker	jeg	egentlig	

de	ville	vært	om	bord.		

	

I:	Hvordan	ville	de	kommentarene	vært,	har	du	et	eksempel?		

T:	Nei,	det	kunne	jo	vært	sånn	“Skal	du	stille	for	valg	i	MDG”,	eller	“Har	du	blitt	influenser”,	eller	

det	kunne	vært	noe	sånt	bare	for	å	prøve	og	provosere.	Så	litt	provoserende	kommentarer	kan	

jeg	helt	klart	se	for	meg.		

	

I:	Men	med	tanke	på	at	Ola	ønsker	å	redusere	kjøttforbruket	sitt	av	miljøhensyn,	hvordan	

tenker	du	at	Ola	er	som	person?		

T:	Nei,	jeg	ville	jo	kanskje	gått	litt	tilbake	til	den	listen	da.	Jeg	sa	jo	selvstendig,	men	i	akkurat	

dette	tilfelle	så	ville	jeg	si	at	han	ikke	er	det,	fordi	han	faller	veldig	lett	for	det	de	andre	gjør,	og	

kanskje	tenker.	Men	samtidig	så	tenker	jeg	også	at	han	er	modig	som	prøver	å	gjøre	en	endring,	

en	forandring	i	hverdagen	sin.	Også	tenker	jeg	også	at	de	ordene	som	snill	og	forståelsesfull	kan	

være	kvaliteter	som	Ola	har.	Og	hvis	 jeg	skal	tenke	litt	 forbi	den	listen,	så	kan	jeg	kanskje	si	

*Tenker*,	at	han	faller	lett	for	“peer-pressure”,	spesielt	siden	han	har	den	tanken	om	å	spise	

mindre	kjøtt,	men	å	falle	sånn	med	en	gang	du	får	litt	motgang,	det	viser	jo	ikke	så	mye	vilje	og	
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karakter	som	man	kanskje	sier	da,	når	man	faktisk	går	inn	for	det.	Det	er	nok	litt	“harsh”,	men	

det	er	jo	det	jeg	tenker	da.		

	

SECTION	4:	Green	behaviors	and	consumption	

	

QUESTION	9	

I:	Hva	tenker	du	om	det	å	være	miljøvennlig?		

T:	Jeg	synes	det	er	ekstremt	viktig.	Jeg	gjør	sikkert	ikke	nok,	men	jeg	synes	det	er	veldig	viktig	

å	være	obs	på	det	og	tenke	på	valgene	du	gjør,	for	eksempel	i	butikken,	eller	angående	hvor	mye	

bil	du	kjører,	og	litt	sånne	ting.	Men	jeg	synes	det	er	litt	vanskelig	å	se	meg	selv	i	den	situasjonen,	

for	jeg	føler	ikke	det	har	vært	så	mange	situasjoner	enda	der	jeg	måtte	tatt	et	veldig	sånt	valg	

som	“Hva	gjør	dette	for	miljøet”,	men	jeg	tenker	kanskje	på	det	å	være	litt	flinkere	på	butikken	

da.	Og	det	å	ha	litt	aspirasjoner	om	å	faktisk	kjøpe	ting	som	er	lokalt	produsert	eller	noe	sånt.		

	

QUESTION	10	

I:	Da	vi	snakket	om	de	produktene	som	var	viktig	for	deg	så	nevnte	du	havregryn,	melk,	

deodoranten	og	håndsåpen.	Hvordan	tenker	du	at	disse	produktene	er	for	miljøet?		

T:	 Jeg	tenker	jo,	og	håper	jo,	at	havregryn	er	lokalt.	Men	i	Norge	så	er	det	jo	AXA	så	jeg	tror	

kanskje	ikke	det	er	lokalt	der	jeg	bor.	Og	melk	er	jo	egentlig	ikke	så	bra	for	miljøet	med	tanke	

på	at	bønder	har	masse	kuer	og	kyr,	og	har	de	i	gårder	og	nesten	tvangs-melker	de.	Men	jeg	

tenker	sånn	som	såpe,	da	tror	jeg	faktisk	Klar	spesifikt	har	skrevet	på	baksiden	at	de	er	veldig	

miljøbevisste.	Så	da	er	det	et	ganske	stort	pluss	for	meg	at	1)	det	gjelder	veldig	for	hendene,	og	

2)	de	gjør	faktisk	noe	godt	for	miljøet	også.	

	

I:	Er	miljø	noe	du	pleier	å	tenke	på	når	du	kjøper	og	bruker	produkter?		

