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identiteettiä. Tutkimuksen tavoitteena on analysoida, miten kuluttajat rakentavat ja 
ylläpitävät sosiaalista identiteettiä verkkoyhteisöissä. Tutkimuksessa eritellään 
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Tutkimuksen lähestymistapa liittyy kulttuuriseen kulutustutkimukseen ja sosiaalisen 
todellisuuden rakentamisen ja ylläpidon tarkasteluun. Teoreettinen viitekehys 
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ja poststrukturalismi. Kulttuurisia merkityksiä ei nähdä pysyvinä, vaan niiden nähdään 
rakentuvan sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Tutkimus toteutettiin laadullisena tapaus-
tutkimuksena, tutkimusmenetelmänä oli netnografia. Aineisto luotiin valikoimalla 
viestejä Karppaus.infon keskustelupalstalta. Aineistoa analysoitiin hermeneuttisen 
ymmärtämisen ja tulkinnan prosessina. Analyysissa vuorottelivat aineiston luominen, 
tulkinta ja ymmärryksen muodostaminen teoreettisen kirjallisuuden pohjalta.  
 
Analyysin tuloksena tunnistettiin ja luokiteltiin keskustelukäytäntöjä käyttäen 
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1 JOHDANTO 
 

1.1 Verkkoyhteisöt kuluttajien kohtauspaikkana 

 

Sosiaalinen media ja verkkoyhteisöt ovat 2000-luvun kuluttajalle luonnollisia 

ympäristöjä kohdata muita kuluttajia ja toteuttaa itseään. Verkkoyhteisöissä viihdytään,  

väitellään ja jaetaan vinkkejä kuluttamiseen. Vaikka usein puhutaan kulttuurin 

yksilöllistymisestä, myös yhteisöllisyys tekee paluuta uusiutuneessa muodossa (Cova & 

Cova 2002). Markkinoinnin vanhat keinot eivät kuitenkaan ole suoraan siirrettävissä 

uudenlaisiin yhteisöihin, sillä uusissa yhteisöissä myös kuluttajan käyttäytyminen on 

yhteisön luonteeseen sopivaa. 

 

Yhdistävä tekijä uusissa yhteisöissä voi olla yhteinen aate, harrastus, kulutustuote tai 

jopa brändi (Goulding, Shankar & Elliott 2002; Schau, Muñiz & Arnould 2009). 

Esimerkiksi lähdevedestä kiinnostuneet kuluttajat muodostavat yhteisöjä, jotka hakevat 

yhdessä vettä lähteeltä ja viettävät muuten aikaa yhdessä. Yksilöllistyminen ilmenee 

siten, että kuluttaja valitsee itse yhteisöt, joihin haluaa liittyä tai joista haluaa erota. 

Mielenkiinnon kohteet saattavat vaihtua tiuhaan eikä yhteisöjä kohtaan välttämättä 

koeta juurikaan vastuuta. Uusiin yhteisöihin voidaan liittyä ilman suurempaa harkintaa 

ja yhteisö saatetaan hylätä, kun se ei enää täytä kuluttajan tarpeita tai sovi hänen 

elämäntilanteeseensa. Toisaalta joistakin yhteisöistä saattaa muodostua kuluttajalle 

rakkaita elämänkumppaneita, jotka myös määrittävät kuluttajaa ihmisenä. 

 

Internet tarjoaa kuluttajille oivia alustoja itselle tärkeästä aiheesta keskusteluun ja 

samanhenkisten kuluttajien kohtaamiseen. Myös eri ruoan kulutuksen alakulttuurien 

ympärille on muodostunut aktiivisia verkkoyhteisöjä. Yksi syömisen alakulttuuri on 

vähähiilihydraattista ruokavaliota noudattavat karppaajat – tämän tutkimuksen kohde. 

Kullakin yhteisöllä on oma näkökulmansa siihen, millaista hyvä ruoka on. Sen sijaan on 

hankala löytää yhtä kansallista totuutta siihen, miten pitäisi syödä kussakin tilanteessa. 

Kuluttajien luottamus instituutioihin on rapautumassa, ja ainakin osa kuluttajista 

suhtautuu kriittisesti valtion ja lääkäreiden ravintosuosituksiin. Myös suomalaisen ruoan 

terveellisyys on alkanut epäilyttää kuluttajia, vaikka perinteisesti luottamus 
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suomalaiseen ruokaan on ollut melko korkea (Järvelä & Mäkelä 2005, 121–122). 

Viranomaisten vakuuttelut lisäaineiden turvallisuudesta ja tuotteiden homogenoinnin ja 

pastöroinnin tarpeellisuudesta eivät vakuuta kaikkia kuluttajia (Yle.fi 11.3.2011; 

Taloussanomat.fi 22.3.2011). Prosessoimattoman ruoan ja luomuruoan suosio onkin 

kasvussa (Maaseuduntulevaisuus 10.3.2011; Yle.fi 11.3.2011). Romanttiset maalaistorit 

tarjoavat myös kaupunkilaisille kaivattua juurille paluuta, ja perinteiset suomalaiset 

ruokalajit ovat uusiutuneet rahvaanomaisesta trendikkääksi. 

 

Ruoka on tärkeää kuluttajille, koska sillä on merkittävä vaikutus sekä kuluttajan 

terveydelle että identiteetille. Ruokavalintojen kautta kuluttaja voi määritellä sitä, kuka 

hän on. Vaihtoehtojen runsaus ja syömiseen liittyvät ristiriidat kuitenkin hankaloittavat  

valintoja. Kun tietoa on saatavilla valtavasti mediasta, kirjoista, internetistä ja tuttavilta, 

on vaikeaa arvioida kehen voi luottaa. Tällaisessa tilanteessa kuluttajayhteisöt voivat 

vaikuttaa rehellisemmältä ja luotettavammalta taholta kuin viranomaiset. Uudenlaisilla 

yhteisöillä saattaakin olla kuluttajien käyttäytymiseen suurempi merkitys kuin 

instituutioilla ja auktoriteeteilla (Cova & Cova 2002, 597).  

 

Sosiaalisen median merkitys ihmisten elämässä on lisääntynyt, joten on luonnollista, 

että blogit ja verkkokeskustelut vaikuttavat myös kulutuspäätöksiin. Kuluttajat viettävät 

suuren osan vapaa-ajastaan internetissä, joten myös markkinoinnin ja kulutus-

tutkimuksen on siirryttävä verkkoon. Mainostajien liiton mainosbarometrin mukaan 90 

prosenttia mainostajista ilmoittikin aikovansa hyödyntää sosiaalista mediaa 

markkinoinnissaan. Lisäksi jo sosiaalista mediaa markkinoinnissaan käyttävistä 86 

prosenttia aikoi lisätä sen käyttöä (Talouselama.fi 25.1.2011). Olennaista olisi miettiä, 

miten sosiaalisen median käytöstä markkinoinnissa todella voidaan hyötyä. Kulutus-

tutkimuksessa tulisikin selvittää, miten ja mihin tarkoituksiin verkkoyhteisöjä käytetään. 

Jonkin verran on tutkittu verkkoyhteisöjä ja elektronista word-of-mouthia (Kozinets, de 

Valck, Wojnicki & Wilner 2010; Hennig-Thurau, Gwinner, Walsh & Gremler 2004). 

Jos halutaan kehittää internetissä tapahtuvaa kommunikointia kuluttajien kanssa tai 

hyödyntää sosiaalista mediaa trendien haistelussa, on tärkeää lisätä ymmärrystä siitä, 

miten kuluttajat käyttäytyvät verkossa.   
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1.2 Tutkimuksen tavoite ja tutkimusongelma 

 

Tutkimuksen tavoitteena on analysoida, miten kuluttajat rakentavat ja ylläpitävät 

sosiaalista identiteettiä verkkoyhteisöissä. Tavoitetta lähestytään tutkimuksen tapauksen, 

vähähiilihydraattiseen ruokavalioon eli karppaukseen keskittyvän Karppaus.infon 

verkkoyhteisön avulla. Tavoitteena on luokitella Karppaus.infon verkkokeskusteluista 

teemoja, jotka liittyvät identiteetin rakentamisen eri vaiheisiin. Tutkimusongelma on: 

Miten kuluttajat rakentavat kuluttamiseen liittyvää sosiaalista identiteettiä 

verkkokeskusteluissa? 

 

Tutkimusongelmaa lähestytään seuraavien alaongelmien kautta: 

1) Millaisten yhteisöllisten keskustelukäytäntöjen avulla identiteettiä rakennetaan? 

2) Millaisista karppaamiseen liittyvistä merkityksistä neuvotellaan verkkoyhteisön 

kanssa? 

3) Millainen merkitys verkkoyhteisöllä on identiteetin rakentamisen eri vaiheissa? 

 

1.3 Tutkimusaiheen rajaus, oletukset ja metodologiset valinnat 

 

Tutkimuksen ongelmaa lähestytään kulttuurisen kulutustutkimuksen näkökulmasta 

(Consumer culture theory, Arnould & Thompson 2005). Kulutustutkimuksen 

kulttuurinen lähestymistapa perustuu sille oletukselle, että elämme kulttuurisesti 

rakentuneessa maailmassa. Mielenkiinnon kohteena kulttuurisessa tutkimuksessa on, 

miten sosiaalinen todellisuus ja järjestys muodostetaan, neuvotellaan ja ylläpidetään 

markkinoilla (Moisander & Valtonen 2006, 7). Kulttuuri käsitetään materiaalina 

kokemuksille, merkityksille ja toiminnalle (Geerts 1983).  Kulttuuri ei kuitenkaan toimi 

kausaalisena voimana, joka määrittäisi toimintaa vaan enemminkin antaa rajat 

toiminnalle ja ajattelulle tehden tietyistä käyttäytymismalleista todennäköisempiä kuin 

toisista (Arnould & Thompson 2005, 869).  

 

Tutkimus liittyy myös kulutustutkimuksen postmoderniin käänteeseen, jossa 

korostetaan kulutustapojen moninaisuutta ja jatkuvaa muutosta (Firat & Venkatesh 

1995). Täsmällisesti sanottuna lähtökohtana on poststrukturalistinen ajattelu, jonka 
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mukaan merkitykset eivät ole pysyviä vaan rakentuvat jatkuvasti sosiaalisessa 

toiminnassa (Holt 1997, 329). 

 

Tutkimuksen kohde, Karppaus.infon verkkoyhteisö, nähdään sosiaalisena todellisuutena, 

jossa sosiaalisia merkityksiä ja käytäntöjä rakennetaan, muokataan ja ylläpidetään. 

Mielenkiinto ei kuitenkaan kohdistu varsinaisesti siihen, millaisia ovat yhteisö tai sen 

yksittäiset jäsenet. Sen sijaan keskitytään tapoihin, joilla yhteisössä rakennetaan 

karppaukseen liittyviä kulttuurisia merkityksiä ja sosiaalista todellisuutta. Tutkimuksen 

ulkopuolelle rajataan kuluttajan sisäiset pohdinnat ja karppauksen kokemuksellinen 

puoli. Tutkimuksessa ei käsitellä myöskään niitä karppaukseen liittyviä rutiineja, tapoja 

ja käytäntöjä, jotka liittyvät kuluttajan verkkoyhteisön ulkopuoliseen elämään. 

  

Tutkimus toteutetaan laadullisena tutkimuksena, sillä laadulliset menetelmät sopivat 

kuvauksen luomiseen monimutkaisesta ilmiöistä kokonaisuudessaan (Gummesson 2005, 

312). Metodina käytetään netnografiaa, joka soveltuu sosiaalisten ja kulttuuristen 

suhteiden tutkimiseen verkkoyhteisöissä (Moisander & Valtonen 2006, 57). Aineisto 

muodostetaan valikoimalla viestejä Karppaus.infon keskustelupalstalta. Aineiston 

tulkinnan lähtökohtana on hermeneuttinen filosofia. Metodologiaa käsitellään 

tarkemmin luvussa 3. 

 

1.4 Keskeisiä käsitteitä 

 

Tässä kappaleessa määritellään tutkimuksen kannalta olennaisimmat käsitteet: 

sosiaalinen identiteetti, verkkoyhteisö ja kulttuuriset käytännöt. 

  

Sosiaalinen kategoria ja sosiaalinen identiteetti 

 
Sosiaalinen kategoria viittaa lukemattomiin mahdollisiin sosiaalisiin konstruktioihin, 

jotka juontuvat yhteiskunnasta, kulttuurista  ja viiteryhmistä. Sosiaalinen identiteetti 

taas viittaa toteutuneeseen näkökulmaan, jonka kuluttaja on omaksunut osaksi sitä, kuka 

hän on (Reed 2002, 255).  
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Verkkoyhteisö  

  
Kozinetsin (1999, 253) määritelmän mukaan verkkoyhteisö muodostuu internetissä 

ryhmästä ihmisiä, joilla on yhteiset kiinnostuksen kohteet ja tarpeet. Aivan kuten 

fyysisille yhteisöille, myös verkkoyhteisöille tunnusomaista ovat yhteiset arvo-

järjestelmät, normit, säännöt, sitoutuminen sekä identiteetin tunne (Fernbank 1999, 211). 

 

Kulttuuriset käytännöt 

 
Kulttuuriset käytännöt1 (practices) ovat rutinoituneita tapoja, jotka auttavat kuluttajaa 

käsittelemään ja ymmärtämään maailmaa (Reckwitz 2002, 250). Myös karppaaminen 

voidaan nähdä käytäntönä, jota myös toteutetaan useiden erilaisten käytäntöjen kautta. 

Käytännöt pitävät sisällään fyysistä ja kognitiivista toimintaa, taustatietoa, ymmärrystä 

ja haluja (Reckwitz 2002, 249). Käytäntöjen kautta myös tuotetaan ja muokataan 

kulttuurisia merkityksiä ja puhetapoja sekä neuvotellaan merkityksistä (Moisander & 

Valtonen 2006, 8). Sekä sosiaalinen muutos että rutiinien ja tapojen 

uudelleentuottaminen tapahtuvat jatkuvasti jokapäiväisessä elämässä kulutuskäytäntöjen 

avulla (Halkier & Jensen 2011, 105).  

 

Warden (2005, 137–138) mukaan kulutusta luodaan suorittamalla käytäntöjä. 

Käytäntöihin osallistuminen selittää kulutusprosesseja ja kulutuksen luonnetta enemmän 

kuin yksilön motiivit tai henkilökohtaiset päätökset. Viime vuosina onkin korostettu 

tarvetta tutkia monimutkaisia kulutuskäyttäytymisen ilmiöitä tarkastelemalla 

kulutuskäytäntöjä, vaihtoehtona yksilö- ja yhteisökeskeiselle näkökulmalle (Warde 

2005, 146; Halkier & Jensen 2011, 102). Tässä tutkimuksessa käytäntöteoria on yksi 

aineiston tulkinnan lähtökohdista, ei niinkään teoreettinen tausta tutkimukselle.  

 

 

  

                                                 
1  Kulttuurisista käytännöistä käytetään myös käsitettä kulttuurinen käytänne. Lisäksi voidaan puhua 
sosiaalisista käytännöistä ja käytänteistä. 
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2 SOSIAALISEN IDENTITEETIN RAKENTAMINEN 
KULUTUKSESSA 
 

 

2.1 Kulutuksen kulttuuriset merkitykset identiteetin rakennusaineina 

 

2.1.1 Tuotteiden merkitykset kertovat kuluttajasta 

 

Kulutustutkimuksessa on 80-luvulta lähtien korostettu kulutustuotteiden kulttuuristen ja 

sosiaalisten merkitysten vaikutusta kuluttajien käyttäytymiseen. Kulttuurisessa kulutus-

tutkimuksessa markkinat nähdään lähteenä symbolisille ja myyttisille merkityksille, 

joita kuluttajat käyttävät identiteetin rakennuksen aineina. On myös esitetty, että 

markkinat luovat tietynlaisia positioita, joista kuluttajat valitsevat itselleen soveltuvat 

(Arnould & Thompson 2005, 871). Toisaalta kuluttajat myös aktiivisesti työstävät 

merkityksiä ja muokkaavat kulttuuria kuluttamalla, joten kuluttajalle tarjolla olevat 

kategoriat ja merkitykset eivät ole pysyviä (Wallendorf & Arnould 1991, 13). 

Postmodernissa kulttuurissa kuluttaja ei ole sidottu vanhoihin rakenteisiin ja yhteen 

totuuteen, vaan kulutuksen merkitykset rakennetaan sosiaalisessa kontekstissa (Firat & 

Venkatesh 1995, 250–251, 253). 

 

Kulutuksen symboliikan tutkimuksen alkutaipaleella kulutustuotteiden merkitykset 

nähtiin ennen kaikkea välineenä sosiaaliselle erottautumiselle. Veblenin (1926) trickle-

down-teorian mukaan yläluokka pyrkii erottautumaan ja korostamaan asemaansa 

kerskakulutuksella (conspicuous consumption). Alemmilla luokilla taas on taipumus 

matkia yläluokkaa, jolloin yläluokka joutuu jatkuvasti etsimään uusia erottautumisen 

keinoja (Ilmonen 2007, 21). McCracken (1986) kuvaa merkitysten vaeltavan 

kulttuurillisesti rakentuneesta maailmasta kulutustuotteisiin esimerkiksi mainonnan ja 

muodin kautta. Kuluttajat taas siirtävät merkitykset itseensä kulutusrituaalien, kuten 

omistuksen ja ylläpidon, avulla. Tämän ajattelun pohjalta yrittäjä voisi liittää tuotteensa 

mainokseen hevosen toivoen, että hevoseen liittyvät kulttuuriset merkitykset voimasta 
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ja villiydestä siirtyvät tuotteeseen. Vastaavasti kuluttaja ostaisi tuotteen siirtääkseen 

villeyden merkityksen itseensä. 

 

Veblenin ja McCrackenin kuvausten taustalla on oletus, että merkitykset on ikään kuin 

säilötty tuotteisiin, joista kuluttajat voivat poimia makuaan vastaavat. Baudrillard 

(1988) kuitenkin huomauttaa, että yksilöt tulkitsevat esimerkiksi ruokavalintoja eri 

tavoin, joten kuluttamisella ei ole samaa viestinnällistä voimaa kuin kielellä (Ilmonen 

2007, 24). Kulutuksen merkitykset eivät myöskään ole pysyviä vaan muuttuvat 

jatkuvasti. Poststrukturalistisen ajattelun mukaan merkitykset muotoutuvat, kun ihmiset 

toimivat tietyssä sosiaalisessa kontekstissa (Holt 1997, 329). Sosiokulttuurinen 

konteksti siis vaikuttaa tulkintaan, joten kuluttajat eivät voi täysin vapaasti tulkita 

kulutustuotteita (Kozinets 2001, 85).  

 

Merkityksiä tulkitaan osana valtavaa merkitysten verkkoa, jossa merkitykset viittaavat 

toisiin metaforisesti ja narratiivisesti. Kuluttajat konstruoivat merkityksen valitsemalla 

ja yhdistelemällä näiden moninaisten ja päällekkäisten merkitysketjujen osia (Holt 1997, 

329). Tietyn tuotteen käyttö ei välitä kaikille kuluttajille samoja mielikuvia, mutta 

Kozinetsin (2001, 68) mukaan tietyn sosiaalisen ryhmän tai kulutusalakulttuurin jäsenet 

pyrkivät neuvottelemalla löytämään yhteisymmärryksen objektin merkityksestä. 

 

Solomon (1983, 320) esittää, että tuotteiden merkitykset voivat myös muovata 

kuluttajaa. Monien tuotteiden käyttökokemus vaikuttaa siihen, millaiseksi kuluttajan 

minäkäsitys ja käyttäytyminen muodostuvat. Perinteisen markkinointiajattelun mukaan 

olennainen motiivi kuluttamiselle on tuotteiden yhteensopivuus kuluttajan persoonan 

kanssa ja kyky viestiä kuluttajasta jotain. Solomonin ajattelu taas edustaa symbolista 

interaktionismia, jonka mukaan tuotteet voivat myös tarjota symbolisen virikkeen 

käyttäytymiselle. Kuluttajan alkuperäinen motiivi mutteripannun hankkimiseen saattaa 

olla sen kompaktius suodatinkeittimeen verrattuna. Aikansa espressoa keiteltyään hän 

kuitenkin saattaa alkaa nähdä itsensä myös hyvän kahvin ystävänä ja laatutietoisena 

kuluttajana. Tuotteisiin liittyvät sosiaaliset merkitykset auttavat siis kuluttajaa 

sosiaalisen todellisuuden määrittelyssä ja minäkäsityksen muokkaamisessa (Solomon 

1983, 320).  
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Belk (1988) esittää kulutustuotteiden liittyvän osaksi kuluttajan laajennettua minää 

(extended self). Laajennettuun minään voivat liittyä erilaiset ideat, paikat ja ihmiset, 

jotka kuluttaja kokee osaksi itseään. Minä koostuu toisin sanoen osittain myös useiden 

eri brändien ja kulutustuotteiden merkityksistä. Fournierin (1998) mukaan taas kuluttaja 

voi luoda useita merkityksellisiä suhteita brändeihin, ja brändien symboliset merkitykset 

auttavat kuluttajaa identiteettiin liittyvien kysymysten ratkomisessa.  

 

Kulutustuotteiden ja brändien merkitykset ovat siis kuluttajalle tärkeitä identiteetin 

rakennusaineita. Identiteetin rakentamista kulutuksen avulla käsitellään tarkemmin 

luvun 2.2 yhteydessä. Sitä ennen tarkastellaan sitä, miksi ruokaan liittyvät merkitykset 

liittyvät olennaisesti identiteettiin.  

 

2.1.2 Ruoan merkitykset osana kuluttajaa 

  

Ruoka on kuluttajalle väline, jonka avulla voidaan tyydyttää hetkellisiä fyysisiä tarpeita 

ja vaikuttaa siihen, millaiseksi keho muodostuu. Ruokavalintojen taustalla eivät 

kuitenkaan ole ainoastaan ruoan fysiologiset vaikutukset, vaan ruokaan liittyy 

moninaisia kulttuurisia merkityksiä. Antropologi Lévi-Straussin (1968) mukaan ruoan 

ei pidä olla vain ”good to eat”, vaan myös ”good to think” (Fischler 1988, 284). Toisin 

sanoen siihen, kuinka ”hyvää” ruoka on, vaikuttaa maun lisäksi se, millaisia merkityksiä 

siihen kulttuurissa liitetään. Fischlerin (1988, 284–285) mukaan ruoan syömä-

kelpoisuuteen vaikuttaa se, mihin kategoriaan kukin ruoka luokitellaan. Syömiseen 

liittyy kulttuurisia sääntöjä, jotka määrittelevät, milloin ja missä tilanteessa on sopivaa 

syödä mitäkin ruokaa. Ruoka voidaan myös ”kesyttää” luonnosta osaksi ihmiskulttuuria 

erilaisin kypsennys- ja valmistuskeinoin. Tällä tavoin ruoan valmistus muokkaa ruokaan 

liitettäviä merkityksiä. 

 

Koska ruoka tulee fyysisesti osaksi yksilöä, sen kulutus on erityisen tärkeää identiteetin 

muodostumisen kannalta. Rozin (1999, 14–15) esittää, että vaikka ihmiset eivät 

eksplisiittisesti usko väitteeseen ”olet mitä syöt” niin implisiittisesti väitteeseen 

uskotaan. Se, millaista ruokaa ihminen syö ja missä yhteydessä hän sitä syö, viestii jopa 

ihmisen arvosta yhteiskunnassa (Rozin 1999, 22). Kehoa muokkaamalla voidaan myös 
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pyrkiä osoittamaan omistajuutta ja kontrollia omaan kehoon. Kehon muokkaaminen 

esimerkiksi laihduttamalla voi olla motivoivaa sen sisäisen palkitsevuuden takia. 

Lisäksi muiden myönteiset reaktiot voivat kannustaa laihduttamaan (Schouten 1991, 

420; ks. myös Ilmonen 2007, 176). Laihduttaminen voi olla kuluttajalle myös projekti, 

jonka aikana hän neuvottelee kehonsa merkityksistä ja muokkaa identiteettiään 

(Leipämaa-Leskinen 2009, 106). 

 

Ruoka sitoo yhteen erilaisia yhteisöjä, kuten perheitä ja kansoja. Ruoalla on tärkeä rooli 

perheeseen liittyvän identiteetin ja sukupuoliroolien rakentamisessa (Valentine 1999, 

492). Sosiaalisissa toiminnoissa ruoan merkitykset ovat erityisen tärkeitä. Esimerkiksi 

rituaalien ja lahjanvaihdon kautta luodaan jatkuvuutta nykyhetken ja menneen välille 

(Sutton 2008, 160). Moniin siirtymäriitteihin liittyy rituaalisia ruokia, jotka sitovat 

yhteisöä (Marshall 2005, 73). Etenkin juhlaruokailuun liittyy edelleen runsaasti 

symbolisia merkityksiä ja sääntöjä, joita kuluttajat eivät edes välttämättä tiedosta 

(Wallendorf & Arnould 1991, 13).  

 

Toisaalta ruoka on myös erottautumisen väline. Korkeaa statusarvoa voivat merkitä 

vaikeasti saatavat ja harvinaiset raaka-aineet sekä hienostunut asettelu (Warde 1997, 

103–104). Vaikka sosiaaliluokkien välisten erojen esitetään vähentyneen, niihin 

liittyvällä normatiivisella säätelyllä on yhä merkitystä ruokavalinnoissa (Warde 1997, 

124–125). Suomessa erot ruokavalinnoissa sosiaaliryhmien välillä ovat pienentyneet 

mutta näkyvät edelleen esimerkiksi ruoan terveellisyyttä tarkasteltaessa (Mäkelä 2003, 

51). Luonnollisesti tuloerot ovat yksi luokkien välisiä kulutuksen eroja selittävistä 

tekijöistä. Warden (1997, 124–125) mukaan erot kulutuksessa eivät johdu kuitenkaan 

ainoastaan siitä, että ylemmillä luokilla olisi enemmän rahaa käytettävissä, vaan eri 

sosiaaliluokkien edustajat myös arvostavat erilaisia asioita. 

 

Postmoderniin käänteeseen liittyy ajatus, että yksilöllistymisen myötä ruokailun 

rakenteet ja säännöt ovat menettäneet merkitystään kulutuksen muovaajina (Marshall 

2005, 74). Toisaalta kaikki ruoan kulutukseen liittyvät tottumukset ja perinteet eivät ole 

kadonneet. Ruoan valinnassa on yllättävän paljon pysyvyyttä, vaikka ruoan kulutuksen 

kentällä on tapahtunut isoja muutoksia esimerkiksi erilaisten raaka-aineiden 

saatavuudessa (Ilmonen 2007, 25). Kalčik (1984, 39–40) arvelee, että ruoka-aineiden 
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merkitykset vastustavat voimakkaasti muutosta juuri siksi, että ruoka on olennainen 

etnisen ryhmän identiteetin määrittäjä ja ylläpitäjä.  

  

Muutosten hitaudesta huolimatta suomalainen ruokakulttuuri on monipuolistunut 

huomattavasti viime vuosikymmenten aikana. Käsitykset siitä, millaista ruokaa pitäisi 

syödä poikkeavat kuluttajasta kuluttajaan, ja ruokaan liittyvien ideologioiden ympärille 

on syntynyt erilaisia ryhmittymiä, syömisen alakulttuureita. Kulttuurin pirstaloitumisen 

vuoksi on hankala löytää yhtä oikeaa kehystä, joka ohjaisi ruoan kulutusta. Ristiriitaiset 

arvot ja odotukset aiheuttavat monille stressiä, jopa ahdistusta. Voi olla hankalaa 

toteuttaa samaan aikaan vaatimusta terveellisestä, luonnollisesta, tyylikkäästä, kätevästä 

ja maukkaasta ruuasta. Ristiriitaiset odotukset saattavat vaatia neuvottelua, jonka 

tuloksena ratkaisu voi löytyä esimerkiksi kompromissin kautta tai normeja uhmaamalla 

(Leipämaa-Leskinen 2009, 125–126). Toisaalta ristiriidat voidaan hyväksyä 

välttämättömäksi osaksi elämää (Leipämaa-Leskinen 2009, 122–123), postmodernille 

kuluttajalle tyypilliseen tapaan (Firat & Venkatesh 1995, 253).  

 

Ruokavalinnat ovat tärkeitä kuluttajan keholle ja identiteetille mutta kytköksissä myös 

jatkuvasti muuttuvaan kulttuuriin ja sosiaaliseen ympäristöön. Siksi ruoan kulutus on 

sopiva kehys kuluttajan sosiaalisen identiteetin muodostumisen tarkasteluun. 

 

2.2 Sosiaalinen identiteetti kulutuksen ohjaajana  

 

2.2.1 Yhteisöjen vaikutus kuluttajiin yksilöllistyneessä kulttuurissa 

 

Sosiaalisen identiteetin teorian mukaan sosiaalisten ryhmien arvot ja normit ovat 

tärkeitä käyttäytymistä määrittäviä tekijöitä. Yksilö kuuluu lukuisiin kulttuurista 

juontuviin sosiaalisiin kategorioihin, kuten rotuun, sukupuoleen ja ammattiin. Näiden 

kategorioiden pohjalta syntyy sosiaalisia identiteettejä. 

  

Ryhmät vaikuttavat yksilön toimintaan, mutta toisaalta länsimaisen kulttuurin väitetään 

yksilöllistyneen. Erityisesti perinteisten yhteisöjen tapojen ja sääntöjen merkityksen 

kuluttajien käyttäytymiseen nähdään vähentyneen. On jopa esitetty, että postmodernissa 
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kulttuurissa sosiaalisten kategorioiden vaikutus kulutuspäätöksiin on katoamassa (Holt 

1997, 327). Sen sijaan kuluttaja on vapaa valitsemaan itse uskomuksensa, arvonsa ja 

tavoitteensa (Firat & Venkatesh 1995, 255). 

 

Holtin (1997, 327) mukaan kuluttamisen sosiaalinen rakentuneisuus ei kuitenkaan ole 

heikentymässä. Sosiaaliset kategoriat vaikuttavat edelleen kulutustapoihin, ainoastaan 

hienovaraisemmin kuin ennen. Kuluttajat kuuluvat lukuisiin sosiaalisiin kategorioihin, 

joista osalla on voimakkaampi vaikutus käyttäytymiseen. Kategoriat voivat olla myös 

ristiriidassa keskenään (Holt 1997, 341). Sama yksilö voi kuulua sekä luonnonsuojelijan 

että maailmanmatkaajan kategoriaan ja toteuttaa kumpaakin toiminnassaan, vaikka ne 

eivät täysin yhteensopivilta tuntuisikaan. Käyttäytyminen ei johdu vain yhdestä 

sosiaalisesta kategoriasta, vaan kuluttajan maut liittyvät monimutkaisella tavalla useaan 

kulttuuriseen kehykseen (Holt 1997, 341). 

 

Vaikka kulttuuri ohjaa käyttäytymistä, kuluttajat haluavat myös toteuttaa luovuuttaan 

etsimällä yksilöllisiä ja innovatiivisia kulutustapoja. Silti tämäkin tapahtuu niiden 

valmiiden raamien sisällä, joihin kulttuurissamme on sosialisoiduttu (Holt 1997, 344). 

Yksilölliseltä vaikuttavalla käyttäytymisellä voi olla sosiaalinen pohja. Esimerkiksi 

muodin merkityksiä voidaan Thompsonin ja Haytkon (1997, 26) mukaan käyttää joko 

erottautumiseen tai yhteisöllisyyden edistämiseen. Ihmiset kaipaavat myös sosiaalisia 

siteitä tasapainottamaan äärimmäistä individualismia (Cova & Cova 2002, 596).  

 

Kuluttajat luovat jatkuvasti uusia yhteisöjä ja sosiaalisia kategorioita, usein kulutuksen 

ympärille. Esimerkiksi tuoteluokkien, brändien ja kulutusaktiviteettien ympärille 

muodostuu kulutuksen alakulttuureja2 (Schouten & McAlexander 1995, 43), joita myös 

heimoiksi kutsutaan (Cova & Cova 2002, 597). Myös syömisen ympärille on 

muodostunut useita alakulttuureja, kuten kasvissyönti, raakaravinnon käyttö ja 

lähiruoan suosiminen. Tällaiset uudenlaiset sosiaalisuuden muodot voivat tarjota 

                                                 
2  Kozinets (2001, 68) kehottaa kulutuksen alakulttuurin sijasta käyttämään käsitettä kulutuskulttuuri, 
johon ei liity mielleyhtymiä alemmuudesta suhteessa valtavirran kulttuuriin. Suomen kielessä 
kulutuskulttuuri-käsite viittaa kuitenkin yleisesti yhteiskunnan kulutuskeskeisyyteen, joten tässä 
tutkimuksessa käytetään selkeyden vuoksi kulutuksen alakulttuuri -käsitettä.  
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yksilön kokemuksille merkityksen, vaikka ryhmän jäsenyys olisikin lyhytkestoista 

(Goulding ym. 2002, 273). Kulutusalakulttuurien jäsenillä on usein yhteisiä uskomuksia, 

arvoja sekä kulutukseen liittyviä rituaaleja (Schouten & McAlexander 1995, 43), joiden 

avulla kuluttaja voi jäsentää omaa kokemustaan ja käsitystä itsestään. Vaikka kulttuuri 

on pirstaloitunut, yhteisöt vaikuttavat edelleen vahvasti kulutusvalintoihin – joskin 

perinteisten yhteisöjen rinnalla alakulttuurit ovat kasvattaneet merkitystään kuluttajan 

elämässä. 

 

2.2.2 Sosiaaliset kategoriat identiteetin perustana 

 

Kulttuuriin sosialisoituessaan yksilö tulee tietoiseksi lukemattomista sosiaalisista 

kategorioista eli erilaisista yhteiskunnasta juontuvista sosiaalisista konstruktioista. 

Kategoriat voivat olla luonnollisia ja pysyviä tai itse valittuja ja vaihtuvia (Reed 2002, 

254–255). Pysyviä kategorioita voivat olla esimerkiksi äiti ja eurooppalainen; vaihtuvia 

kategorioita taas yliopisto-opiskelija ja metsuri. Kukin sosiaalinen kategoria, johon 

yksilö kokee kuuluvansa tai jonka hän itse valitsee, tarjoaa kategorian piirteiden 

mukaisen itsemäärittelyn (Hogg, Terry & White 1995, 259). Kun yksilö identifioituu3 

kategoriaan, muodostaa hän kategoriaan liittyvän sosiaalisen identiteetin. Sosiaaliset 

identiteetit ovat myös osa yksilön minäkäsitystä. Sosiaalinen identiteetti siis viittaa 

toteutuneeseen näkökulmaan, jonka yksilö on omaksunut osaksi itseään (Reed 2002, 

255). Identiteetti muodostuu tavallaan narratiivisesti yksilön itselleen kertomista 

tarinoista siitä, millainen hän on (Salin 2011).  

 

Tajfelin (1978, 63) määritelmän mukaan sosiaalinen identiteetti on se osa yksilön 

minäkäsitystä, joka juontuu hänen tietoisuudestaan ryhmän jäsenyydestä sekä 

jäsenyyteen liitetystä arvosta ja tunteellisesta merkityksestä (Ellemers, Kortekaas & 

Ouwerkerk 1999, 372). Sosiaalinen identiteetti muodostuu täten kolmesta osasta:  

                                                 
3  Sosiaalisen identiteetin teoriassa identifioitumisesta on käytetty alun perin käsitettä itsekategorisointi 
(Stets & Burke 2000, 224). Kuitenkin useat sosiaalista identiteettiä käsittelevät kulutustutkijat ja 
sosiologit (mm. Reed 2010, Salin 2011) käyttävät käsitettä identifioituminen, eivät itsekategorisointi, 
joten myös tässä tutkimuksessa puhutaan ryhmään identifioitumisesta. 
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1) Kognitiivinen osa syntyy, kun yksilö tiedostaa jäsenyyden ja identifioituu 

sosiaaliseen kategoriaan. Yksilö siis tietoisesti luokittelee kuuluvansa tiettyyn 

sosiaaliseen kategoriaan.  

2) Affektiivinen osa muodostuu kiintymyksestä ja yhteenkuuluvuudentunteesta ryhmään. 

Tunteellinen sitoutuminen ryhmään vaikuttaa olennaisesti siihen, kuinka paljon 

sosiaalisella identiteetillä on vaikutusta käyttäytymiseen.  

3) Arvioiva osa liittyy kollektiiviseen itsetuntoon eli siihen, kuinka positiiviseksi yksilö 

arvioi ryhmän jäsenyyden (Bagozzi 2000, 389, 395; Ellemers ym. 1999, 372). 

 

2.2.3 Ryhmän jäsenyys itsetunnon lähteenä 

 

Sosiaalisen identiteetin teoriassa kuluttajan halujen nähdään juontuvan pyrkimyksistä 

liittyä ja identifioitua ryhmään sekä erottaa oma ryhmä muista ryhmistä. Käsitys 

poikkeaa yksilökeskeisistä näkemyksistä, joissa korostetaan enemmän kuluttajan 

henkilökohtaisen erottuvuuden tavoittelua (Bagozzi 2000, 395). Yksi seuraus 

sosiaaliseen kategoriaan identifioitumisesta on itsensä etäännyttäminen 

(depersonalization) – minuus määritellään ryhmän perusteella ja myös muita kuluttajia 

arvioidaan heidän ryhmäidentiteettiensä perusteella (Stets & Burke 2000, 224). Yksilö 

voi määritellä itsensä ryhmän piirteiden mukaan, joten sosiaalinen identiteetti auttaa 

parantamaan itseymmärrystä (Sherman, Hamilton & Lewis 1999, 90–91). 

 

Ryhmään identifioitumisen myötä kuluttajan itsetunto voi parantua. Sosiaalisen 

identiteetin hyöty yksilölle perustuu osittain juuri itsetunnon parantumiselle (Sherman 

ym. 1999, 90–91). Kuluttaja pyrkii samastumaan oman ryhmänsä jäseniin, sopeutumaan 

ryhmään ja kehittämään itseään saavuttamalla ryhmän tavoitteita (Bagozzi 2000, 395). 

Sosiaalinen identiteetti vaikuttaa siihen, kuinka yksilö käyttäytyy suhteessa sisä- ja 

ulkoryhmien jäseniin – usein sisäryhmiä suositaan ja ulkoryhmiä vähätellään (Bagozzi 

2000, 389). Brändiyhteisöissä voidaan keskustella, miten hyödyntää brändiä parhaiten 

ja yrittää myös vakuuttaa yhteisön ulkopuolisia kuluttajia oman brändin pätevyydestä 

(Schau ym. 2009, 34).  
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Ryhmään liitettävät mielikuvat ja ryhmän maine muiden silmissä voivat vaikuttaa 

kollektiiviseen itsetuntoon (Ellemers ym. 1999, 374–375). Jos ryhmän status on huono 

suhteessa muihin ryhmiin, voi myös sen kollektiivinen itsetunto olla huono. Ryhmän 

alhainen status ei kuitenkaan tarkoita, etteivät jäsenet sitoutuisi ryhmään. Myös alhaisen 

statuksen ryhmään voidaan sitoutua vahvasti, etenkin, jos ryhmä on itse valittu 

(Ellemers ym. 1999, 385). Esimerkiksi ääriliikkeeksi leimatun ryhmän jäsenet voivat 

sitoutua ryhmään voimakkaasti, vaikka muilta ei arvostusta saataisikaan. 

  

Sosiaalisen identiteetin omaksuminen voi auttaa myös yksilöllisyyden ja yhteen-

kuuluvuuden tarpeen välillä tasapainottelussa. Sisäryhmä tarjoaa yhteenkuuluvuutta, 

mutta samalla erottautuminen ulkoryhmästä saa aikaan tunteen erityisyydestä (Sherman 

ym. 1999, 90–91). Osittain kulutustyylien merkitykset rakentuvatkin sen perusteella, 

mitä ne eivät ole, vastakohtaisuuksista muihin kulutustyyleihin (Holt 1997, 335–336). 

Esimerkiksi kiireetöntä ruoan nautiskelua kannattava slow food -liike tuskin olisi 

syntynyt, elleivät pikaruoka ja valmisruoka olisi ensin yleistyneet. Ellemers ym. (1999, 

374) esittävät, että vähemmistöryhmässä yksilö pystyy paremmin tasapainottelemaan 

yksilöllisyyden tarpeen ja ryhmään kuulumisen tarpeen välillä. Vähemmistöryhmien 

jäsenet usein identifioituvat enemmistöryhmien jäseniä voimakkaammin sisäryhmään, 

koska jäsenyys vähemmistöryhmässä on erottuvampi. 

 

Reedin (2002, 255, 258) mukaan identiteetin omaksumisen motiivina voi olla 

intrapsyykkisten syiden lisäksi halu vaikuttaa itsestä muille syntyvään vaikutelmaan 

(impression management). Tällöin yksilö käyttäytyisi sosiaalisen identiteetin mukaan 

lähinnä sellaisissa sosiaalisissa tilanteissa, jotka yksilö liittää kyseiseen identiteettiin, 

eikä sosiaalinen identiteetti välttämättä vaikuttaisi juurikaan hänen itsemäärittelyynsä. 

Autyn ja Elliottin (2001) mukaan kuluttajat saattavat käyttää tiettyjä tuotteita 

saadakseen sosiaalista hyväksyntää, mutta tämä ei ole identiteettisidonnaista 

käyttäytymistä vaan näennäistä sopeutumista normeihin. Onkin hankala määritellä, 

milloin sosiaalisiin normeihin sopeutuminen ja oman imagon muovaaminen on 

identiteetin omaksumista. Sosiaaliseen identiteettiin liittyy myös tunteellinen side 

sosiaaliseen kategoriaan, joten jos side on heikko, ei identiteetti todennäköisesti vaikuta 
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merkittävästi itsemäärittelyyn. Seuraavaksi käsitellään sitä, milloin sosiaalisilla 

identiteeteillä on huomattava vaikutus myös yksilön käyttäytymiseen.  

 

2.2.4 Kuluttaminen identiteetin vahvistajana 

 

Sosiaalisen identiteetin teorian avainajatus on, että se, missä määrin yksilö identifioituu 

sosiaaliseen ryhmään, määrittää hänen taipumuksensa käyttäytyä ryhmän jäsenyyden 

mukaan (Ellemers ym. 1999, 372). Olennainen kysymys on, miten arvioidaan, milloin 

kukin identiteetti aktivoidaan ja identiteettiin liittyvää tietoa käytetään käyttäytymisen 

pohjana. Tähän on etsitty ratkaisua tutkimalla identiteettien hierarkkista järjestäytymistä 

ja korostuneisuutta (salience).4 Korostuneisuudella tarkoitetaan sitä, kuinka aktiivisesti 

sosiaalinen identiteetti on aktivoitu yksilön minäkäsityksessä (Reed 2002, 255). 

Korostuneisuus vaikuttaa siihen, kuinka usein yksilö suorittaa kuhunkin sosiaaliseen 

identiteettiin liittyvää käyttäytymistä (Callero 1985, 213).  

 

Jos identiteetti ei ole korostunut, siihen liittyvät arvot ja asenteet eivät juuri vaikuta 

yksilön käyttäytymiseen (Reed 2002, 255). Yksilön arvot, kyvyt ja halu olla erilainen 

saattavat johtaa siihen, että yksilö haluaa toteuttaa identiteettiä sosiaalisista normeista 

poiketen (Kleine, Kleine & Kernan 1993, 214). Esimerkiksi jollekin lumi-lautailijalle 

lautailukulttuuriin liitetyt arvot vapaudesta ja rentoudesta eivät ole tärkeitä, jolloin hän 

ei välttämättä juurikaan ilmennä lumilautailijan identiteettiään laskettelu-keskuksen 

ulkopuolella. Korostunut identiteetti karppaajayhteisön jäsenenä taas voi johtaa siihen, 

että karppaaja käy keskustelupalstalla joka päivä keskustelemassa karppaukseen 

liittyvistä kysymyksistä ja yrittää käännyttää myös lähipiiriin kuuluvia karppaajaksi.  

 

Kleinen ym. (1993, 228) mukaan nimenomaan sosiaaliset tekijät vaikuttavat identiteetin 

korostuneisuuteen. Mitä enemmän on identiteettiä tukevia ulkoisia yhteyksiä, sitä 

todennäköisemmin identiteetti on yksilölle tärkeä. Kleine ym. (1993, 226–227) esittävät 

kolme korostuneisuuteen vaikuttavaa tekijää:  

                                                 
4  Jotkut tutkijat (mm. Laverie, Kleine & Kleine 2002) käyttävät korostuneisuuden sijaan käsitettä tärkeys 
(importance). 
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1) Sosiaaliset yhteydet, joiden avulla on mahdollisuus saada palautetta identiteettiin 

liittyvästä toiminnasta.  

2) Identiteettiin liittyvä omaisuus, joka auttaa identiteetin toteuttamisessa. Oikeanlaisen 

omaisuuden avulla kuluttaja kokee suoriutuvansa identiteetistä paremmin muiden 

silmissä, joten omaisuus auttaa parantamaan itsetuntoa. Mediayhteydet vaikuttavat 

siihen, millaista omaisuutta kuluttaja tavoittelee.  

3) Positiivinen palaute, jota kuluttaja saa identiteetin toteuttamisesta, auttaa 

vahvistamaan identiteettiin liittyvää itsetuntoa.  

 

Sosiaaliset yhteydet ovat sosiaalisen identiteetin kannalta merkittäviä, koska ne auttavat 

yksilöä arvioimaan omaa identiteettiin liittyvää suoritustaan ja näin parantamaan 

itsetuntoa. Laverie, Kleine ja Kleine (2002, 668) korostavat arvioinnin roolia siinä, 

kuinka korostuneeksi identiteetti muodostuu. Yksilön arvio identiteettiin liittyvästä 

omaisuudesta ja etenkin suorituksista vaikuttaa identiteetin korostuneisuuteen ja 

itsemäärittelyyn. Kuitenkin vielä omaa arviota enemmän itsemäärittelyyn vaikuttaa 

käsitys siitä, miten muut arvioivat identiteettiin liittyvän omaisuuden ja suoritukset. 

Sosiaalinen identiteetti on tärkeämpi itsemäärittelylle, kun yksilöllä on enemmän 

mahdollisuuksia saada palautetta muilta ja itsetuntoa parantavaa palautetta myös 

saadaan. Tämä liittyykin sosiaalisen identiteetin teorian ydinajatukseen: 

minäkäsityksemme muodostuu merkittäviltä osin signaaleista siitä, miten muut meidät 

näkevät. 