T:	Ja,	litt.	Jeg	vil	si	midt	på	treet.	Jeg	går	ikke	bare	å	kjøper	det	verste.	Men	litt	som	når	jeg	fant	

meg	mellom	liste	1	og	liste	2,	jeg	burde	kanskje	gjort	mer,	men	jeg	gjør	i	hvert	fall	litt.	Og	det	er	

mer	enn	de	som	ikke	gjør	noe.	

	

I:	Skulle	du	ønske	at	de	produktene	du	bruker	i	hverdagen,	eller	de	som	er	viktige	for	

deg,	var	mer	miljøvennlig?		
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T:	Det	hadde	selvfølgelig	vært	et	pluss,	med	tanke	på	at	alt	som	kan	bli	mer	miljøvennlig	er	

viktig.	For	vi	ser	jo	hvordan	miljøendringer	som	COVID-19	har	bidratt	til	siden	vi	ikke	kan	fly	

så	mye,	og	reise	så	mye.	Selvfølgelig	etter	COVID-19	så	kommer	de	tallene	til	å	stige	veldig	igjen,	

så	det	er	nok	litt	falske	forhåpninger,	men	bare	det	å	kunne	gjøre	litt	for	at	miljøet	faktisk	skal	

bli	bra	er	jo	faktisk	bare	et	stort	pluss.		

	

QUESTION	11	

I:	På	en	skala	fra	1,	som	er	lite,	til	5,	som	er	mye,	i	hvor	stor	grad	føler	du	at	samfunnet	

forventer	av	deg	at	du	skal	ta	miljøvennlige	valg?		

T:	Nei,	jeg	føler	samfunnet	er	på	en	ganske	god	treer.	Fordi	jeg	føler	ikke	det	blir	gjort	nok.	Når	

jeg	er	på	sosiale	medier	og	sånt	så	ser	man	liksom	at	ja	miljø	er	bra,	men	det	er	kanskje	en	litt	

tullete	approach	til	det.	Men	jeg	synes	jo	fremdeles	at	jeg	får	inputs	som	sier	at	jeg	må	tenke	litt	

på	det.	Men	det	er	ikke	mer	enn	det	trenger	å	være	heller,	så	kanskje	nede	på	en	to’er	til	og	med.	

For	jeg	synes	jo	kanskje	av	og	til	så	kan	samfunnet	være	veldig	dårlig,	men	av	og	til	kan	det	være	

veldig	bra,	så	det	varierer	faktisk.		

	

SECTION	5:	Personal	Attributes	Questionnaire	

	

QUESTION	12	

I:	Nå	sender	jeg	deg	en	ny	link.	Det	er	bare	en	kort	spørreundersøkelse	som	du	skal	svare	

raskt	på.	
	 	 A	 B	 C	 D	 E	 	
1.	 Overhodet	ikke	aggressiv	 	 X	 	 	 	 Veldig	aggressiv	
2.	 Overhodet	ikke	selvstendig	 	 	 	 X	 	 Veldig	selvstendig	
3.	 Overhodet	ikke	emosjonell	 	 	 	 X	 	 Veldig	emosjonell	
4.	 Veldig	underdanig	 	 	 X	 	 	 Veldig	dominerende	
5.	 Overhodet	ikke	lett	å	såre	i	en	større	

krise	
	 	 	 X	 	 Veldig	lett	å	såre	i	en	større	krise	

6.	 Veldig	passiv	(tilbakeholden)	 	 	 	 	 X	 Veldig	frempå	(tar	initiativ)	
7.	 Overhodet	 ikke	 i	 stand	 til	 å	 vie	 seg	

selv	helt	til	andre	
	 	 	 	 X	 Kan	vie	seg	selv	helt	til	andre	

8.	 Veldig	røff	(rough)	 	 	 X	 	 	 Veldig	forsiktig	(gentle)	
9.	 Overhodet	ikke	hjelpsom	overfor	

andre	
	 	 	 	 X	 Veldig	hjelpsom	overfor	andre	

10.	 Overhodet	ikke	kompetitiv	 	 	 	 X	 	 Veldig	kompetitiv	
11.	 Veldig	hjemmeorientert	 	 	 	 	 X	 Veldig	verdensvant	(worldly)	
12.	 Overhodet	ikke	snill	 	 	 	 X	 	 Veldig	snill	



 
 

234 
 

13.	 Likegyldig	til	andres	bekreftelse	 	 	 	 X	 	 Sterkt	behov	for	bekreftelse	fra	
andre	

14.	 Blir	lett	såret	 X	 	 	 	 	 Blir	ikke	lett	såret	
15.	 Overhodet	ikke	klar	over	andres	

følelser	
	 	 	 X	 	 Veldig	klar	over	andres	følelser	

16.	 Kan	enkelt	ta	beslutninger	 	 X	 	 	 	 Har	utfordringer	med	å	ta	
beslutninger	

17.	 Gir	opp	veldig	lett	 	 	 	 X	 	 Gir	aldri	lett	opp	
18.	 Gråter	aldri	 	 X	 	 	 	 Gråter	veldig	lett	
19.	 Overhodet	ikke	selvsikker	 	 	 X	 	 	 Veldig	selvsikker	
20.	 Føler	seg	veldig	underlegen	 	 X	 	 	 	 Føler	seg	veldig	overlegen	
21.	 Overhodet	ikke	forståelsesfull	

overfor	andre	
	 	 	 	 X	 Veldig	forståelsesfull	overfor	

andre	
22.	 Veldig	kald	i	relasjoner	med	andre	 	 	 	 	 X	 Veldig	varm	i	relasjoner	med	

andre	
23.	 Lite	behov	for	sikkerhet	 	 	 	 X	 	 Veldig	sterkt	behov	for	sikkerhet	
24.	 Går	i	oppløsning	under	press	 	 	 	 X	 	 Står	sterkt	under	press	
	

SECTION	6:	Consumption	and	gender	identity	

	

QUESTION	13	

I:	Nå	har	jeg	sendt	deg	et	bilde	i	chatten.	Så	lurer	jeg	på,	hvilke	av	de	to	genserne	ville	du	

helst	ha	gått	med?		

	

T:	De	er	jo	veldig	stilige	begge	to	da.	Men	jeg	hadde	nok	safet	på	den	blå	ja.	Jeg	tror	det	er	litt	

fordi	 jeg	passer	nok	mørkere	 farger	bedre	enn	 lyse,	 siden	 jeg	er	veldig	 lys	 i	huden.	Rosa	er	

kanskje	ikke	en	veldig	god	match.	Men	jeg	har	en	rosa	skjorte	som	jeg	er	veldig	glad	i,	så	jeg	

kunne	fint	ha	gått	med	den,	men	den	blå	hadde	jeg	nok	valgt	av	de	to.		
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QUESTION	14	

I:	Nå	får	du	et	nytt	bilde.	Så	da	skal	du	se	for	deg	at	du	står	på	butikken	og	skal	kjøpe	deg	

en	 ny	 deodorant.	 Du	 har	 valget	mellom	 disse	 tre	 som	 alle	 har	 samme	 nøytrale	 duft.	

Hvilken	av	dem	velger	du?	

	
T:	Når	du	sier	de	har	samme	duft,	så	blir	det	jo	fort	at	jeg	blir	mest	trukket	mot	det	sorte.	For	

den	jeg	har	selv	er	sort.	Men	jeg	synes	den	hvite	var	veldig	fin,	for	den	ser	veldig	lett	ut.	Men	

kanskje	jeg	ville	tatt	den	hvite	faktisk.	Jeg	synes	den	er	veldig	pleasing	å	se	på,	og	den	er	jo	litt	

anonym,	men	jeg	synes	det	er	greit	når	det	er	et	sånt	produkt.	Den	er	litt	mer	‘sleek’.		

	

I:	Hvorfor	ikke	den	i	lilla-rosa?		

T:	Nei,	for	å	være	helt	ærlig	så	tenker	jeg	jo	fort	at,	ja	nå	tenker	jeg	jo	veldig	på	stereotypier,	

men	det	blir	jo	fort	litt	at	det	appellerer	mer	til	jenter	mer	kanskje?	Jeg	synes	bare	at	hvit	er	en	

veldig	fin	farge	på	produkter	uansett.		

	

SECTION	7:	Masculinity	and	femininity	

	

QUESTION	15	

I:	Hvordan	ville	du	beskrevet	en	person	som	er	maskulin?		

T:	Oi.	Dette	er	vanskelig.	Jeg	tenker	jo	at	denne	personen	kan	være	litt	røff,	kanskje	være	litt	

høylytt,	må	 liksom	sørge	 for	 å	bli	 sett.	Kanskje	 ikke	 så	 empatisk,	 og	kanskje	 litt	 frekk	og	at	

personen	kanskje	ikke	vil	høre	så	mye	på	andre	sine	meninger.	Men	det	her	er	jo	en	veldig	langt	

ut	maskulin	type	da.		