  

Kuluttajat pyrkivät erilaisten kulutusaktiviteettien avulla muodostamaan suhteita, joissa 

voidaan jakaa kulutukseen liittyviä merkityksiä ja jotka tukevat kulutukseen liittyviä 

tavoitteita (Schouten & McAlexander 1995, 59). Tiettyyn ruokavalioon liittyvässä 

yhteisössä jäsenet voivat saada lisää tietoa ruokavalion hyvistä puolista sekä ohjeita 

siihen, miten muokata ruokavaliota itselle sopivaksi. Brändiyhteisöissä taas jaetaan 

kokemuksia siitä, miten brändejä voi personoida ja käyttää eri tavoin. Samalla opitaan 

brändiin liittyviä käytäntöjä ja sanastoa mutta voidaan myös osoittaa oma asema 

kokeneena käyttäjänä (Schau ym. 2009, 38–39).  
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Kleine ym. (1993, 211) esittävät, että kuluttaminen järjestäytyy nimenomaan 

sosiaalisten identiteettien ympärille. Omaisuus, jonka avulla kuluttaja voi toteuttaa 

identiteettiään, muodostaa yhtenäisen joukon kunkin identiteetin ympärille. Kuluttajat 

eivät siis tarkastele tuoteryhmiä koko minuuden pohjalta vaan tietyn sosiaalisen 

identiteetin kautta (Kleine ym. 1993, 231). Toisaalta on otettava huomioon, että kaikki 

kulutus ei vaikuta identiteettiin, ainakaan kovin voimakkaasti. Fournier (1998, 361) 

muistuttaa, että kuluttajat käyttävät myös brändejä, jotka eivät tue identiteetin 

rakentamista. Laverien ym. (2002, 668) mukaan häpeää tuottavat kulutustuotteet eivät 

välttämättä vaikuta identiteettiin yhtä paljon kuin ylpeyttä tuottavat tuotteet, koska ne 

eivät auta itsetunnon vahvistamisessa. Vaikka kaikki kuluttaminen ei ole identiteetti-

sidonnaista, kuluttaminen on tärkeä väline yksilön minäkäsityksen ja identiteetin 

muokkaamisessa. Identiteetin rakentaminen kuluttamalla onkin monelle kuluttajalle 

koko elämän kestävä prosessi. 

 

2.3 Kuluttajan identiteettiprojektit 

 

Postmoderniin suuntaukseen liittyy kuluttajan käyttäytymisen ja minuuden esittäminen 

fragmentoituneena ja alati muuttuvana. Minäkäsitys ei ole pysyvä, vaan elää ja muuttuu 

yksilön elämänvaiheiden mukana. Hallin (1999, 39) mukaan yksilö saattaa kyllä kokea 

identiteettinsä yhtenäisenä ja ratkenneena, mutta tämä kokemus on harhaa. 

Todellisuudessa identiteettiä muokkaavat prosessit ovat jatkuvasti käynnissä. Myöskään 

sosiaalisen identiteetin teorian näkökulmasta ei voida puhua identiteetin 

yhtenäisyydestä, sillä ei nähdä, että yksilöllä olisi yksi yhtenäinen, kaikkea toimintaa 

ohjaava identiteetti. Sen sijaan on useita eri tilanteisiin sopivia sosiaalisia identiteettejä, 

joista kukin edustaa vain tiettyä osaa yksilön minuudesta (Kleine ym. 1993, 213). 

 

Joka tapauksessa voidaan todeta, että minuus on liikkeessä. Esimerkiksi perhesuhteiden 

tai asuinpaikkakunnan muuttuessa yksilö joutuu usein punnitsemaan itselleen tärkeitä 

elämän kiinnekohtia ja arvoja. Kaupunkilaisen, jolle on tärkeää käydä taidenäyttelyiden 

avajaisissa ja viikonloppubrunsseilla, on ehkä hankala identifioitua maalaiskunnan 

asukkaaksi. Osa sosiaalisista identiteeteistä, kuten kansallisuusidentiteetti, voivat olla 

pysyviä, mutta joidenkin identiteettien merkitys kuluttajalle saattaa vähentyä ajan myötä. 
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Vastaavasti kuluttaja voi jatkuvasti omaksua uusia identiteettejä elämäntilanteensa ja 

kiinnostuksiensa mukaan. Gouldingin ym. (2002, 280) mukaan mahdollisuuden liittyä 

ja erota erilaisista ryhmistä voi nähdä postmodernin fragmentoitumisen vapauttavana 

puolena. Yksilöllä ei ole vastuuta kaikkiin ryhmiin, vaan hän voi kokeilla erilaisia 

ideologioita ja tapoja ilman pitkäaikaista sitoutumista. 

 

Prosessia, jossa yksilö muodostaa uuden sosiaalisen identiteetin ja mahdollisesti luopuu 

vanhasta, kutsutaan identiteettiprojektiksi. Schoutenin (1991, 422) mukaan prosessin 

voivat laukaista ulkopuoliset vaikutteet tai sisäinen tekijä, kuten turvallisuuden tai 

kontrollin tarve. Kleine ja Kleine (2000, 280) taas korostavat, että vaikka intra-

psyykkisillä tekijöillä on osuutensa muutosprosessissa, identiteetin omaksuminen lähtee 

liikkeelle sosiaalisen ympäristön muutoksista ja sosiaalisille tekijöille altistumisesta, ei 

niinkään yksilön sisäisestä tahdosta. Uuteen sosiaaliseen ryhmään liittyessään myös 

aikuinen voi saada ajatuksilleen ja käyttäytymiselleen virikkeitä, jotka muovaavat sitä, 

millaisena hän näkee itsensä. Jopa vähähiilihydraattista ruokavaliota halveksinut 

kuluttaja saattaa kääntyä karppaajaksi, jos tutustuu ihmisiin, jotka ovat innostuneita 

karppaamisesta ja kertovat sen hyvistä puolista. Sosiaalisen identiteetin teoriassa 

korostetaankin sosiaalisten tekijöiden merkitystä minuuden muodostumisessa ja 

toteuttamisessa.  

 

Identiteettiprojekteja pidetään yleensä tavoitteellisina (Schau & Gilly 2003, 394), mutta 

tavoitteet identiteettiä muokkaavalle kulutuskokemukselle voivat olla myös häilyviä ja 

epäselviä (Arnould & Price 1993, 42). Uuden identiteetin omaksuminen voi johtaa 

merkittävään elämäntyylin, suhteiden ja arvojen muokkaamiseen (Schouten 1991, 417). 

Identiteettiprojektiin kuuluvien isojen muutosten takia identiteetin muodostamiseen voi 

liittyä kuluttajan mielessä myös ristiriitoja ja epävarmuutta (Leipämaa-Leskinen 2009, 

103). Wileyn (1994) mukaan identiteettien edustamia ideaalisia arvoja ei ole aina 

mahdollista saavuttaa, vaikka niitä tavoiteltaisiin (Schau & Gilly 2003, 387). 

 

Kuluttamiseen liittyvät sosiaaliset merkitykset voivat auttaa kuluttajaa uuteen 

identiteettiin mukautumisessa ja toimia myös katalysaattorina lisämuutokselle 

(Schouten 1991, 416). Esimerkiksi hankkimalla arvovaltaa symboloivia vaatteita yksilö 
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voi helpommin omaksua uuden työidentiteetin, joka vaatii asiantuntijuutta ja 

vakuuttavuutta. Myös brändeihin liittyvät merkitykset voivat auttaa identiteetin 

etsimisessä, rakentamisessa ja ilmaisussa (Fournier 1998, 359). 

 

Kleine ja Kleine (2000) esittävät, että identiteettiprojekti muodostuu kuudesta 

perusaskeleesta (kuvio 1): 

1) esisosialisaatio (pre-socialization)  

2) identiteetin etsiminen (identity (re)discovery) 

3) identiteetin rakentaminen (identity (re)construction)  

4) identiteetin ylläpitäminen (identity maintenance)  

5) identiteetti piilevänä (identity latency)  

6) identiteetistä luopuminen (identity disposal) 

 

 

Kuvio 1 Kleinen ja Kleinen (2000) malli identiteettiprojektin elämänkaaresta  

 

Identiteettiprojektit kehittyvät jatkuvasti näiden eri vaiheiden kautta. Kaikkia 

elämänkaarimallin vaiheita ei tarvitse käydä läpi, kuluttaja ei esimerkiksi välttämättä 
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missään vaiheessa pidä identiteetistä taukoa tai luovu identiteetistä. Jos kuluttaja jättää 

identiteetin joksikin aikaa tauolle, hän voi tauon jälkeen ryhtyä rakentamaan 

identiteettiä uudestaan, jolloin identiteetti voi muodostua erilaiseksi kuin se oli ennen 

taukoa. Jokaisen identiteettiprojektin vaiheen aikana yksilön minäkäsitys voi muuttua 

(Kleine & Kleine 2000, 279). 

 

Kleinen ja Kleinen mallia identiteettiprojektin elämänkaaresta käytetään tässä 

tutkimuksessa kehyksenä kuluttajien verkkokeskustelujen analyysissa ja luokittelussa. 

Identiteettiprojektin vaiheita 1–4 esitellään tarkemmin tulosten esittämisen yhteydessä 

luvussa 4. 

 

2.4 Identiteetin neuvottelu verkkoyhteisöissä 

 

2.4.1 Sosiaalinen media alakulttuurien kohtauspaikkana 

 

Verkkoteknologia on kehittynyt viime vuosina erittäin nopeasti, minkä myötä internetin 

toimintaympäristöt ovat monipuolistuneet. Sosiaalinen media, kuten verkkoyhteisöt, 

blogit ja mikroblogit, tarjoavat kuluttajille uusia mahdollisuuksia osallistumiseen ja 

vuorovaikutteiseen sosiaalisuuteen. Tämän seurauksena myös kulutuskulttuuri on 

muuttunut (Rokka 2010, 381). Perinteisten yhteisöjen merkityksen vähentyessä ihmiset 

ovat entistä kiinnostuneimpia uudenlaisista sosiaalisuuden tavoista, esimerkiksi 

yhteisöstä, jotka keskittyvät kulutusaktiviteettien ympärille (Goulding ym. 2002). 

Internetin erilaiset kohtauspaikat mahdollistavat kuluttajille kommunikoinnin muiden 

samasta kulutuskulttuurista kiinnostuneiden kanssa (Rokka & Moisander 2009, 199–

200). Identiteetin ilmaisu voi Schaun ja Gillyn (2003, 387) mukaan olla internetissä 

kuluttajille jopa helpompaa kuin fyysisessä ympäristössä, sillä itseilmaisuun ei vaadita 

välttämättä tuotteen omistajuutta. 

 

Virtuaalisen luonteensa takia verkkoyhteisöjä saatetaan pitää vähemmän todellisina tai 

aitoina kuin fyysisiä yhteisöjä, mutta kuten Kozinets (1998, 366) huomauttaa, verkko-

yhteisöillä on todellinen olemassaolo niiden jäsenille. Verkkoyhteisön jäseniä 
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yhdistävät muun muassa yhteisön arvot, normit ja säännöt (Fernbank 1999, 211). 

Samoin kuin fyysisissä yhteisöissä myös verkkoyhteisöissä kuluttajat jakavat 

ainutlaatuisen yhteisöllisyyden ja kulttuurisen järjestyksen (Catterall & Maclaran 2002, 

229). Näin ollen verkkoyhteisöt vaikuttavat moneen käyttäytymisen osa-alueeseen, 

myös kulutus-käyttäytymiseen (Kozinets 2002, 61).  

 

Vaikka verkkoyhteisöt muistuttavat monella tapaa perinteisiä yhteisöjä, verkko-

yhteisöillä on myös perinteisistä yhteisöistä poikkeavia piirteitä. Usein verkossa 

toimivat ryhmät ovat nopeammin vaihtuvia kuin fyysisen ympäristön ryhmät. 

Kuluttajalla voi myös olla samaan aikaan jäsenyys useaan eri ryhmään (Cova & Cova 

2002, 598–599). Toisin kuin perinteisiä yhteisöjä, internetissä toimivia yhteisöjä ei sido 

maantieteellinen tai ajallinen läheisyys, vaan niitä ylläpidetään sosiaalisesti kulttuuristen 

käytäntöjen avulla (Rokka & Moisander 2009, 202). Verkkoyhteisöt ovat fyysisiin 

yhteisöihin verrattuna usein heterogeenisempiä jäsenten iän, ammatin ja sukupuolen 

suhteen (de Valck, van Bruggen & Wierenga 2009, 201). Yhdistävä tekijä voi sen sijaan 

olla kiinnostus tiettyyn kulutustuotteeseen, esimerkiksi kahviin. Myös kiinnostus 

samaan kulutuskulttuuriin, esimerkiksi pyöräilyyn, voi yhdistää kuluttajia (Schau ym. 

2009, 34).  

 

Kuluttajan sitoutuminen verkkoyhteisöön riippuu siitä, kuinka kiinnostunut jäsen on 

yhteisön aiheesta. Kuluttajat, joille yhteisön teema on tärkeä ja joiden minäkäsitys 

liittyy teemaan, ovat yleensä aktiivisempia jäseniä (Kozinetsin (1999, 254–255). 

Kozinets (1999, 254–255) on luokitellut verkkoyhteisöjen jäsenet neljään luokkaan 

aktiivisuuden ja kiinnostuksen perusteella:  

1) Turistilla ei ole vahvoja sosiaalisia siteitä ryhmään, ja kiinnostus yhteisön teemaa 

kohtaan on ainoastaan pintapuolinen. 

2) Seurustelijalla on vahvat sosiaaliset siteet ryhmään, mutta hän ei ole kovin 

kiinnostunut yhteisöä yhdistävästä teemasta.  

3) Kannattaja on erittäin kiinnostunut yhteisön teemasta, mutta hänellä ei ole 

merkittäviä sosiaalisia suhteita ryhmään. 

4) Sisäpiiriläisellä on vahvat sosiaaliset siteet ryhmään ja korkea kiinnostus ryhmän 

teemaa kohtaan. 
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Erityyppisiä jäseniä tarkasteltaessa on otettava huomioon, että myös aiheesta 

pintapuolisesti kiinnostuneesta turistista voi kehittyä sisäpiiriläinen. Tieto siirtyy 

verkkoyhteisössä sisäpiiriläisiltä aloittelijoille, ja yhteisön käytäntöjen oppimisen myötä 

aloittelijoista tulee yhteisön jäseniä (Schau ym. 2009, 41). Bagozzi ja Dholakia (2006, 

1111) ehdottavat myös, että kokeneilla jäsenillä saattaa olla vahvempi yhteisöön liittyvä 

yhteenkuuluvuuden tunne ja sosiaalinen identiteetti. Verkkoyhteisön sosiaalinen 

vaikutus voikin vahvistaa sosiaalista identiteettiä.  

 

Verkkoyhteisöissä jäsenten välisten suhteiden ja hierarkian osoittaminen saattaa poiketa 

fyysisistä ympäristöistä. Keskustelupalstoilla on usein mahdollisuus liittää jäsenen 

profiiliin erilaisia työkaluja ja merkintöjä, joilla voidaan osoittaa viestien määrä, jäsenen 

kehitys ja kulutukseen liittyvä toiminta. Verkkoyhteisöissä on usein myös omanlaisensa 

käytännöt, joilla jäseniä sidotaan yhteisöön. Yhteisöllisillä osallistumiskäytännöillä 

vahvistetaan jäsenten sitoutumista yhteisöön ja tarjotaan jäsenille sosiaalista pääomaa, 

jonka avulla erottautua muista jäsenistä. Jäsenet voivat vahvistaa keskinäistä 

sitoutumista yhteisöön esimerkiksi osoittamalla empatiaa ja toivottamalla uusia jäseniä 

tervetulleiksi (Schau ym.  2009, 34).  

 

2.4.2 Kuluttajien motiivit keskustella verkkoyhteisöissä 

 

Verkkoyhteisöillä on tärkeä asema uudenlaisina tiloina, joissa jaetaan tietoutta 

kulutuksesta ja ideologioista sekä luodaan ja ylläpidetään kulutuskulttuuria (Rokka & 

Moisander 2009, 203). Verkkokeskusteluissa vaihdetaan tietoa yhteisön mielenkiinnon 

kohteista, ja samalla jäsenet omaksuvat, vaihtavat keskenään ja vahvistavat yhteisön 

kulttuurisia normeja (Kozinets 2010, 28). Keskustelut tarjoavat verkkoyhteisön jäsenille 

erilaisia narratiiveja ja kulttuurisia malleja sekä auttavat heitä tunnistamaan 

kuluttamiseen liittyviä sosiaalisia identiteettejä (Rokka & Moisander 2009, 203). 

Keskustelemalla luomuruoasta verkkoyhteisön kanssa kuluttaja voi oppia uusia tapoja 

puhua aiheesta myös ulkopuolisille kuluttajille. Lisäksi keskustelut auttavat kuluttajaa 

hahmottamaan hänen omaa syömiseen liittyvää identiteettiään. 
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Kuluttajilla on moninaisia motiiveja osallistua verkkokeskusteluihin. De Valck ym. 

(2009) luokittelevat ruoka-aiheisia verkkoyhteisöjä koskevassa tutkimuksessaan 

verkkokeskustelujen viestinnälliset toimet niiden tavoitteen perusteella neljään 

luokkaan: 

 

1) Tiedon jakaminen. Kulutukseen liittyvän tiedon jakamisen motiivina voi olla 

aito halu auttaa muita, mutta myös oman asiantuntevuuden ilmaiseminen (de 

Valck ym. 2009, 198). Muiden tietämystä haastetaan jatkuvasti ja omaa 

asiantuntevuutta voidaan ilmaista vetoamalla omaan kokemukseen tai 

vetoamalla auktoriteettiin, kuten mediaan. Hennig-Thurau ym. (2004, 42–44) 

mukaan verkkokeskusteluissa saatu myönteinen tunnustus muilta esimerkiksi 

kulutusasiantuntijana voi parantaa itsetuntoa. Tiedon jakaminen saattaa liittyä 

myös haluun vaikuttaa mielikuvaan, joka yhteisön ulkopuolisille syntyy yhteisön 

teemasta. Jäsenet voivat yrittää todistaa olevansa oikeassa ja käännyttää uusia 

kuluttajia mukaan (Schau ym. 2009, 34). Keskustelijoita saattaa kiehtoa myös 

mahdollisuus käyttää valtaa yrityksiin: viestit ovat luettavissa 

keskustelupalstoilta pitkän ajan ja voivat vaikuttaa muihin kuluttajiin (Hennig-

Thurau ym. 2004, 42–44). 

 

2) Normeista neuvottelu. Keskusteluissa vertaillaan kulutuskohteeseen liittyviä 

arvoja ja asenteita. Ruokakeskusteluissa esimerkiksi neuvotellaan siitä, mikä 

tekee ruokavaliosta terveellisen ja milloin on oikeutettua käyttää valmisruokia 

(de Valck ym. 2009, 198–199). 

 

3) Arvojen vastakkainasettelu. Ruokaan liittyvissä keskusteluissa jännitettä voi 

syntyä esimerkiksi siitä, kuinka paljon aikaa ruoanlaittoon pitäisi käyttää aikaa 

ja onko valmistuotteiden käyttö hyväksyttävää (de Valck ym. 2009, 199). 

 

4) Samankaltaisuuksista iloitseminen. Jäsenet iloitsevat yhdistävistä tekijöistä, 

kuten samanlaisista käyttäytymismalleista ja samankaltaisesta menneisyydestä. 

Tätä kautta vahvistetaan tunteellista sitoutumista ryhmään. Jäsenet voivat myös 

tehdä tunnustuksia käytöksestä, joka kätkettäisiin muilta (de Valck ym. 2009, 
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200). McKennan ja Barghin (1998, 692) mukaan ihmiset pystyvät helpommin 

puhumaan identiteettinsä stigmatoidusta puolesta verkkoyhteisössä muille 

kuluttajille, jotka jakavat saman kokemuksen. Verkkokeskustelujen kautta he 

voivat hyväksyä erilaisuutensa paremmin. Tunteiden ilmaisu keskusteluissa voi 

auttaa myös sisäisen tasapainon löytämisessä (Hennig-Thurau ym. 2004, 42–44).  

 

Bagozzi ja Dholakia (2006, 1111) esittävät, että yhteisöön juuri liittyneellä jäsenellä 

motiivit liittyvät monesti johonkin henkilökohtaiseen tehtävään ja ongelman ratkaisuun. 

Kuitenkin muodostettuaan syvempiä suhteita yhteisöön, jäsen voi sitoutua ryhmään ja 

sen tavoitteisiin. Verkkoyhteisö voi siis täyttää sekä kuluttajan henkilökohtaisia että 

sosiaalisia tarpeita. 
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3 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

 

 

3.1 Tutkimuksen tieteenfilosofiset lähtökohdat  

 

Tässä kappaleessa käsitellään tutkimuksen taustalla vaikuttavaa ontologiaa eli oletuksia 

todellisuuden luonteesta sekä epistemologiaa eli käsitystä siitä, miten todellisuus 

voidaan tavoittaa tutkimuksen avulla. Ontologialla tarkoitetaan käsitystä siitä, miten 

maailma, oleminen ja ihmisten väliset suhteet nähdään (Eriksson & Kovalainen 2008, 

13). Tutkimuksen lähtökohtana on sosiaalinen kontsruktionismi ja todellisuuden 

subjektiivisuus. Sosiaalinen konstruktionismi suhtautuu kriittisesti käsityksen siitä, että 

tieto perustuu objektiivisiin ja puolueettomiin havaintoihin maailmasta. Sosiaalisen 

konstruktionismin mukaan se, miten ymmärrämme maailmaa riippuu historiallisesta ja 

kulttuurisesta taustastamme. Sosiaalinen todellisuus tuotetaan päivittäisessä vuoro-

vaikutuksessa ihmisten välillä (Burr 2003, 3–4). Sosiaalista maailmaa ei ole siis 

olemassa riippumattomana ihmisistä, jotka siinä toimivat, vaan objektit tulevat 

todelliseksi, kun yksilö antaa niille merkityksen (Shankar, Elliott & Goulding 2001, 

438).  Todellisuus nähdään aina yksilöiden ja ryhmien tulkintana (Blaikie 1993, 94).  

 

Merkitysten muodostumisessa kielellä on olennainen rooli (Shankar ym. 2001, 438). 

Siksi sosiaalinen vuorovaikutus ja kieli ovat mielenkiinnon kohteena tutkimuksessa 

(Burr 2003, 4). Tutkimuksessa ei keskitytäkään ainoastaan empiirisen aineiston 

sisältöön vaan myös siihen, miten nämä sisällöt tuotetaan kielen käytäntöjen avulla 

(Eriksson & Kovalainen 2008, 19–20). Tässä tutkimuksessa tarkastellaan sitä, miten 

yhteisön jäsenien jakama sosiaalinen todellisuus tuotetaan kielellisesti verkko-

keskusteluissa. 

  

Epistemologia liittyy kysymykseen: ”Mitä tieto on, ja mitkä ovat tiedon lähteet ja 

rajoitukset?”. Epistemologia määrittelee tieteelliset käytännöt ja prosessit sekä kriteerit, 

joiden perusteella tietoa voidaan tuottaa (Eriksson & Kovalainen 2008, 14). 

Poststrukturalistisen filosofian mukaisesti tässä tutkimuksessa on oletuksena, että 

merkitys ei ole ”objekti”, jonka voi löytää vaan merkitykset syntyvät jatkuvasti 
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tilanteissa, joissa toimimme. Tietyn objektin tai ilmiön merkitys ei ole kiinteä tai pysyvä 

vaan vaihtelee eri konteksteissa ja muuttuu ajan myötä (Moisander & Valtonen 2006, 

107).  Koska ulkopuolinen maailma muotoutuu havainnoista ja tulkinnoista, sitä ei 

voida täysin tavoittaa tutkimuksen keinoin (Eriksson & Kovalainen 2008, 14). 

 

Tutkimuksen toteuttamista ohjaa hermeneuttinen lähestymistapa, joka korostaa 

tulkinnan ja ymmärtämisen tarpeellisuutta tutkimuksessa (Eriksson & Kovalainen 2008, 

20). Hermeneutiikka ei yksistään ole metodi vaan filosofia, joka liittyy moniin 

vaihtoehtoisiin metodeihin. Hermeneuttiseen filosofiaan kuuluu oletus, että tutkijalla on 

jo ennen tutkimustyön aloittamista olemassa esiymmärrys ja ennakko-oletuksia 

tutkimusaiheesta. Meille kertyneet uskomukset ja käytännöt vaikuttavat siihen, miten 

tulkitsemme havaintoja. Koska ei ole mahdollista poistaa oman esiymmärryksen 

merkitystä tulkintaan ja omaksua täysin tulkittavien yksilöiden näkökulmaa, tulee 

esiymmärryksen aiheuttamat rajoitukset tiedostaa ja tunnustaa, että kaikki ymmärrys on 

tutkijan tuotosta (Arnold & Fischer 1994, 56–57). 

 

3.2 Karppaus.infon verkkoyhteisö tutkimuksen tapauksena  

 

Tässä tutkimuksessa kuluttajien käyttäytymistä verkkoyhteisössä lähestytään 

tarkastelemalla Karppaus.infon verkkoyhteisöä tutkimuksen tapauksena. Erikssonin ja 

Koistisen (2005, 5) mukaan tapaustutkimus sopii käytettäväksi muun muassa silloin, 

kun tutkimuskohde on ajankohtainen ilmiö, josta on tehty vain vähän empiiristä 

tutkimusta. Tapaustutkimuksen tavoitteena voi olla ymmärtää yksityiskohtaisesti 

itsessään mielenkiintoista ilmiötä, mutta tapauksen avulla voidaan pyrkiä ymmärtämään 

muutakin kuin kyseistä tapausta (Stake 1995, 3).  Klassisessa tapaustutkimuksessa 

tavoitteena on luoda ainutlaatuinen, tiheä kuvaus, tulkinta ja ymmärrys aiheesta. Tutkija 

itse päättää, mikä tapauksessa on mielenkiintoista ja tuottaa tapauksesta omanlaisensa 

tulkinnan ja tarinan (Eriksson & Koistinen 2005, 15–16). 

 

Tässä tutkimuksessa tapaukseksi on valittu Karppaus.info-sivuston verkkoyhteisö, 

koska yhteisö on mielenkiintoinen esimerkki kulutukseen liittyvän sosiaalisen 

identiteetin rakentamisesta vuorovaikutuksessa sosiaaliseen yhteisöön. Karppaus.info 
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on vuodesta 2004 toiminut verkkoyhteisö, joka tarjoaa vähähiilihydraattisesta 

ruokavaliosta kiinnostuneille tietoa ruokavalion perusteista, reseptejä ja mahdollisuuden 

vaihtaa ajatuksia keskustelupalstalla kaikesta ruokavalioon liittyvästä. Yhteisö 

keskustelee muun muassa ruokavalioon sopivista ruoista, käytännön haasteista ja 

ruokaan liittyvistä tutkimustuloksista. Verkkoyhteisöltä saadaan tukea henkilö-

kohtaiseen ”ruokaremonttiin” ja elämäntavan muutokseen. Keskustelu vähä-

hiilihydraattisesta ruokavaliosta tiedotusvälineissä ja sosiaalisessa mediassa vaikuttaa 

lisänneen kiinnostusta sivustoa ja keskustelupalstaa kohtaan, ja rekisteröityneiden 

käyttäjien määrä on kasvanut nopealla vauhdilla. Toukokuun lopussa 2010 käyttäjiä oli 

vielä noin 19 800, kun taas maaliskuun lopussa 2011 käyttäjien määrä oli noin 28 400. 

Jäsenmäärä nousi kymmenessä kuukaudessa noin 44 prosentilla. 

 

Vähähiilihydraattisessa ruokavaliossa (VHH) pyritään rajoittamaan ruoasta saatavien 

hiilihydraattien määrää, käytännössä vähentämällä muun muassa perunan, viljojen, 

hedelmien ja sokerin käyttöä. Vastaavasti korostetaan riittävän rasvan saannin tärkeyttä 

terveydelle ja painonpudotukselle. Vähähiilihydraattisen ruokavalion noudattamisesta 

käytetään usein nimitystä karppaus ja noudattajista karppaaja tai karppi. Vastoin yleistä 

harhaluuloa karppauksen tavoite ei ole välttämättä painonpudotus, vaan ruokavaliolla 

pyritään myös yleiseen hyvään oloon ja pidemmän aikavälin terveyteen. Ruokavaliossa 

kiinnitetään huomiota siihen, että sekä hiilihydraatit että rasvat saadaan yhteisön 

laadukkaina pitämistä lähteistä, esimerkiksi kasviksista ja voista. Ruokavaliosta on 

kuitenkin useita variaatioita, ja vähähiilihydraattisen ajattelun sisällä ruokavalio voidaan 

koostaa varsin erilaisista aineksista.  

 

Keskustelupalsta on aktiivisesti käytössä, päivittäin palstalle kirjoitetaan satoja uusia 

viestejä. Yhteensä keskustelupalstalle oli 22.3.2011 kirjoitettu 1 182 222 viestiä 48 721 

viestiketjuun. Yhteisö soveltuukin netnografiseksi tutkimuskohteeksi myös runsaan 

trafiikin ja käyttäjämäärän vuoksi (Kozinets 2002, 63). Sosiaalisen identiteetin 

tutkimiseen yhteisö soveltuu, koska ruoka ja syöminen ovat tärkeitä identiteetin 

määrittäjiä. Karppaajien yhteisö on erityisen mielenkiintoinen tutkimuskohde, sillä 

kyseinen syömisen alakulttuuri on Suomessa suhteellisen uusi mutta kasvattaa nopeasti 

suosiotaan. Karppauskulttuurin liittyvät merkitykset, normit ja käytännöt eivät vaikuta 

vielä täysin vakiintuneen, ja verkkoyhteisö tarjoaa tilan neuvotella niistä. 
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Vähähiilihydraattiseen ruokavalioon on kohdistettu myös paljon kritiikkiä, koska se 

poikkeaa huomattavasti virallisista ravintosuosituksista. Fyysisissä yhteisöissä voi olla 

hankala löytää samanhenkisiä kuluttajia, joiden kanssa keskustella karppaamisesta. 

Karppaus.infon jäsenet ovat ilmaisseet, että muilla verkon keskustelupalstoilla (mm. 

Suomi24.fi, Vauva.fi) keskustelu saattaa olla hankalaa, koska vähähiilihydraattiseen 

ruokavalioon kielteisesti suhtautuvat keskustelijat muuttavat keskustelun ilmapiiriä. 

Karppaus.infon keskustelupalsta mahdollistaa keskustelun kuluttajaa kiinnostavasta 

aiheesta aina, kun kuluttajalle itselleen sopii.  

 

3.3 Netnografia verkkoyhteisöjen tutkimisessa 

 

Netnografialla, virtuaalietnografialla tai online-etnografialla tarkoitetaan internetissä 

tapahtuvaa etnografista tutkimusta (Kozinets 2002, 61). Netnografian avulla voidaan 

tutkia sosiaalisia ja kulttuurisia suhteita, joiden kontekstina on internet (Moisander & 

Valtonen 2006, 57). Verkkoyhteisöjä tutkimalla saadaan tietoa muun muassa niiden 

kulutuskaavoista ja merkityksistä (Kozinets 2002, 61). Lisäksi voidaan ymmärtää sitä, 

kuinka kuluttajat osallistuvat muodoltaan uudenlaisiin yhteisöihin ja kulutuskeskeiseen 

oppimiseen (Sandlin 2007, 293). Erityisesti tietylle kohderyhmälle tarkoitetut 

keskustelupalstat mahdollistavat fragmentoituneiden markkinoiden tutkimisen (Catterall 

& Maclaran 2002, 230). Netnografian etuna on se, että se mahdollistaa kuluttajien 

havainnoimisen luonnollisessa ympäristössä ilman, että tutkijan läsnäolo häiritsee 

keskustelun kulkua (Kozinets 2002, 62). Kuluttajat voivat olla myös avoimempia 

keskustelemaan erityisesti aroista aiheista internetissä (Langer & Beckman 2005, 195). 

 

Koska netnografia on suhteellisen uusi tutkimuskäytäntö, sille ei ole muodostunut yhtä 

vakiintunutta eettistä säännöstöä kuin esimerkiksi perinteiselle etnografialle. Kuitenkin 

myös netnografista tutkimusta tehdessä tulee ottaa huomioon samankaltaisia asioita 

kuin muita laadullisia metodeja käytettäessä. On muun muassa pyrittävä suojelemaan 

tutkittavia haitallisilta vaikutuksilta. Lisäksi tulee harkita, tulkitaanko verkossa 

kirjoitetut viestit julkisiksi teksteiksi ja osallistuuko tutkija verkkoyhteisön keskusteluun. 
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Kozinets (2002, 65) suosittelee, että tutkija esittäytyy keskustelupalstalla ja osallistuu 

keskusteluun. Langerin ja Beckmanin (2005, 195) mukaan taas esittäytyminen ei ole 

välttämätöntä, ja se voi haitata verkkoyhteisön luonnollista keskustelun kulkua. Tässä 

tutkimuksessa tutkija ei esittäytynyt keskustelupalstalla tai osallistunut keskusteluun. 

Siitonen (2007, 46) huomioi, että kaikille keskusteluun osallistujille voi olla hankala 

ilmoittaa tasapuolisesti tutkimuksesta. Karppaus.infon laajalla keskustelupalstalla kaikki 

keskustelijat eivät varmasti huomaisikaan esittäytymistä. Koska esittäytymistä ei koettu 

välttämättömäksi, voitiin tutkimukseen kerätä myös viestejä, jotka oli julkaistu jo ennen 

tutkimuksen aloittamista.  

 

Harkitessaan tuleeko lainausten käyttöön kysyä lupa, tutkija ottaa kantaa kysymykseen 

siitä, voidaanko internetissä tapahtuvat keskustelut tulkita julkisiksi teksteiksi. King 

(1996, 125–126) esittää, että verkkoyhteisön julkisuutta voidaan arvioida ensinnäkin 

ryhmän saavutettavuuden perusteella, eli sen perusteella, voivatko ulkopuoliset lukea 

keskusteluja. Toiseksi voidaan arvioida koettua yksityisyyttä eli sitä, kuinka paljon 

sosiaalista kanssakäymistä on ulkopuolisten kanssa ja kuinka yksityisiä osallistujat 

olettavat keskusteluiden olevan (Siitonen 2007, 43). Karppaus.infon keskustelupalsta on 

avoin kaikille, eikä viestien lukeminen vaadi rekisteröitymistä. 5  Yhteisöllä on siis 

korkea saavutettavuus. Lisäksi keskustelupalstalla on osio, jolle voivat kirjoittaa myös 

käyttäjät, jotka eivät ole rekisteröityneet yhteisön jäseniksi. Yhteisön jäsenet vaikuttavat 

olevan tietoisia siitä, että keskustelupalsta toimii monille kuluttajille tiedon lähteenä 

vähähiilihydraattisesta ruokavaliosta. Oletettavasti jäsenet siis ymmärtävät, etteivät 

keskustelupalstalle kirjoitetut viestit ole kovin yksityisiä. 

 

Keskustelupalstan viestien julkisuuden perusteella voidaan arvioida sitä, tarvitaanko 

viestien tutkimuskäyttöön lupa kirjoittajilta. Kozinets (2002, 65) suosittelee luvan 

hankkimista lainauksien käyttöön kaikissa tutkimuksissa, Siitosen (2007, 46) kanta on, 

että joissain tapauksissa on mahdollista ainoastaan muuttaa pseudonyymiä. Langer ja 

Beckman (2005, 197) taas katsovat, että koska viestit on tarkoituksella kirjoitettu 

julkiselle keskustelupalstalle, ne ovat julkista tekstiä, jonka lainaamiseen ei tarvitse 

kysyä lupaa eikä muuttaa pseudonyymiä. Tässä tutkimuksessa on toimittu sen 

                                                 
5 Keskustelupalstalla on myös ainoastaan rekisteröityneille jäsenille tarkoitettuja alueita, mutta niitä ei 
käytetä aineistona tässä tutkimuksessa. 
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näkökulman mukaisesti, että kirjoittajat ovat tietoisia siitä, että tekstit ovat julkisia ja 

niitä voivat lukea muutkin kuin yhteisön jäsenet. Luvan kysymistä lainauksiin ei 

katsottu tutkimuksessa välttämättömäksi senkään takia, että tutkimusaihe ei ole 

arkaluontoinen. Tutkimuksessa on kuitenkin vältetty sellaisten lainausten käyttöä, jotka 

saattaisivat aiheuttaa kirjoittajalleen haittaa tai voisivat esittää kirjoittajan negatiivisessa 

valossa. Myös yhteisön jäsenien nimimerkit on salattu suoria lainauksia esitettäessä.6 

Tällöin lainauksia ei voi yhdistää alkuperäiseen nimimerkkiin, jos viestin kirjoittaja 

haluaa jossain vaiheessa poistaa tekstin keskustelupalstalta. Lisäksi otettiin huomioon se, 

että tutkimuksella ei tulisi olla haitallisia vaikutuksia verkkoyhteisöön. 

 

3.4 Aineiston muodostaminen ja analyysi 

  

Sosiaalisen konstruktionismin mukaisesti tämän tutkimuksen lähtökohtainen oletus on, 

että aineisto ei ole jossain valmiina odottava materiaali, jonka tutkija voi kerätä 

käyttöönsä, vaan tutkija luo aineiston omien lähtökohtiensa ja valintojensa kautta 

(Gummesson 2005, 312). Tutkimuksen empiirinen aineisto luotiin valikoimalla 

keskusteluja Karppaus.info-sivuston keskustelupalstalta.  

 

Aineiston analyysiä lähestytään hermeneuttisen ajattelun pohjalta, eli aineistoa pyritään 

ymmärtämään syventämällä ja kehittämällä esiymmärrystä tulkinnaksi.  

Hermeneuttisessa filosofiassa esiymmärrystä ei nähdä esteenä objektiiviselle tiedolle. 

Tutkija ei pysty irrottautumaan esiymmärryksestä, eikä irrottautumista tule edes 

tavoitella. Sen sijaan hermeneuttisen ajattelun mukaan tutkijan tulisi hyödyntää 

tietoisesti esiymmärrystä. Esiymmärrys muodostuu kulttuurisesti ja sosiaalisesti 

rakentuneesta tiedosta sekä akateemisesta tiedosta. Tieteelliset näkökulmat ovat 

tulkinnan kannalta tärkeitä, koska ne avaavat ilmiötä ja mahdollisia tapoja tutkia sitä. 

Esiymmärrys tarjoaa näkökulman, jonka perusteella aineistoa tulkitaan (Moisander & 

Valtonen 2006, 109–110). 

 

                                                 
6 Nimimerkit on korvattu sukupuolineutraaleilla nimillä; feminiiniset nimimerkit on vaihdettu naisten 
nimiin ja maskuliiniset miesten nimiin.   
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Analyysissa hyödynnetään sosiaalisissa tieteissä laajasti käytettyä hermeneuttista kehää, 

iteratiivista tulkintamallia, jossa tulkinnan keskiö siirtyy edestakaisin osan ja 

kokonaisuuden välillä. Ymmärtääkseen esimerkiksi yksittäistä lausetta tutkijan tulee 

käsittää kokonaisuus ja konteksti, jossa lause on kirjoitettu. Jonkinlaisen käsityksen 

kehityttyä kokonaisuudesta yksityiskohtaisia elementtejä tutkitaan uudelleen ja 

uudelleen, jokaisella kerralla hieman erilaisella käsityksellä kokonaisuudesta 

(Moisander & Valtonen 2006, 111). Tarkoituksena on saavuttaa tulkinta, jossa ei ole 

ristiriitoja. Alkuperäiset tulkinnat voivatkin muuttua tulkintaprosessin edetessä (Arnold 

& Fischer 1994, 61). Näin näkökulma voi muuttua esiymmärryksen näkökulmasta sitä 

mukaan, kun tutkijan ymmärrys kehittyy (Moisander & Valtonen 2006, 109–110). 

 

Kehittääkseen ymmärrystään tutkittavasta ilmiöstä, tutkijan on uppouduttava syvälle 

ilmiöön (Kozinets 2006, 286). Karppaus.infon verkkoyhteisön keskusteluja seurattiin 

yhteensä kymmenen kuukauden ajan. Lisäksi tutustuttiin karppausta käsitteleviin 

keskusteluihin mediassa, blogeissa ja muilla keskustelu-palstoilla. Karppaus.infon 

keskusteluihin perehdyttiin aluksi yleisellä tasolla tutustuen yhteisöön ja 

vähähiilihydraattiseen ruokavalioon syömisen alakulttuurina. Aiheesta näin saatu 

esiymmärrys taas ohjasi tutkimuksellisen kiinnostuksen suuntautumista ja 

tutkimuskysymyksen tarkempaa muotoilua. Aineisto muodostettiin valikoimalla 

tutkimusongelman kannalta mielenkiintoiselta vaikuttavia viestiketjuja. Analyysiin 

valittiin monipuolisesti eri aiheita käsitteleviä ketjuja. Kaikkia aineistoon valittuja 

viestiketjuja ei luettu kokonaisuudessaan, sillä viestejä on ketjuissa enimmillään useita 

satoja. Yhteensä analysointia varten poimittiin 2347 viestiä 83 ketjusta (liite 1). 

Tutkimusraporttiin lainauksia poimittiin kahdelta rekisteröitymättömältä käyttäjältä 

sekä 71 eri jäseneltä, joista 15 jäseneltä useampi (2–3) lainaus. 

 

Tutkimuskysymyksen tarkennuttua ymmärrystä aiheesta kartutettiin perehtymällä 

kirjallisuuteen sosiaalisesta identiteetistä ja verkkoyhteisöistä. Kirjallisuuden pohjalta 

tulkintaan valittiin Kleinen ja Kleinen (2000) malli identiteetin rakentamisesta, ja tähän 

kehykseen rakennettiin tulkintaa aineistosta. Teoreettisen tiedon ja empiirisen analyysin 

tarkentaessa ymmärrystä kerättiin keskustelupalstalta lisää viestejä tulkintaa haastamaan 

ja tarkentamaan.  
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Hermeneuttisessa analyysissa aineistoa analysoidaan tekstinä, ja ymmärtäminen syntyy 

narratiivien tulkinnasta (Shankar ym. 2001, 441). Kuluttajan tuottama teksti saattaa 

johtaa ymmärrykseen, jota kirjoittaja ei tarkoittanut ja luoda näkemyksiä, joita 

kirjoittaja ei ajatellut luovansa (Arnold & Fischer 1994, 62). Tekstiä tulkittaessa 

pyritään kuitenkin tavoittamaan nimenomaan kirjoittajan näkökulma. Keskustelujen 

analyysissa viesteistä etsittiin merkityksiä, joita luokiteltiin ja liitettiin yleisemmän 

tason ilmiöihin. Analyysissa tarkasteltiin käytäntöjä, joten aineistossa keskityttiin 

verkkoyhteisön sosiaalisten prosessien kaavoihin, ei niinkään yksilöiden 

käyttäytymiseen (ks. Halkier & Jensen 2011, 113). Aineiston osia vertailtiin keskenään 

etsien suhteita, yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia. Aineiston perusteella muodostettiin 

teemoja, jotka luokiteltiin Kleinen ja Kleinen (2000) identiteettiprojektia kuvaavan 

mallin alle. Aineiston muodostaminen ja analyysi oli iteratiivinen prosessi eli 

verkkokeskusteluja analysoitiin useaan kertaan ja keskusteluja poimittiin lisää tulkinnan 

rakentuessa (kuvio 2). Pyrkimyksenä oli myös tarkoituksella haastaa tulkintaa etsimällä 

tapauksia, jotka olisivat ristiriidassa tulkinnan kanssa (ks. Spiggle 1994, 493–495). 

 

 
Kuvio 2 Tutkimusprosessin eteneminen 

 

- Aineiston kerääminen 
Karppaus.infon keskustelupalstalta 
- Ensimmäinen analyysi yhteisön 
keskustelukäytännöistä 
 

Empiirisen näkökulman 
kehittyminen 

- Perehtyminen tutkimukseen 
verkkoyhteisöistä ja kuluttajien 
verkkoyhteisöjen viestintä-
käytännöistä 

- Netnografian valitseminen 
tutkimusmenetelmäksi ja 
metodologiaan tutustuminen 
- Sopivan kohdeverkkoyhteisön 
etsiminen, Karppaus.infon yhteisön 
valitseminen tutkimuksen kohteeksi 
 

- Kiinnostus ruoan kuluttamisen 
kulttuurisiin merkityksiin 
- Perehtyminen ruoan kulutusta 
koskevaan kirjallisuuteen 
kulutustutkimuksessa ja sosiologiassa 

 

Teoreettisen näkökulman 
kehittyminen 

- Kleinen ja Kleinen (2000) 
identiteetin rakentamisen mallin 
ottaminen aineiston tulkinnan tueksi 
- Sosiaalisen identiteetin teoriaan 
perehtyminen 

- Aineiston uudelleen tulkinta 
- Lisäaineiston keruu 
keskustelupalstalta 
- Lopullisen tulkinnan 
muodostaminen 
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Analyysin tuloksena syntyi erittely identiteetin rakentamisen eri vaiheisiin liittyvistä 

käytännöistä verkkoyhteisössä. Tulokset edustavat tyypillisiä tiettyyn vaiheeseen 

liittyviä identiteetin rakentamisen kysymyksiä. Sen sijaan tarkoitus ei ole määrittää 

yksittäistä hetkeä, jolloin kuluttaja siirtyy seuraavaan vaiheeseen identiteetin 

rakennusprojektissa.   

 

Netnografiassa tulkinnan apuna voidaan käyttää kehonkielen ja eleiden sijaan erilaisia 

tekstille tyypillisiä korostuksia, kuten hymiöitä, huutomerkkejä ja isoja kirjaimia 

(Moisander & Valtonen 2006, 58). Tällaiset tunteen ilmaisut on pyritty säilyttämään 

tutkimusraportissa avaamalla hymiöt kirjallisesti hymiön toimintaa kuvaamalla.7 Jotta 

viestien autenttisuus säilyisi, kieliasua ei ole tutkimusraportissa muokattu kirjakieltä 

vastaamaan. 8  Joitain pidempiä lainauksia on tutkimusraportissa lyhennetty keskeltä, 

jolloin lyhentämistä on merkitty kolmella pisteellä hakasulkeiden sisässä: […]. Samoin 

on merkitty lainauksia, jotka selkeyden vuoksi alkavat virkkeen keskeltä.9 

 

3.5 Tutkimuksen laadun arviointi 

 

Laadullisen tutkimuksen laatukriteerejä käsiteltäessä on huomioitava, että arvioinnissa 

ei voida käyttää perinteisiä kvantitatiivisen tutkimuksen arviointiin soveltuvia kriteerejä 

(Eriksson & Kovalainen 2008, 295). Moisander ja Valtonen (2006, 24) huomauttavat, 

että kulttuurisessa tutkimuksessa validiteetin eli tulkintojen todenmukaisuuden ja 

pätevyyden arvioiminen on ongelmallista, koska oletuksena on, että tieto on aina 

arvosidonnaista. Lopullista totuutta siitä, mikä on asioiden tila sosiaalisessa elämässä, ei 

voida saavuttaa millään metodilla. Koska oletuksena on, että tieto sosiaalisesta 

todellisuudesta on konstruoitu, objektiivisuudesta tai objektiivisesta totuudesta 

puhuminen soveltuu huonosti kulttuuriseen tutkimukseen. 