	

QUESTION	16	

I:	Hvordan	ville	du	beskrevet	et	objekt	som	er	maskulint?		

T:	Nei,	kanskje	litt	røft	og	kantete.	Ikke	så	stilfullt	og	fullt	av	bølger.	Og	farger,	da	tenker	jeg	fort	

sort,	eller	noe	sånt	mørkegrått	eller	mørkegrått.	Dype	farger.		
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QUESTION	17	

I:	Hvordan	ville	du	beskrevet	en	person	som	er	feminin?		

T:	Nei,	 jeg	 tenker	 da	 veldig	 først	 og	 fremst	 veldig	 snill.	 Kanskje	 mer	 åpen	 for	 andre	 sine	

meninger	og	andre	sine	problemer	og	til	og	med.	Så	kanskje	litt	mer	tilstede	for	andre.	Det	er	

litt	vanskelig.		

	

QUESTION	18	

I:	Men	hva	med	et	et	objekt	som	er	feminint?		

T:	Da	blir	det	fort	litt	det	motsatte	av	et	maskulint	objekt.	Litt	mer	stilfullt,	som	kanskje	har	litt	

mer	myke	kanter	og	kanskje	litt	bølgete	i	fasongen.	Og	farger,	det	kan	fort	være	lys	lilla,	og	hvitt	

også	egentlig.	Det	er	kanskje	litt	derfor	jeg	også	falt	for	den	hvite	deodoranten,	for	jeg	synes	ofte	

litt	feminine	ting,	som	ofte	ser	litt	mer	feminint	ut	kan	være	veldig	fint,	og	ganske	appellerende	

til	meg	faktisk.	Også	ja,	så	tenker	jeg	lyseblått,	gøyale	farger	egentlig.		

	

QUESTION	19	

I:	Nå	sender	jeg	deg	to	skalaer	i	chatten	som	du	skal	plassere	deg	selv	på.	Den	ene	går	fra	

ikke	maskulin	(1)	til	veldig	maskulin	(10),	mens	den	andre	går	fra	ikke	feminin	(1)	til	

veldig	 feminin	 (10).	Dette	betyr	at	det	er	mulig	å	 score	høyt	på	både	maskulinitet	og	

femininitet	samtidig.	Hvor	vil	du	plassere	deg	selv	på	skalaen	for	maskulinitet?		

	

	
T:	Nei,	jeg	tror	kanskje	jeg	ville	sagt	at	jeg	ikke	scorer	superhøyt	akkurat,	for	det	er	ikke	den	

personen	jeg	er.	Så	jeg	ville	kanskje	plassert	meg	selv	på	en	*tenker*.	Jeg	er	litt	trukket	mot	syv,	

eller	kanskje	seks	eller	syv	hvis	jeg	kan	si	det.		

	

QUESTION	20	

I:	Hvor	vil	du	plassere	deg	selv	på	skalaen	for	femininitet?		
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T:	Nei,	denne	her	er	også	litt	vanskelig.	Jeg	kan	jo	fort	si	at	jeg	er	nok	litt	mer	feminin	enn	kanskje	

noen	 av	 vennene	mine.	 At	 jeg	 bryr	 meg	 litt	 mer	 om	 ting	 de	 ikke	 bryr	 seg	 om.	 Nei,	 det	 er	

vanskelig.	Kanskje,	*tenker*,	fem-seks	der	kanskje.		

	

QUESTION	21	

I:	Hva	hadde	du	tenkt	hvis	noen	hadde	oppfattet	deg	som	feminin?	

T:	Jeg	hadde	ikke	tenkt	så	mye	på	at	det	var	helt	feil,	det	hadde	nok	heller	vært	at	jeg	hadde	følt	

at	de	ikke	da	hadde	oppfattet	meg	som	den	jeg	egentlig	er	som	person.	Men	så	hadde	jeg	kanskje	

også	prøvd	å	tenk	hvorfor	de	hadde	oppfattet	meg	sånn.	Men	jeg	tror	ikke	jeg	hadde	blitt	så	

veldig	fornærmet,	fordi	det	kan	være	at	de	hadde	sett	en	situasjon	der	jeg	gjorde	noe	som	talte	

veldig	for	det	da,	så	da	tenker	jeg	det	kunne	vært	litt	vanskelig	å	tenke	hva	deres	begrunnelser	

er	for	at	de	tenkte	at	jeg	var	mer	feminin	enn	hva	jeg	selv	ser	meg	selv	som.		