 

Vaikka kulttuurisessa tutkimuksessa ja hermeneuttisessa lähestymistavassa eri tulkintoja 

ei voida arvottaa enemmän tai vähemmän oikeiksi tai vääriksi, tulee tutkijan Arnoldin ja 
                                                 
7 Korostukset eri väreillä ja lihavoinneilla on poistettu niistä muutamasta viestistä, joissa näitä korostuksia 
oli käytetty. 
8 Viesteissä käytettyjä yhteisön termejä on selitetty hakasulkeiden sisällä. 
9 Osasta viesteistä on tekstin luettavuuden vuoksi poistettu rivinvaihtoja. Silloin kun rivinvaihdot ovat 
tekstin selkeyden ja ajatuksen välittymisen kannalta tarpeellisia, ne on viesteissä säilytetty.  
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Fischerin (1994, 64) mukaan suhtautua kriittisesti tutkimuksensa tuloksiin. Tutkimus-

tuloksia arvioitaessa tulee kiinnittää huomioita tulkinnan yhtenäisyyteen. Tässä 

tutkimuksessa ristiriitaisuuksia pyrittiin eliminoimaan lukemalla ja analysoimalla 

aineisto useaan kertaan. Aineiston keruussa tehtiin myös useita kierroksia tulkintojen 

vahvistamiseksi. Spiggle (1994, 501) kehottaa tarkastelemaan myös tulkinnan 

perusteiden riittävyyttä. Tulkintaa on tutkimuksessa tuettu esittämällä lainauksia 

keskusteluista. Tutkimustuloksissa on myös pyritty esittämään tulkintojen yhteys 

kulutustutkimuksen tutkimusperinteeseen (ks. Arnold & Fischer 1994, 64).    

 

Kvantitatiivista tutkimusta arvioidaan usein sen yleistettävyyden perusteella. 

Tapaustutkimusta taas on kritisoitu siitä, että yhden tapauksen perusteella ei voi tehdä 

tilastollisia yleistyksiä (Gummesson 1991, 77–78). Tapaustutkimuksen avulla tuotettuja 

teoreettisia malleja voidaan kuitenkin kokeilla muiden tapausten selittämiseen, ainakin 

samantyyppisessä kontekstissa (Eriksson & Koistinen 2005, 34). Lisäksi Spiggle (1994, 

501) esittää, että laadullisen tutkimuksen arviointiperusteeksi soveltuu yleistettävyyttä 

paremmin innovatiivisuus. Tulkinnan tulisi olla hedelmällinen ja avata uusia näkö-

kulmia aiheeseen (Arnold & Fischer, 64). Tässä tutkimuksessa sosiaalisen identiteetin 

rakentamisen mallin soveltaminen verkkoyhteisöön avaa uusia näkökulmia kuluttajien 

käyttäytymiseen sosiaalisessa mediassa.   

 

Laadullista tutkimusta voidaan arvioida myös sen hyödyllisyyden perusteella. Howarthin 

(2000, 130) mukaan hyödyllisyys voi ilmetä siinä, kuinka paljon tutkimus mahdollistaa 

uusia ja merkityksellisiä tulkintoja tutkittavista ilmiöistä (Moisander & Valtonen 2006, 

26). Hyödyllisyyttä lisää myös se, jos tutkimuksen ideat ja kehys ovat siirrettävissä 

toiseen ympäristöön ja tutkimusasetelmaan (Spiggle 1994, 500). Siirrettävyyttä parantaa 

aineiston yksityiskohtainen ja ”tiheä” kuvaus (Moisander & Valtonen 2006, 30). Lisäksi 

tutkimusprosessin läpinäkyvyys voi parantaa laadullisen tutkimuksen reliabiliteettia eli 

luotettavuutta. Moisanderin ja Valtosen (2006, 27) ehdotuksen mukaan tässä 

tutkimuksessa on tuotu selvästi esiin se, miten aineisto luotiin, millaisia analyyttisia 

prosesseja käytettiin aineiston tulkinnassa ja millaiset tieteenfilosofiset periaatteet ovat 

tulkinnan taustalla. Lisäksi tutkimuksessa on esitetty millaisista teoreettisista 

lähtökohdista tulkinta tapahtuu.  
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Netnografisen tutkimuksen luotettavuuden kannalta voi Dholakian ja Zhangin (2004) 

mukaan olla ongelmana se, että osallistujien identiteettiä ei voida varmistaa. Tätä 

ongelmaa on kuitenkin kenties yliarvioitu, ja yleisesti ottaen ihmisillä ei vaikuttaisi 

olevan tapana esittää internetissä muuta kuin he ovat (Kozinets 2010, 131). Desain 

(2002, 110–113) mukaan vaikuttaisi olevan yksimielisyys siitä, että internetin 

keskustelupalstojen viestien laatu on korkea. Viestien laatua parantaa se, että 

keskustelupalstoilla kuluttajat voivat vastata silloin, kun se on heille kätevää, heillä on 

aikaa harkita näkemyksiään, muokata viestiään ja lähettää se, kun he ovat siihen 

tyytyväisiä. Verkossa kuluttajat saattavat myös esittää mielipiteensä suoremmin, koska 

heidän ei tarvitse olla huolissaan muiden loukkaamisesta tai nolojen aiheiden 

käsittelystä. 

 

Yksittäiset viestit keskustelupalstalla kuitenkin näyttävät vain yhden puolen viestin 

kirjoittajasta (Kozinets 2010, 132). Verbaalista aineistoa tutkittaessa ongelmana on 

myös se, että käyttäytymistä ei voida liittää kontekstiin (Arnould & Wallendorf 1994, 

493). Kozinets (2010, 133) ehdottaa ratkaisuksi, että netnografisessa tutkimuksessa 

valitaan analyysin yksiköksi yksittäisten henkilöiden sijaan puhe tai teksti, jolloin 

jokainen keskustelupalstalla lähetty viesti voidaan tulkita sosiaaliseksi toiminnaksi. Ei 

olekaan välttämätöntä tietää kuka tekee tai sanoo, vaan huomio kiinnittyy siihen 

kenttään, jossa kommunikaatio ja kulttuuri tapahtuu (Kozinets 2010, 133). 

Tutkimuksen mielenkiinto ei ole niinkään siinä, mitä yhteisön jäsenet tekevät verkko-

yhteisön ulkopuolella, vaan Karppaus.infon keskustelupalstassa omana sosiaalisena 

maailmana.  
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4 KARPPAAJAN IDENTITEETIN RAKENTAMINEN 
VERKKOKESKUSTELUISSA 
 

 

4.1 Esisosialisaatio karppauskulttuuriin 

 

Ennen kuin kuluttaja edes harkitsee karpppaajaksi ryhtymistä, hänelle kertyy 

ympäristöstä joitain tietoja karppauksesta. Kuluttajalla ei juurikaan ole henkilökohtaista 

kokemusta sosiaalisesta identiteetistä esisosialisaation aikana. Ympäröivästä kulttuurista 

hän kuitenkin saa jonkinlaisen käsityksen sosiaalisesta kategoriasta ja sen 

stereotyyppisistä kulutusmalleista (Kleine & Kleine 2000, 281). Karppauksesta saadaan 

tietoa esimerkiksi tiedotusvälineistä. Viime aikoina ”rasvakeskustelu” on käynyt 

kuumana niin televisiossa, lehdissä kuin radiossakin (Aamulehti.fi 18.9.2010; 

Suomenkuvalehti.fi 11.3.2011). Useat Karppaus.infon jäsenet kertovat saaneensa vähä-

hiilihydraattisesta ruokavaliosta tietoa myös ystäviltään, työkavereiltaan ja perheen-

jäseniltään. Lisäksi internetistä löytyy Karppaus.infon ohella monista lähteistä tietoa. 

 

Esisosialisaatiovaiheessa kuluttaja ei vielä harkitse karppaajaksi ryhtymistä. Tämä vaihe 

voi kestää pitkään ennen sosiaalisen identiteetin omaksumista (Kleine & Kleine 2000, 

281). Tietenkään kaikki kuluttajat eivät missään vaiheessa siirry esisosialisaatio-

vaiheesta kehittämään karppaajan identiteettiä. Kuluttaja voi kyllä olla tietoinen 

karppauksesta, ja hänelle todennäköisesti syntyy mielikuva karppaajista, mutta jostain 

syystä hän ei välttämättä ole kiinnostunut identiteetin omaksumisesta. 

 

Kuluttajan haluttomuus omaksua karppaajan identiteettiä saattaa johtua siitä, että hän 

liittää karppaamiseen erilaisia mielikuvia kuin yhteisön jäsenet. Esisosialisaation aikana 

käsitys sosiaalisesta kategoriasta edustaa näkökulmaa: ”Sen tyylinen henkilö, jota en ole” 

(Kleine & Kleine 2000, 281). Ennen karppaamisen aloittamista myös moni 

Karppaus.infon jäsen on liittänyt vähähiilihydraattiseen ruokavalioon varsin erilaisia 

merkityksiä kuin karppauksen aloittamisen jälkeen. Usein ulkopuolisen mielikuva on, 

että vähähiilihydraattisella ruokavaliolla täytyy syödä paljon lihaa eikä juurikaan 

kasviksia. Ilman leipää, perunaa, pastaa ja riisiä elämisen arvellaan olevan paitsi 
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epäterveellistä myös turhan hankalaa. Myös kuntoilu ja karppaaminen saatetaan nähdä 

huonona yhdistelmänä: 

Onko maailmassa ensimmäistäkään hyväkuntoista karppaajaa? Tämä 
kysymyksen olen usein esittänyt. Vielä ei ole löytynyt ensimmäistäkään. 
(rekisteröitymätön käyttäjä) 

 

Jotkut karppausyhteisön jäsenet kertovat eksyneensä vahingossa lukemaan 

Karppaus.infon keskusteluja ja saaneensa siten uutta tietoa ruokavaliosta. Toiset 

kertovat alkaneensa lukea verkkokeskusteluja, koska halusivat tietää tarkemmin 

tuttaviensa ruokavaliosta. Keskustelupalstalle on voitu päätyä myös hakukoneen kautta, 

kun on etsitty ratkaisua terveys- tai paino-ongelmaan: 

Etsin tehokasta laihdutuskeinoa kesällä kertyneisiin kiloihin. Googlettamalla 
sitten löytyi tämä ja pienen ihmettelyn jälkeen innostuin todella. (Nina) 

 

Keskustelupalstalla käy keskustelemassa myös kuluttajia, jotka eivät ole karppaajia 

eivätkä välttämättä edes kiinnostuneita aloittamaan karppaamista ainakaan kyseisellä 

hetkellä.  

Alunperin tulin tänne kännipäissäni hölmöilemään taistelutantereelle [kaikille 
avoin keskustelualue ”tappeluun ja trollaukseen”], sinne kun saa kirjoittaa kuka 
tahansa. Pikkuhiljaa alkoi kiinnostaa syvemmin enemmän juttuja lukiessa. 
(Sasa) 

 

Yhteisön jäsenillä on keskustelupalstalla mahdollisuus korjata vääristynyttä mielikuvaa 

ruokavaliosta ja tarjota tietoa sen eduista. Monet kertovat, että alkoivat harkita 

vähähiilihydraattista ruokavaliota vasta luettuaan siitä aikansa Karppaus.infon sivuilta: 

Muistin tuttujen karppaavan ja ryhdyin lukemaan sivustoa ensin melko 
skeptisenä ("eihän eläinrasva voi olla terveellistä ja eihän mun tätä kannata 
kokeilla kun en laihduta enkä syö lihaa"), kunnes pikku hiljaa vakuutuin 
kokeilemaan ja rekisteröitymäänkin. [hymyillen] (Tuisku) 

 

Karppaus.infon keskustelujen lukeminen tarjoaa vähähiilihydraattisesta ruokavaliosta 

uudenlaista tietoa ja avartaa näkemystä karppaamisesta. Muuttunut mielikuva 

ruokavaliosta saattaa herättää kiinnostuksen karppaajan identiteetin etsimiseen. 

Taulukossa 1 on tiivistetty kuluttajan suhde verkkoyhteisöön esisosialisaatiovaiheessa, 

esisosialisaatioon liittyvät käytännöt sekä yhteisön merkitys identiteetin kehittymiselle.  
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Taulukko 1 Yhteenveto esisosialisaatiosta karppauskulttuuriin 

ESISOSIALISAATIO KARPPAUSKULTTUURIIN 
Asema suhteessa 
yhteisöön 

Keskeisiä 
keskustelukäytäntöjä 

Yhteisön merkitys 
identiteetin kehittymiselle 

- Ulkopuolinen 
- Karppauskulttuurin 
kyseenalaistaja 
- Tiedon vastaanottaja 
- Usein ei vuorovaikutteista 
suhdetta yhteisöön 

- Uuden tiedon vastaanottaminen 
* ruokavalion terveellisyys, 

eettisyys ja käytännöllisyys 
 

- Vaihtoehtoisen näkemyksen 
esittäminen ”viralliselle 
totuudelle” 
- Perustieto karppauksesta 
- Kiinnostuksen herättäminen 

 

Esisosialisaation aikana kuluttajan suhde verkkoyhteisöön ei ole välttämättä kovin 

interaktiivinen, vaan tietoa saatetaan vastaanottaa ilman suurempaa kiinnostusta 

karppaukseen. Jos kuluttaja muuttaa asenteensa siitä, että vähähiilihydraattinen 

ruokavalio ei sovi hänelle, voi hän siirtyä harkitsemaan karppaajan identiteettiä. 

 

4.2 Identiteetin etsiminen 

 

Etsintävaiheessa kuluttaja harkitsee karppaajaksi ryhtymistä, mutta ei ole vielä tehnyt 

lopullista päätöstä identiteetin omaksumisesta. Identiteettiä etsiessään kuluttaja arvioi 

sosiaalista kategoriaa ja pohtii kysymystä: ”Onko tämä sen tyyppinen ihminen, joka 

haluan olla?” Identiteetin etsiminen loppuu, kun kuluttaja päättää sitoutua identiteetin 

kehittämiseen ja siirtyy identiteetin rakentamisvaiheeseen (Kleine & Kleine 2000, 281).  

 

Identiteetin harkitseminen saattaa saada alkunsa esimerkiksi elämäntilanteen 

muutoksesta tai suhteesta sosiaalisen kategorian edustajaan (Kleine & Kleine 2000, 

281). Kleine ja Kleine (2000, 281) ehdottavat, että useimmiten ulkopuoliset vaikutteet 

toimivat kimmokkeena identiteetin etsinnän aloittamiselle. Kiinnostus vähä-

hiilihydraattiseen ruokavalioon syntyy usein kuluttajan sosiaalisten kontaktien kautta. 

Kuitenkin monet vakuuttuvat karppauksesta vasta perehdyttyään siihen 

keskustelupalstalla: 

Kuulin hiljattain, että muutama kaverini on ryhtynyt karppaamaan viimeisen 
parin kuukauden sisällä ja tulin tänne lueskelemaan tietoa asiasta. Tajusin siinä 
vaiheessa, että hei, munhan pitäisi saada paljon enemmän rasvaa kuin mitä olen 
tähän mennessä tottunut syömään. En välttämättä olekaan syönyt "oikein" näinä 
parina vuotena. Päätin jotenkin vaan siltä seisomalta ryhtyä kokeilemaan miltä 
oikea (ala)karppaus tuntuu. (Jooa) 
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Keskustelupalsta voi tarjota tietoa, jonka perusteella kuluttaja luottaa, että kykenee 

omaksumaan uuden sosiaalisen identiteetin. Niille, joilla vähähiilihydraattisesta 

ruokavaliosta on jo jonkun verran tietoa, lopullisen sysäyksen karppaamisen 

aloittamiseen voi antaa omassa elämässä tapahtunut muutos, kuten painon nouseminen: 

2006 [neljä vuotta ennen viestin kirjoittamista] oon jo käyny palstaa 
kurkkimassa silloin tällöin, useampi nettituttu karppasi (ja karppaa vieläkin). 
Viimeinen herätys tuli, kun loman jälkeen elokuun alussa astuin vaa'alle ja 
totesin oman henkilökohtaisen ennätyksen olevan mittarissa [surullisena]. Kaksi 
kertaa kitudieeteillä 25 kiloa laihduttaneena tiesin, että mukavampi ja 
terveellisempikin vaihtoehto on olemassa, siis lammikkoon [karppaajayhteisöön] 
mars! (Kaiho) 

 

Identiteettiä harkittaessa karppaukseen liittyvää tietoa etsitään usein ”lurkkaamalla”. 

Yhteisöön ei välttämättä sitouduta rekisteröitymällä ja viestejä kirjoittamalla, vaan 

viestejä luetaan muilta käyttäjiltä piilossa. 

Mä aloitin perinteisellä Google haulla: Atkins. Olin siitä kuullut joskus, mutta 
tarkempaa tietoa ei siitä ollut. Internetin ihmeellisen maailman kautta päädyin 
karppaus.infon sivuille. Siellä sitten lueskelin ja etsin tietoa kuukaudenpäivät 
ennen kuin aloitin [hymyillen] (Eva) 
 

Ennen identiteetin omaksumista hankitaan lisää tietoa siitä, mitä identiteetin 

toteuttaminen vaatii. Sosiaalista kategoriaa edustava yhdyshenkilö voi tarjota sisä-

piiriläisen käsityksen identiteetistä ja tarkentaa mielikuvaa siitä, millaiset käyttäytymis-  

tavat ja tuotteet ovat identiteetille tyypillisiä (Kleine & Kleine 2000, 281). 

Karppaus.infon verkkoyhteisö tarjoaa karppaamisesta kiinnostuneille virtuaalisesti 

useita sosiaalisia kontakteja, jotka auttavat tarkentamaan käsitystä karppauksesta. 

Identiteettiä harkitsevat kuluttajat voivat keskustelupalstalla kysellä, mitä karppaaminen 

käytännössä vaatii. Yhteisön jäsenet tarjoavat harkitsijoille karppaamisesta 

monipuolista tietoa ja kokemuksia. Epäröiviä kuluttajia voidaan myös kannustaa 

kokeilemaan uutta ruokavaliota. 

 

Oppiessaan enemmän identiteetistä yksilö arvio sen sopivuutta muiden sosiaalisten 

identiteettiensä kanssa (Kleine & Kleine 2000, 281). Vaikka uusi ruokavalio 

kiinnostaisi, täytyy vielä punnita, onko karppaajan identiteetti ristiriidassa muiden 

identiteettien kanssa ja onko ristiriita jotenkin ratkaistavissa. Identiteettiä harkittaessa 

voidaan harrastaa ”identiteettileikkiä” eli arvioida identiteettiä sen perusteella, kuinka 
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haluttava ja helposti saavutettava se on. Jos samaan identiteettiin liitetään sekä 

positiivisia että negatiivisia puolia, hankaloituu päätös ja kuluttaja saattaa tarvita 

enemmän aikaa harkita päätöstä (Schouten 1991, 421–422). Monia ruokavaliosta 

kiinnostuneita mietityttää täytyykö karppaajan luopua ekologisen kuluttajan 

identiteetistä: 

Olisin kiinnostunut kokeilemaan karppausta terveysongelmien vuoksi, mutta sen 
lihapainoitteisuus arveluttaa. Vinkkejä miten voisi karpata ekologisemmin? 
(rekisteröitymätön käyttäjä) 

 

Vähähiilihydraattista ruokavaliota harkitsevat kuluttajat saattavat olla huolissaan siitä, 

voiko karppaaja elää terveenä pitkällä aikavälillä. Esimerkiksi kolesterolin haitta-

vaikutukset mietityttävät.  Identiteetin toteuttamisen motivaatiota voi laskea myös 

huonoksi koettu saavutettavuus. Saavutettavuuden kokemiseen vaikuttavat muun 

muassa henkilökohtaiset resurssit sekä sosiaaliset rajoitukset (Schouten 1991, 421–422). 

Joillekin kuluttajille uuden ruokavalion opettelu saattaa vaikuttaa liian aikaa vievältä ja 

epäkäytännölliseltä. Myös ruokavalion taloudellisuus voi huolestuttaa. Muista elämän 

osa-alueista ei välttämättä haluta tinkiä ruokavalion muutoksen takia: 

Eli tuleeks tää vähähiilihydraattinen dieetti kalliiksi, siis siinä määrin että sitten 
ei oo varaa esim edes kesällä istuskella kahviloissa tai ostaa uusia kenkiä (olen 
meinaan niin köyhä), että sitten pistäisin kaikki rahani ruokaan ja istuisin koko 
kesän kotona kytäten painonpudotusta + tietenkin jotain lenkkeilyä. Jos näin on, 
jatkan mieluummin papu-riisi-linjalla ja yritän vaan syödä vähemmän ja 
lenkkeillä enemmän. (Sevi) 

 

Karppaajan identiteetin kokeminen ristiriitaisena muiden identiteettien kanssa saattaa 

johtua myös siitä, että identiteettiä harkitsevan kuluttajan mielikuva karppaamisesta 

vastaa vielä ulkopuolisen näkemystä. Yhteisöön perehdyttäessä ja muilta karppaajilta 

neuvoja saataessa voidaan löytää ongelmiin vaihtoehtoinen, sisäpiiriläisen näkökulma. 

Jos kuluttaja kuitenkin tuomitsee identiteetin saavuttamattomaksi, epähaluttavaksi tai 

epäyhteneväiseksi muiden sosiaalisten identiteettien kanssa, voi hän hylätä identiteetin 

tavoittelun. Identiteetin omaksuminen voi myös jäädä myöhemmän harkinnan varaan, 

jos kuluttaja ei ole tarpeeksi motivoitunut toteuttamaan identiteettiä mutta ei myöskään 

halua täysin hylätä ajatusta uudesta identiteetistä (Schouten 1991, 422). 

 

Jos kuluttaja taas kokee sosiaalisen kategorian sopivan itselleen, hän todennäköisesti 

jatkaa identiteetin tavoittelua ja siirtyy identiteetin rakentamisen vaiheeseen. Siirtymä 



45 

 

identiteetin etsimisestä rakentamiseen ei välttämättä ole kuluttajalle yksi tietoinen hetki, 

vaan kuluttaja saattaa vain jatkaa identiteettiin liittyvää toimintaa (Kleine & Kleine 

2000, 281). Karppausta kokeillut kuluttaja voi todeta karppauksen sopivan itselleen ja 

jatkaa samalla ruokavaliolla. Karppausta harkitseva kuluttaja usein testaa jonkin aikaa 

uutta ruokavaliota, ennen kuin tekee päätöksen karppaajaksi ryhtymisestä. Useat 

yhteisön jäsenet kertovat ihmetelleensä aluksi voiko vähähiilihydraattinen ruokavalio 

toimia, mutta innostuneensa karppaamisesta saman tien kokeiltuaan sitä. 

En oo Karppausta paljoa harrastanut, mutta lukenut enemmänkin. Vuosi sitten 
kesällä n. kuukausi..sitten tuli joku "juttu". Nyt viides päivä menossa ja 
nesteturvotus kadonnut, tosin katos jo ensimmäisen päivän jälkeen, iha ihanata! 

 
Ihan kyllä on tarkoitus ottaa elintavoiksi, kun nämä ruuatkin maistuvat 100x 
paremmilta kuin "tavikset" [taputtaa] Iso kiitos artisteille reseptiosioon! (Aalle) 

 

Ennen karppaajaksi ryhtymistä moni pitää vähähiilihydraattista ruokavaliota vain väli-

aikaisena ”dieettinä”. Tämä käsitys muuttuu usein sen myötä, kun karppauskulttuuriin 

perehdytään paremmin ja ruokavaliota kokeillaan: 

Kaikenlaisia diettejä on tullut kokeiltua, tämä on ollut ehdottomasti paras...ei 
tunnu edes dietiltä, tästä tulee minulle elämäntapa! (Eva)  

 

Ensimmäisten kokeilujen jälkeen voidaan uuteen ruokavalioon sitoutua melko pysyvästi 

ja alkaa rakentaa karppaajan identiteettiä. 

 

Taulukko 2 Yhteenveto identiteetin etsimisestä 

IDENTITEETIN ETSIMINEN  
Asema suhteessa yhteisöön Keskeisiä 

keskustelukäytäntöjä 
Yhteisön merkitys 
identiteetin kehittymiselle 

- Kyselijä (vuorovaikutteisuus) 
tai piilottelija (tiedon 
yksisuuntainen omaksuminen)  
- Epävarmuus identiteetin 
jatkuvuudesta 
 

- Uuden tiedon etsiminen 
- Muiden identiteettien kanssa 
yhteensopivuuden arviointi  
- Harkinta karppauksen 
aloittamisesta ja yhteisöön 
liittymisestä 

- Uuden tiedon tarjoaja 
- Kannustus kokeiluun 
- Myönteinen esimerkki ja 
malli 
 

 

Identiteetin etsimisen vaiheessa tieto ja ideat kulkevat vielä enemmin yhteisöltä 

identiteettiä etsivälle kuin toisin päin (taulukko 2). Käytännöissä korostuu tiedon 

etsiminen ja kyseleminen, yhteisön toimiessa esimerkkinä ja kannustajana. 
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4.3 Identiteetin rakentaminen 

 

Identiteetin rakennusvaiheessa kuluttaja kerryttää kokemuksia sosiaaliseen kategoriaan 

liittyvistä käyttäytymismalleista ja tuotteista (Kleine & Kleine 2000, 281). Jo 

identiteetin etsintävaiheessa kuluttaja on voinut saada tietoa ja kokemusta 

karppaamisesta – rakennusvaiheessa käsityksiä muokataan ja tarkennetaan. Karppaajan 

identiteettiä rakennettaessa hankitaan yhteisön avulla lisää tietoa ja kokemusta 

karppaukseen liittyvistä ohjeista, normeista ja tavoista. Identiteetin rakennusprosessiin 

liittyy myös neuvottelua karppauksen kielteisistä merkityksistä, karppaajan itsetunnosta 

ja karppaajan identiteetin korostuneisuudesta. Sosiaalista identiteettiä rakennettaessa 

muodostetaan myös side ja yhteenkuuluvuuden tunne yhteisöön. 

 

Kun sosiaalisen identiteetin rakentaminen on jatkunut tarpeeksi kauan, voi identiteetti 

integroitua osaksi kuluttajan minäkäsitystä (Kleine & Kleine 2000, 282). Schouten 

(1991, 422) huomauttaa, että sisällyttämisprosessiin saattaa kulua aikaa, eikä se 

välttämättä tapahdu koskaan. Joillekin vähähiilihydraattinen ruokavalio voi olla lyhyt-

aikainen kokeilu, eikä karppaajan identiteettiä sisäistetä missään vaiheessa osaksi minä-

käsitystä. Toisaalta vaikka yksilö olisi saavuttanut vakaan karppaajan identiteetin, voi 

hän silti milloin vain palata uudelleenrakentamaan karppaajan identiteetin jotain puolta.  

 

4.3.1 Tiedon ja normien selvittäminen 

 

Aloittaessaan karppaajan identiteetin tavoittelun, kuluttajan tulee selvittää, millaisia 

vaatimuksia ruokavalion noudattamiseen liittyy. Identiteettiprojektin tässä vaiheessa 

kuluttaja rakentaa käsitystä siitä, millaisia tuotteita ja brändejä kannattaa käyttää, miten 

tuotteita käytetään ja mistä tuotteita voi hankkia (Kleine & Kleine 2000, 282). Kuluttaja 

etsii keskustelupalstalta lisää tietoa erilaisista ruokavalioon liittyvistä ruoka-aineista, 

brändeistä ja ateriakokonaisuuksista. Tärkeää on myös muodostaa tarkempi käsitys 

ruokavalion noudattamisen säännöistä, esimerkiksi päivittäinen rasvan, hiilihydraatin ja 

proteiinin määrä ruokavaliossa. 
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Suomalaisessa ruokakulttuurissa aterioihin kuuluu yleensä olennaisena osana 

hiilihydraattipitoiset tuotteet, kuten leipä tai peruna – nykyään myös pasta tai riisi 

(Mäkelä 2003, 53). Totutun ateriakokonaisuuden rikkominen ja uudelleen-

muodostaminen voi tuntua hankalalta, ja keskustelupalstasta on suuri apu, kun 

aloitteleva karppaaja pyrkii hahmottamaan, miten vähähiilihydraattinen ruokavalio 

käytännössä koostetaan. Vinkkejä etsitään esimerkiksi aamupaloihin, välipaloihin, 

koulu- ja työpaikkalounaisiin, herkutteluhetkiin ja vierailujen varalle:   

 Pitäis miäsystävälle loihtia illallinen perjantaiksi <3 joten jos on hyviä vinkkejä 
kokonaisuudesta, niin mitä nöyrimmin otetaan vastaan [rukoillen] (Aalle)  

 

Identiteettiprojektin alkuvaiheessa uuteen identiteettiin liittyvät tuotteet ja 

käyttäytymismallit voivat edustaa ulkopuolisen mielikuvaa eivätkä välttämättä ole 

parhaita mahdollisia valintoja (Kleine & Kleine 2000, 281). Monella aloittelevalla 

karppaajalla voi olla vääristynyt mielikuva siitä, miten vähähiilihydraattisella 

ruokavaliolla syödään. Usein kuvitellaan, että karppaaja keskittyy pihvin, pekonin ja 

paistettujen munien syömiseen eikä hahmoteta, miten monipuolisesti ruokavalion voi 

koostaa. Aloittelevat karppaajat kuitenkin etsivät ja saavat neuvoja ruokavalintoihin 

keskustelupalstalla. Jotkut pitävät sivustolla ruokapäiväkirjaa, jota muut jäsenet voivat 

kommentoida. Palautetta saadaan myös yleisissä keskusteluissa, joissa voidaan kysellä 

esimerkiksi ateriakokonaisuuden tai yksittäisen ruoka-aineen sopivuudesta ruokavalioon.  

 

Muilta saatavalla palautteella voi olla alussa tärkeä rooli käyttäytymisen ohjaamisessa ja 

identiteetin vahvistamisessa (Reed 2002, 258–259). Yhteisöltä saadut neuvot ja tuki 

ovatkin karppaajan identiteettiä kehittäessä tärkeitä. Vastavuoroisesti aloittelevat 

karppaajat voivat antaa neuvoihin palautetta, joka ilmentää kunnioitusta ja jopa 

nöyryyttä kokeneempia jäseniä kohtaan. Karppaaja, joka koki huonoa omatuntoa 

iltanapostelusta ilmaisi keskustelupalstalla kiitollisuutensa yhteisöltä saadusta tuesta ja 

lohdutuksesta:  

vau, siis tämä on juuri sitä mitä tarvitsen.. ilman tällaisia tsemppaavia 
kommetteja olisin illan pyörinyt huonossa omassa tunnossa.. niiin, tätä se tekee 
kun on tottunut joka suupalan laskeen mitä se sisältää ja paljoko tulee kaloreita.. 
aivopesty, mutta toivottavasti ei vielä menetetty tapaus (Anna) 

 

Keskusteltuaan yhteisön kanssa karppaamisesta identiteettiään rakentava karppaaja voi 

muuttaa syömiseen liittyviä käsityksiään vastaamaan paremmin karppauskulttuurin 
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näkemyksiä. Kleinen ja Kleinen (2000, 281) mukaan sosiaaliselta verkostolta saatava 

palaute saattaa myös heikentää identiteettiä. Joskus aloittelevien karppaajien 

keskustelun aloitukset saatetaan teilata tietämättöminä ja kehotetaan selvittämään 

asioista ennen kyselyitä.  Jäsenet saattavat suivaantua palautteesta, jonka ovat tulkinneet 

tylyksi tai määräileväksi. Pääsääntöisesti palaute on kuitenkin kannustavaa ja korjaus-

ehdotukset lempeän ohjaavia. Kuten Kleine ja Kleine (2000, 281) huomioivat, 

ulkopuolisten antama palaute poikkeaa todennäköisesti yhteisön jäsenten palautteesta. 

Monet karppaajat kertovat, etteivät saa fyysiseltä yhteisöltä tukea vaan pikemminkin 

ihmettelyä ja huomautuksia esimerkiksi kuidun puutteesta ja liiallisesta rasvan käytöstä.  

Välillä minusta tuntuu, että minua arvostellaan ihmisenä sen kautta mitä syön ja 
osa on melkeimpä vihaisia siitä, että en syö perunaa...  Mikä ihmeen syy se on 
katsoa ihmistä kieroon?! [tuijottaa silmät suurina] Minusta muutenkin on aika 
erikoista, että ihmiset, joille EN OLE SANAAKAAN maininnut ruokavaliostani, 
tulevat sanomaan "että kun sinä et syö perunaa..." (Maija) 

     

Verkkoyhteisön jäsen sisäistää keskustelupalstaa lukiessaan myös vähähiilihydraattisen 

ruokavalion perustuotteet ja symbolit. Tällaisia karppaajan ”tunnusmerkkejä” ovat 

esimerkiksi voi, kuohukerma (kuohis), kananmunat (kanikset), meetvursti (metukka) 

sekä erään ruotsalaisvalmistajan runsasrasvainen jogurtti (partaäijä, partis). 

Jäsentapaamista suunnitellessa vitsaillaan siitä, miten kanssakarppaajan tunnistaa 

kahvilassa:  

Mullon sitten sellainen kahden desin oranssi kuohispurkki pöydässä/kourassa. 
(Nevin)  

  

Wicklundin ja Golwitzerin (1982) mukaan kuluttajat käyttävät stereotyyppisiä 

sosiaaliseen kategoriaan liittyviä symboleita todennäköisemmin silloin, kun ovat 

epävarmoja sosiaalisesta identiteetistään ja identiteettiin liittyvästä statuksestaan. 

Symboleita käyttämällä vahvistetaan mielikuvaa riittävästä sosiaalisesta kategoriasta 

suoriutumisesta (Kleine & Kleine 2000, 281). Monelle aloittelevalle karppaajalle onkin 

tärkeää oppia karppaajan symboliset tuotteet:  

 Siis luulin ostaneeni partaäijää, mutta siinä lukeekin että Bulgarian jogurttia... 
 

Mittee mie oon ostanu? Onko tää oikeeta vai väärää... 
 

*lumiukkona pihalla* (Tuulia)  
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Identiteettiä rakennettaessa opetellaan myös alakulttuuriin liittyvä sanasto eli jargon. 

Yhteisön toimintaan liittyvä sanasto yhdistää jäseniä ja vahvistaa yhteisöä (Schau ym. 

2009, 38–39). Karppaus.infon keskustelijoiden yhteiseen sanastoon kuuluvat 

esimerkiksi VHH (vähähiilihydraattinen), VT (virallisterveellinen ruokavalio), inskat 

(veren insuliinipitoisuus), hyväkarppi (karppaaja, jonka ruokavalioon kuuluu jonkun 

verran niin sanottuja hyviä hiilihydraatin lähteitä) ja ketokarppi (ketoosissa eli hyvin 

alhaisella hiilihydraattimäärällä elävä karppaaja). Aloittelevaa karppaajaa saattaa 

sanaston käyttö hämmentää, jolloin hänet voidaan ohjata lukemaan aihetta käsittelevää 

ketjua. 

 

Uuden tiedon sisäistämisen lisäksi karppaajan on pystyttävä luopumaan joistain 

vanhoista käsityksistään. Vaikka yhteisön jäsen olisi periaatteessa omaksunut 

vähähiilihydraattiseen ruokavalioon liittyvät perustiedot, syvälle pinttyneitä uskomuksia 

voi olla vaikea muuttaa. Vähähiilihydraattisessa ruokavaliossa hyväksi katsotut ruoat 

poikkeavat huomattavasti siitä, mitä virallisissa suosituksissa kehotetaan syömään. 

Karppaukseen liittyvän ajattelun todellisen sisäistämisen eteen tarvitsee tehdä työtä: 

 Tuntuu niiiiin vaikealta uskoa tuo, että rasvaa syömällä oikeasti laihtuu... Se on 
niiiin vaikeaa alkaa syödä rasvaa kun on koko elämänsä sitä välttänyt. Miten 
nopeasti te opitte syömään rasvaa?? Mä oon nyt karpannut 3 kk ja vaikeaa on 
vieläkin.. Opinkohan joskus??  (Reita) 

 

Myös sisäistettävän tiedon suuri määrä saattaa hämmentää aloittelevaa karppaajaa.  

Käsitys siitä, mitä, milloin ja kuinka paljon kannattaa syödä vaihtelee jopa yhteisön 

sisällä. Ristiriitaisen tiedon keskellä voi olla hankalaa muodostaa käsitystä 

oikeanlaisesta syömisestä: 

Joku kirjoitti että proteiinia ei saa olla liikaa, joku käskee laskea kalorit, joku 
käskee laittaa rasvoja joka paikkaan... Hukun tähän tiedontulvaan ja en osaa 
päättää mitä tehdä. Koitan löytää loppuelämän ruokatasapainon ja nopea 
laihtuminen ei ole tavoitteeni. En aioi viettää lopuelämääni nälässä, vaan yritän 
todella löytää sen minun tapani elää terveellisemmin. Kaikki vinkit, neuvot, 
kannustukset yms. otetaan ilolla vastaan. (Tini) 

 

Vaikka yhteisön neuvot auttavat muodostamaan mielikuvan vähähiilihydraattisesta 

ruokavaliosta, täysin valmista vastausta siihen, mikä kenenkin keholle sopii, ei yleensä 

ole tarjolla. Aloitteleville karppaajille usein korostetaan, että itselle sopiva karppaustyyli 

ja ruokavalio pitää löytää kokeilun kautta. Kehon kuuntelun sisäistäminen on 

karppaajaksi tulemisessa tärkeä askel: 
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Olen vähitellen oppinut kuuntelemaan omaa kehoani. Enään ei tule useastikkaan 
syötyä itseään "oksennuspyörrytys ähkyyn" vaan osaan lopettaa syömisen 
ajoissa. Joskus nykyään aivan hämmästyn kuinka pienellä ruokamäärällä 
oikeasti tulen kylläiseksi, kun ennen söin kattilat ja padat tyhjiksi sitä sen 
enempää ajattelematta... paitsi jälkeenpäin [surullisena] (Hersi) 

 

Verkkoyhteisössä korostetaan yksilöllisyyden kunnioittamista. Vaikka yhteisön 

jäsenelle on tiedon omaksumisessa suuri apu yhteisön neuvoista, karppaamiseen liittyy 

myös valmiiden oppien ja ohjeiden kyseenalaistaminen ja oman tien löytäminen 

henkilökohtaisten valintojen kautta.  

 

4.3.2 Kielteisistä merkityksistä neuvottelu 

 

Vaikka karppausyhteisön jäsenet kokevat ruokavalionsa lähinnä myönteisenä asiana, 

liitetään karppaamiseen myös kielteisiä merkityksiä. Varsinkin yhteisön ulkopuoliset 

kuluttajat näkevät vähähiilihydraattisen ruokavalion usein epäeettisenä, tuhlailevaisena 

ja miehekkäänä. Verkkoyhteisöissä voidaan etsiä ratkaisua yhteisön ongelmiin myös 

neuvottelemalla aktiivisesti kielteisistä merkityksistä (Rokka & Moisander 2009, 203). 

Karppaus.infon keskustelupalstalla neuvotellaan kielteisistä merkityksistä joskus myös 

palstalla vierailevien ulkopuolisten kanssa. 

 

Karppaajien kannalta ehkä ongelmallisin vähähiilihydraattiseen ruokavalioon liitettävä 

negatiivinen merkitys on sen oletettu haitallisuus ympäristölle. Yhteisön ulkopuoliset 

kuluttajat näkevät karppauksen usein epäeettisenä, koska siihen liittyy mielikuva 

runsaasta eläinperäisten tuotteiden käytöstä vastakohtana hiilihydraattipitoisille viljoille, 

perunalle ja riisille. Monelle aloittelevalle karppaajalle ruokavalion raaka-aineiden 

eettisyys voikin aiheuttaa omantunnon tuskia. Karppaajat, jotka haluavat ylläpitää myös 

ekologisen kansalaisen identiteettiä joutuvat etsimään keinoja karpata eettisesti tai 

perustelemaan itselleen ja muille, miten karppaus on ekologista. Ensinnäkin pyritään 

korjaamaan mielikuva karppauksesta ”lihadieettinä”: 

Karppaus ei ole sen enempää lihapainoitteinen kuin virallisterveellinen 
ruokavaliokaan. Proteiinisuositukset ovat täsmälleen samat kummallakin!! 
Karppausta puoltaa myös se, että karppi ei suosi tehokasvatettuja, vähärasvaisia 
filelihoja, vaan käyttää mieluummin kotimaista possua. (Lemmi) 
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Monet kuluttajat yhdistävät ruoan eettisyyden aitouteen ja luonnollisuuteen, ja tästä 

näkökulmasta vähähiilihydraattinen ruokavalio voidaan tulkita hyvinkin ympäristö-

ystävälliseksi:  

KETUTTAA, kun ihmiset puhuvat karppauksen olevan hyvin epäekologista. 
Onko muka epäekologista ostaa esim. aitoa voita, johon ei ole lisätty mitään 
ylimääräistä paskaa, puhumattakaan luomulihasta, -kasviksista, jne?!  
[…] No, tärkeintä on, että itse tietää syövänsä terveellisesti ja oikein ja 
EKOLOGISESTI. (Kaarlo) 
 

Useat jäsenet myös huomauttavat, että ovat alkaneet miettiä ruokavalintojaan 

tarkemmin karppauksen aloitettuaan. Näin ruokavalinnat ovat muuttuneet karppauksen 

myötä eettisemmiksi: 

Karppauksen myötä olen entistä enemmän kiinnittänyt huomiota ruokani 
laatuun myös egologisessa mielessä. Lähiruokaa, luomuruokaa, 
sesonkikasviksia, mahdollisimman vähän teollisesti käsiteltyä, kevyesti pakattua 
jne. Tulee paremmin käytettyä oikeasti kaikki se mitä kotiin kannan ja 
jätemääräkin on pienentynyt. (Aino) 

 

Vähähiilihydraattisen ruokavalion eettisyyttä puolustellaan myös sillä, että siihen ei 

kuulu ”turhien” ruokien kuluttaminen – karpatessa syödään vain se, mikä on todella 

tarpeellista. Vähähiilihydraattinen ruokavalio asetetaan vastakkain esimerkiksi 

teollisesti tuotettujen elintarvikkeiden kanssa, jolloin karppaus vaikuttaa eettisemmältä 

vaihtoehdolta: 

Minusta karppauksen epäeglookisuus on aika marginaalista verrattuna siihen 
kuinka paljon maailmassa käytetään tarpeetomasti voimavaroja roskaruuan, 
sokerin, alkoholin, tupakan, kahvin, teen, huumeiden ja douping aineiden 
tuotantoon. (Otso) 

 

Karppaamisen perustellaankin säästävän luonnonvaroja, koska syödään vähemmän ja 

ainoastaan se, mikä on tarpeellista: 

Vielä lopuksi huomauttaisin siitä et kun karpatessa syö vaan 3 tai vaikka vaan 
kaks kunnon ateriaa ja välipalat jää pois, niin ruokaa menee vähempi! Perus 
hiilarimättöä menee (tai siis mulla meni) moninkertainen määrä. Kaupassa käy 
harvemmin ja myös vessapaperia säästyy [vinkkaa silmää] Ja se vanha totuus et 
köyhän ei kannata ostaa halpaa... Karpaten saat elimistöösi kaiken tarvittavan 
etkä vaan tyhjää energiaa millä kone käy... Uskon vakaasti et se säästää 
lääkäri,lääke yms terveyskuluja tulevaisuudessa. (Aino) 

 

Karppaaminen voidaan nähdä ympäristöystävällisenä myös siksi, että karppaaja pitää 

omasta terveydestään huolta. Toisaalta kaikki eivät edes puolustele ruokavalion 
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ekologisuutta vaan ikään kuin luovuttavat ongelman edessä. Todetaan, että ympäristö-

ongelma ei ole heidän syytään, joten heidän ei myöskään tarvitse tinkiä terveydestään 

sitä ratkaistakseen: 

Eikö kaikki tämä "ekologisuus" juonnu siitä, että tällä pallolla on liikaa 
porukkaa, jonka ruokkimiseksi täytyy etsiä mahdollisimman energiatehokkaita 
tuotantotapoja. Miksi kaikkien pitäisi alkaa syömään epäterveellistä moskaa, 
jotta tänne mahtuisi vielä pari miljardia ihmistä lisää? Raja väestönkasvun 
suhteen on edessä joka tapauksessa ja tämä "ekologisuus" vain siirtää ongelmaa 
hiukan eteenpäin. Lisäksi meitä suomalaisia on suhteellisen vähän, eikä 
lihankulutuksemmekaan ole eurooppalaisittain korkealla. Pudottakoon muut 
maat kulutuksensa ensin Suomen tasolle. (Veija) 

 

Koska vähähiilihydraattisessa ruokavaliossa korostetaan muun muassa arvokkaiden 

lihojen ja juustojen käyttöä sekä vältetään joitain halvempia perusraaka-aineita, kuten 

perunoita ja viljoja, karppaukseen voidaan liittää mielikuvia myös tuhlailevaisuudesta, 

ahneudesta ja itsekkyydestä: 

[…] tunnen oloni jotenkin kiusaantuneeksi, kun en ota ruokalan seisovasta 
pöydästä perunoita. Ne ruuatkin on sijoiteltu niin, että joudun kävelemään tovin 
pelkkä broilerinkoipi lautasella ennen kun saan sen seuraksi salaattia. Luulevat 
vielä, että ahneuksissani otan kalliimpaa lihaa ja kasviksia halpojen 
hiilarilisäkkeiden sijaan. [nauraen] (Vendi) 

 

Useat yhteisön jäsenet kuitenkin selittävät vähähiilihydraattisen syömisen itse asiassa 

säästävän rahaa: 

Säästyy rahaa, kun.. 
-ei tarvii koko ajan syödä. 
-ei tee mieli karkkeja. 
-meikkejä ei tarvii ostaa, naama on hyvä ilmankin. 
-alko ei kiinnosta, hyvä mieli muutenkin. 
-vessapaperia kuluu vähemmän, kun on vatsa kunnossa. 
-bussilippuja ei tarvii ostella, jaksaa kävellä. 
-lisäravinteisiin ei mene paljon rahaa, ravinteet tulee ruoasta. 
-hiusvärit,ym hiuskosmetiikka on turhaa,kiiltää muutenkin. (Hanna) 

 

Hiilihydraattipitoisen ”hiilarimätön” syöminen esitetään keskusteluissa joskus jopa 

epäeettisenä, turhana ja tuhlailevaisena, siinä missä vähähiilihydraattinen ruoka on 

harkittua ja järkevää. Säästäväinen kuluttaja saattaa kuitenkin kohdata ongelman, kun 

tarjolla olisi ilmaista ruokaa, joka ei sovi ruokavalioon. Keskustelupalstalla 

keskustellaan siitä, miten ilmaisen ruoan kanssa tulisi toimia: 

Onhan niissä kastikkeissa ja keitoissa ja kaikessa mahdollisessa aina 
vehnäjauhoja ym, mutta ennemmin yritän kalastella sieltä seasta ne sattumat 
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kuin jättää ilmaista ateriaa kokonaan väliin. Kyllä ne ruoan annostelijat katsoo 
hieman vinoon kun pyytää kastiketta joo mut ei perunaa/riisiä/makaronia 
[nauraen] (Maria) 

 

Naispuolisia karppaajia saattaa vaivata myös se, että runsaan näköiset annokset ja 

runsas lihan ja rasvan käyttö herättää mielikuvia miehekkyydestä (ks. Mäkelä 2000, 

202). Muille syntyvä vaikutelma voi mietityttää joitain yhteisön jäseniä:  

Ensinnäkin syön aina niin isoja annoksia, että se jo nolottaa. Suurin osa 
annoksesta on tosin kasvista, mutta sitä ei ole kyllä huomannut kuin yksi 
(ilmeisesti vähän fiksumpi) työkaveri. Yleensä tulee vaan kevyehköjä 
huomautuksia tuhdista "miestenannoksesta". Kyllä jostakin kumman syystä 
nolottaa kun työpaikkaruokalassa kruunaan kasvisvuoreni, jonka reunalla 
nököttää normaali protskuannos, puolella desillä oliiviöljyä. Firman miehet 
syövät määrällisesti noin kolmasosan siitä mitä mä. [surullisena] Tosin 
lautasella on ihan eri tavaraa, mutta sitähän ei kukaan huomaa. (Ruu) 

 

Toisaalta runsas kasvisten määrä voi tasapainottaa hyveellisyydellään muuten 

miehekästä ateriaa. 

Hilpeytä kyllä herättää kollegoissa kun lautasellani on "miehekäs" 
nakki/makkara (täyslihaa) ja iso kasa "naisellisia" kasviksia. (Viima) 

 

Identiteettiä rakentaessaan karppaaja saattaa joutua käsittelemään ruokavalioon 

kohdistettua negatiivista palautetta. Karppaajan identiteetin omaksumiseen liittyykin 

myös se, että oppii sietämään tai olemaan välittämättä arvostelusta. Toisaalta kielteisten 

puolien käsittely voi auttaa niiden hyväksymisessä. Keskustelu muiden kuluttajien 

kanssa voi opettaa tiettyjä puhetyylejä, joiden avulla aihetta voidaan käsitellä myös 

ulkopuolisten kuluttajien kanssa. Verkkoyhteisön keskustelukäytännöt tekevät siis 

toiminnasta helposti uudelleentuotettavan (Schau ym. 2009, 40).  

 

4.3.3 Karppaajan kollektiivisesta itsetunnosta neuvottelu 

 

Karppaajan identiteettiä rakentaessaan jäsenet käsittelevät ja luovat yhdessä myös 

yhteisön kollektiivista itsetuntoa. Verkkoyhteisön kanssa neuvotellaan siitä, onko 

karppaus häpeän vai ylpeyden lähde ja milloin karppaaminen piilotetaan tai paljastetaan. 

Varsinkin identiteettiprojektin alkuvaiheessa karppaaja voi olla epävarma identiteettinsä 

muille näyttämisestä. Karppaajat voivat kokea, etteivät ulkopuoliset hyväksy heidän 
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ruokavalintojaan. Monia huolestuttaa muiden suhtautuminen uuteen ruokavalioon, ja he 

haluavat siksi karpata mahdollisimman huomaamattomasti: 

[…] harjoittelussa olen tähän mennessä syönyt aika paljon salaatteja. Ne kun ei 
herätä niin paljon huomiota. Tai sitten jotain karppia leivän korviketta. Kyllä se 
on kuitenkin kahvihuoneessa jo huomioitu, että mä olen sillä 
_Hiilihydraatittomalla_ dieetillä. Vaikka oon jo pariinkin kertaan yrittänyt 
korjata, ettei tämä nyt hiilihydraatiton ole.. Usein myös ihastellaan mun lautasta 
ja niitä kasviksia. Aika hyvin siis ottavat asian [hymyillen] (Hille) 
 

Karppaamisen piilottelua perustellaan muun muassa sillä, että ei olla vielä varmoja 

karppaajan identiteetin pysyvyydestä: 

Näin alkuun olen alakarppaaja / salakarppaaja. Haluan ensin nähdä, onko tämä 
pidemmän päälle mun juttu. (Rauni) 

 

Karppauksen paljastamista varsinkin uusille tuttavuuksille voidaan arkailla, koska ei 

haluta erottua joukosta. Voidaan jopa pitää suositeltavana, että uusia tuttavuuksia ei 

järkytetä heti paljastamalla ainakaan kaikkia karppauskulttuurin erikoisuuksia:  

Kesäkurpitsapastat ja muut "viritykset" säästäisin myöhempään, varsinkin jos 
kyseessä on uudempi miestuttavuus tai karppaukseen tottumaton mies, ettei 
raukka pelästy [nauraen] (Nevin) 

 

Usein myös lihavuus esitetään hyväksyttävänä syynä piilotella karppaajan identiteettiä. 

Monet jäsenet piilottelevat karppaajan identiteettiään, koska toivottua painonpudotusta 

ei ole vielä saavutettu: 

Mä olen semmoisissa mitoissa, että uskon herättäväni paheksuvia katseita, kun 
lastaan pekonia ostoskärryyni. Ne, joiden kanssa olen läheisemmissä 
tekemisissä, tietävät karppauksestani, mutteivät varmaan tiedä miten paljon 
käytän rasvaa. […] Kun paino ei ole vielä pudonnut, niin en uskalla sanoa juuta 
enkä jaata ja näyttää karppinahkaani kenellekään. [surullisena] Sullahan tätä 
huolen puolta ei ole, kun olet normimitoissa. (Saara) 

  

Toisaalta monille yhteisön jäsenille tärkeintä on ruokavalion aikaansaama hyvän olon 

tunne, ja heillä ei ole tarvetta todistaa laihtuneensa. Normaalipainoisia karppaajia taas 

voidaan kehottaa olemaan avoimia karppauksestaan juuri todisteena sille, että 

runsasrasvainen ruokavalio ei välttämättä lihota. Kaikki karppaajat eivät häpeilekään 

rasvan määrää vaan ennemmin sitä, että ateriakokonaisuudesta puuttuu jotain, jota 

siihen perinteisen ateriaopin mukaan pitäisi kuulua: 

Silloin kun noissa ruokaloissa saa ottaa salaatin samalle lautaselle pääruoan 
kanssa, en häpeä eväitäni ollenkaan, koska yleensä se mun lautanen on aina 
pöytäseurueen herkullisimman näköinen. Mutta sitten kun salaatti on pakko 
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ottaa eri lautaselle kuin pääruoka, niin täytyy tunnustaa että mä häpeän eväitäni, 
jos isolla ruokalautasella ei ole mitään muuta kuin joku pihvi tai broiskunkoipi. 
Silloin otan seuraksi hiilarilisäkettä, jota ehkä maistan vähän ja viskon loput 
roskiin. Eli kaikkein eniten mä vissiin häpeän, jos mun lautanen näyttää jotenkin 
vajaalta. 
Rasvan käyttöä en häpeä lainkaan, vaan läträän rasvalla oikein avoimesti ja 
antaumuksella. Tosin mä olen hoikka ja pieni, joten suorastaan toivon, että joku 
ihmettelisi mun rasvan käyttöä. Jos mulla olisi reilusti ylipainoa, niin kyllä 
varmaan häpeilisin rasvan käyttöä, vaikka itse tiedänkin että se on terveellistä. 
(Esra) 

 

Monista kommenteista tulee ilmi, että karppaamista ei nolostella niinkään 

tuntemattomien seurassa vaan voidaan suorastaan tuntea ylpeyttä tavallisesta 

poikkeavista valinnoista. Enemmän arastelua ja häpeää vaikuttaa liittyvän omaan 

sosiaaliseen piiriin kuuluvien ihmisten seurassa karppaukseen. 

Joskus olen huomannut, että en kehtaa olla ottamatta perunoita tai muuta 
hiilaria. Olen sitten ottanut sitä ja leikellyt perunat pikkuhiljaa syömisen ohessa 
palasiksi tai sotkenut riisit ympäri lautasta niin, että näyttäisi siltä kuin vain 
jämät olisi jätetty lautaselle vaikka todellisuudessa en ole syönyt niistä 
suupalaakaan. Kuinka tyhmä ihminen voi olla! [nolostellen] 
 
Kaupassa ei nolota yhtään lapata partaäijää, voita, munia yms kärryyn. Saatan 
isolla äänellä päivitellä maitohyllyllä kun kaikki kunnon kama on taas piilotettu 
sokerihuttujen taakse. [coolina] (Ruu) 

 

Kuitenkin osa jäsenistä kyseenalaistaa identiteetin piilottelua ja miettii, miksi toimivaksi 

ja terveelliseksi koettua ruokavaliota hävetään:  

[…] mulla oli aikomus tehdä kermakaakaota, mutta enhän minä kehdannut 
kaataa kermaa mukiin kämppikseni nähden, joten odotin taas, että hän poistui 
paikalta ennen kuin valmistin kaakaoni. Vähän ennen tätä kämppis oli juuri 
valmistanut omaksi iltapalakseen jotain vaaleaa sokerista puuroa... Ja silti minä 
olen se, jonka poskia kuumottaa? [kulmiaan ihmetellen kurtistellen] 
 
Siis mikä mua vaivaa! Kaupassa ei hävetä yhtään ostaa kermaa ja voita, vaan 
päinvastoin teen sen suurta mielihyvää tuntien sillä uhallakin, että joku 
paheksuu. (Vaikka en kyllä oikein usko, että ketään tuntematonta ihmistä mun 
ostokseni kiinnostavat, ellei kyseessä ole toinen karppi.) Mua ei myöskään 
nolota yhtään lastata karppiostoksia yhteiseen jääkaappiimme vaan melkeinpä 
toivon, että ne ruuat herättäisivät hänessä jotain kysymyksiä. Lisäksi minä olen 
tällä ruokavaliolla hoikempi kuin kämppis, joten miksi julkinen karppisyöminen 
on niin vaikeaa? (Veera) 

 

Kanssakarppaajien edessä keskustelupalstalla voidaan nolostella sitä, että karppaus 

salataan ulkopuolisilta. Kysymys siitä, tulisiko karppaajan olla avoin kaikille ruoka-
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valinnoistaan herättää keskustelua, ja jotkut jäsenet hakevat hyväksyntää karppaajan 

identiteetin piilottelulle. Toiset taas kehottavat olemaan huolehtimatta muiden mieli-

piteistä: 

Salakarppaaja en ole. Ja salarakkaaksi en suotu. Miksi ihmeessä pitäisi 
ainakaan syömistään peitellä? Sehän on jokaisen ikioma juttu. Ei kuulu kelleen. 
Mutta jos on ihan vähän aikaa sitten aloitellut, voi tulla semmoinen seliseli-
olotila. Siltikään kannata paljon murheita tuosta ottaa. Sinun elämäsi on sinun 
elämäsi. Siun omissa hanskoissa! (Katariina) 

 

Yhteisön kanssa neuvotellaan myös siitä, antaako karppaaminen huonon vaikutelman 

vai tulisiko sen olla ylpeyden lähde. Jotkut jäsenet pohtivat esimerkiksi, miten uusi 

ihastus suhtautuu ruokavalioon. Karppaus voidaan esittää myös myönteisen 

vaikutelman antajana:  

Hyvän vaikutuksen karppiruualla tulet tekemään jokatapauksessa. Näistä 
sapuskoista miehet tykkää [hymyillen] (Ellis)  
 

Jotkut näkevät, että karppauksella voi olla myös voimauttava vaikutus yksilön elämässä. 

Toisinaan esitetään, että ulkopuoliset ovat karppaajalle jopa kateellisia – toisaalta 

hyvästä itsekurista kieltäytyä hiilihydraattipitoisista ruoista, toisaalta vähä-

hiilihydraattisen ruokavalion herkullisuudesta: 

Ja homejuustoja on tietysti aina sekä kotona että työpaikan jääkaapissa. Ne 
menee kotona viinin kanssa, töissä sellaisenaan [leveästi hymyillen] Ja aina saa 
kateellisia katseita... (Nevin) 
 

Karppaajan omaperäisyys ja massasta poikkeaminen voidaan siis esittää ylpeyden 

lähteenä ja kollektiivisen itsetunnon kohottajana. Toisaalta kaikki eivät näe erilaisuutta 

vain positiivisena merkityksenä, vaan myös tuskastellaan sitä, että karppaajia pidetään 

yhä ruokakulttuurin kummajaisina:  

mä luin jostain akkalehdestä "hurahtamisesta", tietty yhtenä esimerkkinä oli 
karppaaminen. Siinä sitten mietin, että kauanko siinä menee, että lakkaa 
olemasta "noitten" mielestä hurahtanut ja on ihan tavallinen vaan, vaikka 
(lajittelee jätteensä/joogaa/juoksee maratooneja) ei syö margariinia... (Valve) 

 

Karppaajan identiteettiä rakentaessa on tärkeää käsitellä sitä, miten identiteettiään 

haluaa ilmaista ulkoryhmälle ja nähdäänkö identiteettiä ylpeyden aiheena. Karppauksen 

merkityksistä neuvotellaan yhteisön kanssa, mutta kukin jäsen muodostaa oman 

käsityksensä siitä, miten kokee karppauksen vaikuttavan itsetuntoon.  
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4.3.4 Yhteisöllisyyden ja yhteenkuuluvuuden tunteen rakentaminen 

 

Yhteenkuuluvuuden tunne yhteisöön on olennainen osa sosiaalista identiteettiä (Bagozzi 

2000, 389). Identiteettiprojektin aikana karppaajayhteisön jäsen voi identifioitua 

karppaajan sosiaaliseen kategoriaan ja alkaa kokea yhteenkuuluvuutta muiden jäsenien 

kanssa. Verkkoyhteisön jäsenellä ei välttämättä ole fyysisessä maailmassa tuttuja, 

joiden kanssa voisi jakaa kokemuksia ruokavaliosta. Karppaus.infon keskustelupalsta 

kuitenkin tarjoaa tilan, jossa kuluttaja voi jakaa kokemuksiaan ja peilata 

käyttäytymistään muihin yhteisön jäseniin. Keskustelupalstalla julkaistaan esimerkiksi 

kuvia päivän aterioista ja keskustellaan siitä, mitä tuotteita keittiöistä löytyy:  

Jaa olihan tuolla kuivakaapissa myös vajaa paketti Torino-makaronia ja pussin 
pohjalla riisiä! [nolostellen]  
Mutta myös kurpitsansiemeniä, auringonkukansiemeniä(kuorittuja), cashew-
pähkinöitä, aah mun herkkua,  soijajauhoa, maapähkinöitä(ei niin hyviä kuin 
cashew), punaisia linssejä, milloin viimeksi tein, en muista, couscousia, ostin 
vegaanilapselleni viikonlopun ruokailuun, rusinoita?, varmaan viime jouluisia, 
heitän pois!, kuivattua nokkosta pari pussia, pitäisikin ottaa käyttöön 
muutama epämääräinen rasia ties mitä, en tiedä sisällöstä! 
Synninpäästö tehty [nauraen] (Sävel)  
 

Hyviä valintoja esitellään ylpeillen, ruokavalioon sopimattomia tuotteita taas voidaan 

häpeillä, vaikka ne olisivat puolison tuotteita. Keskustelupalstalta haetaan myös 

yhteisön hyväksyntää omalle käyttäytymiselle ja anteeksiantoa karppaajan polulta 

hairahduksille. Esimerkiksi eräs aloitteleva karppaaja katuu syömisiään 

ketjussa ”Tämänkin olisi voinut jättää syömättä”: 

esimerkkinä tämä ilta.. olen syönyt kaikki ateriani.. jah, kuin salama kirkkaalta 
taivaalta.. NÄLKÄ (epäilen enemmän tunnetta), ja mars jääkaapille.. mukaan 
lähti 5 metukka siivua ja yhdenmunan muna voi [surullisena] ja nyt kaduttaa 
vietävästi.. nämäkin olisi voinut jättää syömättä. huono omatunto. [tuijottaa 
silmät suurina] Kohtalotovereita? [surullisena] (Anna)   

 

Verkkoyhteisöstä etsitään omalle kulutuskäyttäytymiselle vertaistukea ja samastumis-

kohteita. Keskusteluista ilmenee myös, että jäsenet voivat kokea olevansa valinnoistaan 

vastuussa yhteisölle. Yhteisö voi tavallaan valvoa ja kontrolloida käyttäytymistä. Useat 

jäsenet ilmaisevat olevansa innokkaita muiden karppaajien havainnointiin ja 

tapaamiseen fyysisessä ympäristössä – jotkut myös haluavat tulla tunnistetuiksi 

karppaajana. Tämä voi kuitenkin olla hankalaa, joten verkkoyhteisö toimii vaihto-

ehtoisena ympäristönä kulutuksen esittelylle, havainnoinnille ja vertailulle.  
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Verkkoyhteisöissä kuluttajat voivat jakaa yhteisiä kokemuksia ja iloita saman-

kaltaisuuksista (de Valck ym. 2009, 200). Karppaus.infon jäsenet kannustavat toisiaan 

ja onnittelevat onnistuneista ruokavalinnoista ja painonpudotuksesta. Palstalla ylistetään 

vuolaasti karppaamisen hyviä seurauksia sekä kysellään, onko muilla samanlaisia 

kokemuksia. 

Eli nyt saa hehkuttaa! Mitä kaikkia hyviä asioita karppaus on elämääsi tuonut? 
Terveydellisistä seikoista ihan kaikkeen muuhunkin liittyen. Tämmöisen 
aloittelijakarpin listaa tässä: 
 
* Paino on alkanut heti putoamaan vauhdilla 
* Nälkä ei vaivaa niin kuin yleensä "laidutuskuurilla" 
* Ruokavalio on monipuolistunut todella paljon! Mieskin on onnellinen, vaikka 
ei ite karppaakkaan [leveästi hymyillen] 
* Energiaa on paljon enemmän kuin ennen! 
* Mieli on iloisempi eikä mieliala heittele yhtä paljon kuin ainaisessa 
hiilaripöhnässä ollessani. (Kuu) 

 

Näin tuodaan esiin yhteisön myönteisiä vaikutuksia jäsenten elämään ja luodaan 

yhteishenkeä. Toisaalta voidaan myös jakaa karppaajan identiteettiin liittyvää ahdistusta 

ja ilmaista turhautumista, jota usein liittyy valtakulttuurin keskellä elämiseen: 

Ahdistaa ihmisten sinänsä hyvään pyrkivät teot ja sanat.Miten tämä tilanne on 
päässyt tähän? Kaikkia luonnottomuuksia pidetään itsestään selvästi 
terveellisempänä mahdollisena ruokana,se tieto on saanut dogmin aseman.Miten 
voikin pientä ihmistä [ärsyttää],että joku pitää puhtaita luonnon tuotteita 
luonnon niille tarkoittamassa muodossa epäterveellisinä,ja ihmisen tekniikka 
hyväksikäyttäen kehittelemiä korvikkeitä parhaina mahdollisina valintoina? 
[…] Eli siis karppauksessa on haastavinta kestää se kaikki epäsuhta,jota 
mukaan tarttunut tieto on kasvattanut. (Saarni) 

 

Myös karppaajien kohtaamat vaikeudet sekä ärtymys ulkopuolisten toimintaa kohtaan 

toimivat yhteisöä yhdistävinä tekijänä. Keskusteluissa käsitellään myös yhteisön 

ulkopuolisten kuluttajien ruokavalintoja. Esimerkiksi muiden ostoksia ruotivassa ”Me 

ostoskorikyttääjät” -ketjussa ja sen jatkoketjussa (”Me ostoskorikyttääjät II”) on 

päivitelty muiden epäterveellisiä ruokavalintoja yli 2000 viestin verran. Näiden 

keskustelujen kautta voidaan tehdä ero ulkoryhmään ja vahvistaa käsitystä oman 

yhteisön paremmuudesta. Sosiaalisen identiteetin teorian mukaan myönteinen käsitys 

omasta ryhmästä voi parantaa itsetuntoa (Sherman ym. 1999, 90–91). Toisaalta myös 

kritisoidaan muiden ruokavalinnoista narisemista ja esitetään, että karppaajia ei pitäisi 

nostaa muiden yläpuolelle:  
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Karppaus ei ole mitään autuaaksitekevää, ei tee minusta parempaa ihmistä 
(vaikkakin koen voivani paremmin), eikä VT[virallisterveellisten]-ruokien 
ostaminenkaan tee niistä muista sen huonompia / väsyneempiä / aneemisempia / 
whatever. (Dara) 
 

Yhteisön sisällä siis myös kapinoidaan sitä käsitystä vastaan, että karppaajat olisivat 

muita parempia ruokavalintojensa takia. Identiteettiprojektin aikana suhtautuminen 

omaan yhteisöön ja ulkoryhmään voi kehittyä ja hienostua. Toisaalta karppauksesta 

kokemuksen karttuminen ei automaattisesti lievennä karppaajan asennetta yhteisön 

ulkopuolisia kuluttajia kohtaan. Keskustelut kuitenkin auttavat kuluttajaa 

määrittelemään suhtautumista omaan yhteisöön sekä ulkopuolisiin kuluttajiin. 

 

4.3.5 Identiteetin korostuneisuudesta neuvottelu 

 

Identiteetin rakentamisen aikana kuluttaja jossain vaiheessa sisäistää tavoittelemansa 

sosiaalisen kategorian. Tällöin sosiaalinen identiteetti on syntynyt. Uuden sosiaalisen 

identiteetin muodostuttua kuluttaja usein arvioi uudelleen vanhoja identiteettejään 

(Kleine & Kleine 2000, 282). Karppaajilla tällaisia uudelleenarvioitavia identiteettejä 

voivat olla muun muassa vanhemman ja puolison identiteetti. Terveydenhuollon 

ammattilaisten täytyy usein arvioida myös ammatti-identiteettiään. Vanhoihin 

identiteetteihin liittyviä kulutustapoja täytyy kenties muuttaa (Kleine & Kleine 2000, 

282). 

 

Karppaajan identiteettiä rakentaessaan yksilön tulee myös pohtia, millaisissa tilanteissa 

karppaajan identiteetti ohjaa valintoja. Tämä vaikuttaa siihen, kuinka korostuneeksi 

identiteetti muodostuu. Yhteisön kesken neuvotellaan siitä, kuinka tarkasti vähä-

hiilihydraattiseen ruokavalioon liittyviä ohjeita tulisi noudattaa. Joidenkin mielestä 

karppaamiseen eivät kuulu liiat lipsumiset ruokavaliosta, ja karppaajan tulisi opetella 

uusi asennoituminen syömiseen: 

Muuta asennettasi. Jos mielestäsi karppaus on täynnä kieltäytymisiä, minun 
mielestäni se vain tarjoaa vapauden valita ja näillä valinnoillani parantaa 
terveyttäni. Itse en keksi yhtään syytä syödä edellisen kohdan muka-ruuakkeita. 
Jos syön jätskiä, sen pitää olla ehtaa tavaraa ja tarjota oikeaa mielihyvää. 
Kohdallani ”oikea mielihyvä” ei synny siitä, että jotain nyt vaan sattuu olemaan 
esillä/käsillä/tarjolla. (Valve) 
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Toisaalta korostetaan tarkan sääntöjen noudattamisen sijaan karppaamisen rentoutta:  

Mulle särähtää muutenkin aina korvaan kun joku puhuu täällä että saako sitä ja 
tota syödä...juontunee jostain paikkari[Painonvartija]meiningistä tai 
suomalaisten rakkaudesta sääntöihin? Mä en ainakaan kiellä mitään, mutta 
tiedän ne rajat missä liikutaan. Ainakin useimmiten [vinkkaa silmää] (Lei) 

 

Karppaajan identiteettiään rakentaessaan kuluttajan on itse päätettävä, mihin vetää rajan 

ruokavaliosta poikkeamisen suhteen. Karppausyhteisössä myös korostetaan usein, että 

karppaajan ei tulisi tuntea syömisistään syyllisyyttä, toisin kuin monet on iskostettu 

ajattelemaan: 

Miksi pitää kaikesta kärsiä huonoa omatuntoa, joskus vetää suklaata, toisinaan 
sipsejä, mutta hyvän ruuan syömisestä on turha vetää hernettä nenään, eikä 
varsinkaan yksittäisistä ruoka-aineista, ne ovat vain osa kokonaisuudesta! 
Kuinka voi edes nauttia mistään tuntematta huonoa omatuntoa joka suupalasta? 
Sehän ei ole tarkoitus, vaan elää miettimättä, mitä syö ja  syö vain elääkseen. 
Eikö?? (Sävel)  

 

Keskustellaan myös siitä, voiko ruokavaliosta joustaa tietyissä erikoistapauksissa, kuten 

tärkeissä rituaaleissa ja juhlissa: 

Mä en onneksi pahemmin hiilariherkkuja kaipaa, mutta sen oon päättäny et 
jouluna syödää nii että napa rutisee !  Minkään muun juhlapyhän ruuista en ole 
koskaan välittänyt, mutta joulutortut, raaka piparitaikina ja maksalaatikko, siinä 
on se kärkikolmonen mitä on pakko saada turpoamisenkin uhalla. (Eeri) 

  

Ilmosen (2007, 178–179) mukaan juhlat ovat poikkeus normaalista syömiseen 

liittyvästä säännöstelystä, koska jokapäiväisten tottumusten ja sääntöjen rikkominen on 

osa juhlintaa. Juhlissa on jopa sosiaalinen paine herkutteluun, koska juhlien 

poikkeuksellisuuteen liittyvä normi on olla piittaamatta terveellisyydestä. Karppaaja-

yhteisössä toinen esimerkki poikkeuksellisuudesta ovat lomamatkat, joiden aikana 

kuuluukin ottaa rennosti: 

Loma on lomaa... Ei sitä kai tietenkään ihan tarvii hurjaks heittäytyä, mutta 
lomalla saa lipsua. [vinkkaa silmää] (Paju) 

 

Vaikka rentoutumista korostetaan, harva haluaa lomallakaan hylätä karppaajan 

identiteettiään täysin vaan noudattaa sääntöjä vähän löyhemmin. Osa karppaajista ei 

kuitenkaan halua edes lomalla löysätä ruokavalion noudattamisesta: 

Matkoilla yritän voida mahdollisimman hyvin ja siihen oloon ei hiilarimässyt 
sovi. (Tuli) 
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Esitetään myös, että karppaamisesta ei kannata poiketa minkään tavanomaisen ruoan 

takia ja jos normaalista ruokavaliosta poikkeaa, kannattaa syömistä tasapainottaa jollain 

muulla hyveellä: 

Tää ruoka on niin hyvää ettei kauheesti tuu mitään mielitekoja  Ja jos tekee, niin 
sitte voi samalla nähdä vähän enempi vaivaa ja valmistaa itte jotain leivonnaista 
tai vaikka jätskiä, siinä tulee syömisestä tuplanautinnot ku on niin hyvää ja vielä 
self-made. (Julia) 

 

Monissa puheenvuoroissa nostetaan toisaalta esille, että karppaamista tärkeämpänä 

pidetään sosiaalisia suhteita:  

Huomiseksi suunnittelen viini/muualkoholijuoma -iltaa ystävän kanssa... Jos 
syömiset lipsahtaa ni menköön. On loma, kesä ja Ystävä. [kaksi hymyilevää 
naamaa]... jotkut asiat nyt vaan on Karppaustakin tärkeämpiä. [vinkkaa silmää]  
(Paju) 
 

Kaikkia syömiseen liittyviä perinteitä ei välttämättä haluta hylätä ja syömisen 

yhteisöllisyyttä voidaan hetkittäin pitää tärkeämpänä kuin karppaajan identiteetin 

ylläpitämistä. Tämä tukee Kleinen ym. (1993, 228) väitettä, että sosiaaliselta yhteisöltä 

saatu tuki vaikuttaa korostuneisuuteen. Ulkopuolisten keskuudessa karppaajan 

identiteetin ylläpitäminen on hankalampaa. Esitetään myös, että ruokavaliosta on 

sopivampaa poiketa  silloin, kun se aiheuttaisi lähimmäisille turhaa vaivaa:   

En tee tästä vierailuilla ongelmaa, pystyn huomaamattomasti juomaan kahvia 
ilman pullaa ja syömään vain sen karjalanpaistin salaatin kanssa. Äidin kanssa 
on ainoa ongelma: hän loistavana kokkina haluaa tehdä jokaiselle maittavaa 
ruokaa, niinpä säästääkseni häntä turhalta vaivalta syön ihan suosiolla vaikka 
perunamuusia. Vähän ylimääräistä hiilaria minulle on pienempi paha, kuin 
vaiva äidille. Tolkku kaikessa, fanaattisuus kohottaa verenpainetta! (Aure) 
 

Jotkut yhteisön jäsenet esittävät, että karppaamisen ei tulisi olla kaikkea toimintaa 

määrittävä identiteetti. Toisaalta on jäseniä, jotka pitävät karppaamista niin tärkeänä, 

että muiden mielipahaa välttääkseen jättävät mieluummin sosiaaliset tapahtumat väliin 

kuin joustavat ruokavaliosta: 

Minusta olisi helpompaa, jos veisin omat eväät mukanani, jos kyläpaikka ei 
tunne VHH:ta. Siitä tulee vaan niin vaikeeta kun pitää käydä kaikki läpi mitä ei 
voi syödä. Kuitenkin tuo oma eväs on jotenkin hirveän loukkaava juttu?? Tämän 
jälkeen varmaan ymmärrätte, etten kovin mielelläni lähde kylään, koska aina se 
on niin vaikeaa. (Seri)  
 

Ristiriita sosiaalisuuden ja poikkeavan ruokavalion välillä voidaan yrittää ratkaista 

myös etsimällä keinoja, joilla noudattaa ruokavaliota muita loukkaamatta:  
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Syö niin karpisti kuin kunnialla muiden edessä uskaltaa, ja jälkiruuaksi nauttii 
salaa omassa(vieras)huoneessa lusikalla pehmeää voita suoraan paketista  Tai 
noita Jaavan vihjaamia pähkyniä [pähkinöitä]. Pitää vaan osata olla 
salakähmäinen silloin, kun kyseessä on oma olotila/terveys eikä ketään samalla 
loukata millään lailla. (Kuura)  

 

Ehdotetaan siis, että karppaaja pystyy kyllä pitämään kiinni identiteetistään, kunhan on 

nokkela ja jopa salamyhkäinen. Ongelman ratkaisuksi voi sopia myös perinteistä ruokaa 

muistuttava vähähiilihydraattinen ruoka: 

Huomasin keväällä, että leivän syöminen on sosiaalisesti kovin mukavaa 
toisinaan. Esimerkiksi oppilaiden kanssa retkellä on kivaa kaivaa repusta 
karppileipä [valmistettu mm. mantelijauheesta ja kananmunasta] ja syödä 
"leipää" samalla kuin muutkin syövät omia leipiään. En herättänyt ylimääräistä 
huomiota ("ope, miks sä syöt vaan leivänpäällisiä?"), nälkä tuli tyydytettyä, 
syöminen sosiaalisena tapahtumana oli antoisaa ja syöminen oli vieläpä 
helppoa ja siistiä, kun sai siirtää päällikkeitä "leivän" avulla suuhun. (Erni) 

 

Toisaalta myös vastustetaan ajatusta siitä, että karppaajan pitäisi kaavamaisesti 

noudattaa vähähiilihydraattisen ruokavalion ympärille muodostuneita normeja: 

Karppaus ei mielestäni ole täynnä kieltäytymisiä. Se on täynnä vapauksia 
poiketa virallisesta kapeasta linjasta. Mielestäni sen tulisi sisältää myös 
viisauden kyseenalaistaa itse Pyhät Karppitotuudet kehon niin tahtoessa. 
 
[…] Entä jos tulee päivä, jolloin puoli lautasellista perunaa ja 6 siivua leipää 
ovat valintani, olenko silloin tehnyt pyhäinhäväistyksen, minut karkoitetaan? 
Onneksi on mahdollisuus hyvitykseen palaamalla tiukalle kieltäymyksen polulle 
(täällähän [linkki rekisteröityneiden alueelle] voi ripittäytyäkin 
lankeamuksistaan). Entä jos ne perunat muussaa voin sekaan ja leivät ovat 
rakkaudella ja perinteellä tehtyjä luomuluomuksia? (Kallis)  

 

Kulutukseen liittyy myös rituaalisia puolia, ja kuluttajat voivat etsiä pyhyyden 

kokemuksia kulutuksen avulla (Belk, Wallendorf & Sherry 1989). Karppaus.infon 

yhteisössä voi sääntöineen, rituaaleineen ja tunnustuksineen nähdä lahkoille tai 

uskonnoille tyypillisiä piirteitä. Keskusteluissa kuitenkin myös vastustetaan syömisen 

näkemistä uskontona ja huomautetaan, että yhteisön ei tulisi olla kultti. Jotkut yhteisön 

jäsenet korostavat, että he voivat karpata omilla ehdoillaan kumartamatta yhteisön 

yleistä mielipidettä.  

Ruokavalioilla voi leikitellä, ei niihin tarvitse sitoutua kuin johonkin aatteeseen 
tai uskontoon. Italia on yksi ismi, Kiina toinen, karppaus kolmas, vegaanius 
neljäs, eläväravinto viides, jne. Jos kroppa sietää, voi vaihtaa ismiä vaikka joka 
aterialla. Ite oman kroppani vuoksi pidän karppausta yleislinjana, jonka alla 
syön tasan miten huvittaa milloinkin. (Riikka)  
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Karppaamiseen ei välttämättä haluta suhtautua aatteena, joka määrittää yksilöä ja ohjaa 

kaikkea toimintaa. Postmodernismille tyypillisesti kuluttaja voi poimia asioita eri 

ruokasuuntauksista, mutta mihinkään näkemykseen ei tarvitse sitoutua ainoana 

totuutena.  

 

Vaikka yhteisön jäsenten käsitykset siitä, kuinka tiukasti karppaajan tulisi noudattaa 

ruokavaliota vaihtelevat, kysellään myös muiden mielipiteitä aiheesta. Yhdessä 

neuvotellaan siitä, miten karppaajana tulisi toimia kussakin tilanteessa. 

Kokonaisuudessaan identiteetin rakentaminen verkkoyhteisössä on hyvin sosiaalinen 

prosessi, vaikka se myös vaatii yksilöltä paljon henkilökohtaista tiedon ja arvojen 

punnintaa (taulukko 3). 

 

Taulukko 3 Yhteenveto identiteetin rakentamisesta 

IDENTITEETIN RAKENTAMINEN 
 Asema yhteisössä Keskeisiä keskustelukäytäntöjä Yhteisön merkitys 

identiteetin kehittymiselle 
- Karppaajan tien etsijä 
- Innokas oppipoika 
- Suhdetta yhteisöön 
rakennetaan ja syvennetään 
- Tunteellinen sitoutuminen 
- Yhteisön käsityksiä 
voidaan haastaa ja niistä 
voidaan neuvotella 
 

- Monimutkaisen ja ristiriitaisen  
tiedon sisäistäminen  
- Kielteisten merkitysten 
hyväksyminen tai neuvottelu 
myönteisemmiksi 
- Suhteen rakentaminen ja 
määrittely yhteisöön ja 
ulkopuolisiin 
- Itsetunnosta neuvottelu:  
ylpeys vai häpeä 
- Identiteetin korostuneisuudesta 
neuvottelu 

- Samastumisen kohde 
- Peili kulutus-
käyttäytymiselle 
- Palaute ja ohjaus 
- Käsitysten haastaminen ja 
neuvottelu 
- Emotionaalinen tuki 
 

 

Identiteetin rakentamiseen verkkokeskusteluissa liittyy moninaisia käytäntöjä, joiden 

kautta kuluttajan käsitykset ja ajatukset voivat käydä läpi suuriakin muutoksia. Tässä 

vaiheessa yhteisöön rakennetaan tiiviimmin suhdetta kuin aikaisemmissa vaiheissa, ja 

suhde on vuorovaikutteinen. Kuitenkin identiteettiä rakennettaessa korostuu vielä 

jäsenen itsensä kehittäminen. Identiteetin ylläpitämisen vaiheessa suhde yhteisöön voi 

syventyä monimuotoisemmaksi. 
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4.4 Identiteetin ylläpitäminen 

 

Kun yhteisön jäsen on muodostanut jokseenkin vakaan karppaajan identiteetin, hän voi 

siirtyä identiteettiprojektissa identiteetin ylläpitovaiheeseen. Ylläpitovaiheen aikana 

sosiaalinen identiteetti ei muutu merkittävästi, joskin se voi edelleen hienostua (Kleine 

& Kleine 2000, 282). Sosiaalisen identiteetin ylläpitäminen voi toimia jäsenille 

motiivina pysyä aktiivisena verkkoyhteisössä (Bagozzi & Dholakia 2006, 1110). 

Karppaus.infon verkkoyhteisössä identiteettiä voidaan ylläpitää vahvistamalla omaa 

asemaa yhteisössä tai lujittamalla yhteisön kollektiivista itsetuntoa. Identiteettiä voidaan 

ylläpitää myös kehittämällä karppauskulttuuria ja kannustamalla muita kuluttajia 

karppaamaan. 

 

4.4.1 Oman aseman sekä karppaajien kollektiivisen itsetunnon vahvistaminen 

 

Karppaaja voi ylläpitää identiteettiään korostamalla omaa suoriutumistaan karppaajana 

ja näin vahvistamalla asemaansa yhteisössä. Identiteetistä suoriutumista voidaan 

korostaa karppauskulttuurin symbolisten tuotteiden käytöstä puhumalla. Keskusteluissa 

suorastaan rehvastellaan ”partaäijän lappamisesta ostoskoriin” tai koko kermatölkin 

lorauttamisesta ruokaan. Moni karppaaja iloitsee siitä, että saa vihdoin hyvällä 

omatunnolla käyttää aiemmin pannassa olleita rasvoja. 

Homma perustuu just' eikä melkeen sille, että vihdoin on lupa käyttää 
kunnollisia raaka-aineksia, ja sitä rasvaa, härregyyd. (Juha) 
 

Vaikka myös runsasta kasvisten käyttöä alleviivataan, ei siihen liity samanlaista 

hekumointia kuin rasvankäyttöön. Koska kasvisten käyttö ei poikkea virallisista 

suosituksista, sitä korostamalla ei voida tehdä yhtä merkittävää eroa ulkoryhmään ja 

tällä tavalla vahvistaa karppaajan identiteettiä. Rasvaan suhtautuminen taas on virallisiin 

ruokasuosituksiin verrattuna jopa kapinallista.  

Se on kuule varppina sellanen juttu, että RASVA todellakin on karppaajan paras 
ystävä! Projektin alussa, lopussa ja kaikissa mahdollisissa väleissä. (Talvi) 

 

Keskusteluissa vahvistetaan myös karppaajien kollektiivista itsetuntoa. Jo identiteettiä 

rakentaessaan Karppaus.info-yhteisön jäsenet kehittävät karppaamiseen liittyvää 

itsetuntoa. Identiteettiä ylläpidettäessä kollektiivista itsetuntoa voidaan edelleen pyrkiä 
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kohentamaan muun muassa vahvistamalla karppaukseen liittyviä positiivisia 

merkityksiä. Karppaus on Suomessa melko uusi ilmiö, joten siihen liittyvät merkitykset 

eivät ole kovin syvälle kulttuuriin juurtuneita. Identiteettiä voidaan vahvistaa 

juurruttamalla positiivisia mielikuvia ja näin parantamalla yhteisön kollektiivista 

itsetuntoa.  

 

Kulutuskeskeisissä verkkoyhteisöissä pyritään usein myös todistelemaan kulutus-

kohteen hyvyyttä ja toimivuutta (Schau ym. 2009, 34). Vähähiilihydraattisen ruoka-

valion toimivuutta voidaan todistella onnistumistarinoiden lisäksi esittelemällä 

laihtumiskuvia verkkoyhteisölle. Yhteisössä keskustellaan myös siitä, ketkä julkisuuden 

henkilöt ovat vähähiilihydraattisella ruokavaliolla. 

Suurinpiirteinen kaikki Hollywoodissa rajoittaa hiilareita jollain tavalla. Eihän 
jenkkien personal trainerit hölmöjä ole. (Jaava) 

 

Julkisuudenhenkilöiden toivotaan toimivan kansalle esimerkkeinä siitä, että 

vähähiilihydraattinen ruokavalio todella auttaa painonhallinnassa. Julkkiskarppaajat 

voivat lisätä karppauksen uskottavuutta ja kohentaa siihen liitettyjä mielikuvia. 

Toisaalta kenties joidenkin jäsenien itsetunto vahvistuu sitä kautta, että ihailtu 

julkisuuden henkilö kuuluu samaan sosiaaliseen kategoriaan kuin he itse.  

 

Ruokavalion toimivuutta ja terveellisyyttä todistellaan myös keskustelemalla kiivaasti 

vähähiilihydraattiseen ruokavalioon liittyvistä tutkimustuloksista. Lisäksi karppauksen 

myönteisiä vaikutuksia korostetaan keskusteluketjuissa, joissa iloitaan erilaisista 

karppauksen terveyshyödyistä. Esimerkiksi ketjussa ”Ei olla enää vain yksittäis-

tapauksia. Tervehtymislistaus” kehotetaan esittämään karppauksen hyötyjä todisteena 

muille kuluttajille: 

Puska selitti että ei yksittäistapauksista voi tehdä mitään johtopäätöksiä. 
Minusta kuitenkin tuntuu että jokaisella karppaus on aiheuttanut jotain hyvää, 
miten siis oli pieni selkeä lista? […] Lähettäskö tän Pekalle vaikka 
joululahjaksi.. (Eedi) 

 

Karppauksen positiivisten merkitysten korostamisen lisäksi identiteettiä voidaan 

vahvistaa painottamalla eroa ulkoryhmään. Toisenlaisia ruokavalioita arvostellaan ja 

saatetaan jopa naureskella muiden valinnoille. Lisäksi ivaillaan kuuluisille virallista 

linjaa ajaville ravitsemustieteilijöille ja -terapeuteille:  
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Elämme toisen suomalaisen rasvasodan kynnykselllä. Mutta siinä joudutaan 
sotimaan monella rintamalla mukaanlukien lääketeollisuus. Ja ne muut rintamat 
on paljon kovempi luu kuin nämä ravitsemusperäteippipapukaijat ja puskapekat. 
(Markku) 
 

Virallisten suositusten mukainen terveysvalistus nähdään yhteisössä usein 

propagandana, jonka takana on ruokateollisuuden etu. Muut kuluttajat taas esitetään 

massana, joka ei osaa kyseenalaistaa ylemmältä taholta annettua virallista totuutta: 

Johtajauskovaiselle pullamössösuomalaiselle auktoriteetiksi riittää mikä taho 
tahansa ja kirjoitettu sana on laki, ihan sama, kuka sen on painattanut. 
Tiedämmehän, että kaikki, mitä mainoksissa tai iltapäivälehdissä sanotaan, on 
totta ja asiat on syytä pohtimatta niellä. Margariinitiedotus tiedottaa totuuksia 
vain, koska margariini on terveellistä ja sokeri on rasvatonta ja luonnontuote, 
joten siinä ei voi olla mitään pahaa. Soija pelastaa maailman nälänhädältä. 
Keksikin on terveellistä, kun siinä on 15% vähemmän rasvaa, se pakataan 
yksittäin ja nimetään fitnessiksi. [surullisena] (Salama) 
 

Valtakulttuuria kritisoimalla korostetaan yksilöllisyyden arvostusta karppaus-

kulttuurissa: karppaajat nähdään järkevinä oman tiensä kulkijoina. Useat jäsenet pitävät 

valtavirran syömisoppien vastustamista merkkinä yhteisön paremmuudesta:  

Jalokalat (karpit [hymyillen]) uivat vastavirtaan - roskakalat menevät virran 
mukana (Utun viestien jälkeen näkyvä allekirjoitus) 

 

Ylläpitovaiheessa karppaukseen liittyvän itsetunnon vahvistaminen poikkeaa jonkun 

verran identiteetin rakennusvaiheessa tapahtuvasta itsetunnon neuvottelusta. Ylläpidon  

aikana itsetunto on suhteellisen vakaa eikä vaadi yhtä paljon neuvottelua. Sen sijaan 

pyritään vahvistamaan karppauksen positiivisia merkityksiä ja voidaan suorastaan 

julistaa karppauksen ylivoimaisuutta ruokavalioiden joukossa.  

 

4.4.2 Karppaajan identiteetin hienostuminen 

 

Identiteetin rakennusvaiheessa verkkoyhteisön jäsen on omaksunut karppaajan perus-

tuotteet ja ruokavalion. Ylläpitovaiheessa identiteettiin liittyvien tuotteiden käyttö voi 

yhä kehittyä ja hienostua (Kleine & Kleine 2000, 282). Monen karppaajan ruokavalio ja 

tuotteiden käyttö kehittyy sitä myötä, kun tietoa ja kokemusta kertyy. Vilkasta 

keskustelua käydään esimerkiksi siitä, millaisista tuotteista rasvat kannattaa ottaa. 
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Kokeneimmilla jäsenillä saattaa olla varsin tarkkoja näkemyksiä ruoka-aineiden 

vaikutuksista: 

Vain eläinperäisistä rasvoista saa vaikkapa DHA'ta, kolesterolia (kasvikunnan 
vastaavat eli kasvisterolit eivät todellakaan sovi eläinkunnan solujen tarpeeseen), 
CLAta, rasvaliukoisia eläinperäisiä vitamiineja (kasvirasvojen vitamiinit ovat 
eri yhdisteitä, esimerkkinä vaikka D2 vs. D3) ja kropan tarvitsemia hiveniä 
muodossa, jossa ne jopa imeytyvät (kasvispuolella paljon hypetetty kuitu 
ehkäisee yllättävän tehokkaasti kivennäisten imeytymistä; eikä ihme, kasvisolun 
soluseinä kun on tarkoitettukin sisältönsä suojaksi).(Aalle) 

 

Myös käsitys siitä, millainen sosiaalisen kategorian edustaja kuluttaja haluaa olla, voi 

tarkentua (Kleine & Kleine 2000, 282). Keskustelupalstalla neuvotellaan siitä, millainen 

on kunnollinen karppaaja ja korostetaan omaa suoriutumista karppaajana. Keskustelua 

käydään siitä, maistuvatko kokeneelle karppaajalle enää hiilihydraattipitoiset ruoat. 

Jotkut jäsenet kyseenalaistavat hiilihydraattipitoisten ruokien nauttimisen herkkuina, 

koska vähähiilihydraattinen ruoka itsessään koetaan herkulliseksi: 

Karpilla on joka päivä herkkupäivä kun syö hyvää herkullista ruokaa niin 
mitään "herkkupäiviä" ylähillariherkkuineen ei tartte  Eli en pidä [herkkupäiviä] 
kun entiset herkut ei enää maistu eikä houkuta. (Oksa) 

  

Jotkut yhteisön jäsenet pitävät ylpeydenlähteenä sitä, että maku on ”karppaantunut” ja 

suu ei kaipaa ”hiilarimoskaa”. Annetaan ymmärtää, että hiilihydraattien himosta irti 

päässyt karppaaja on karppaajana paremmin onnistunut kuin hiilihydraatteja kaipaava. 

Monet karppaajat kyseenalaistavat kulttuurissa vahvana elävän ristiriidan terveellisen ja 

mielihyvää tuottavan ruoan välillä (ks. Warde 1997, 95; Mäkelä 2003, 59). 

Vähähiilihydraattinen ruoka esitetään sekä terveellisempänä että paremman makuisena 

kuin hiilihydraattipitoinen ruoka. Myös harvaa ateriaväliä voidaan pitää kunnia-asiana, 

vaikka se ei karppaajalle aivan välttämätön olekaan: 

Se on täällä sellanen tosikarpin merkki kun syö vaan kolmesti [päivässä] 
[nauraen ja silmää vinkaten] (Ulla) 

 

Lisäksi keskustellaan siitä, millainen ruoka on vähähiilihydraattisen ruokavalion sisällä 

kunnollista ruokaa:  

Kokkina minulla ei ole vaikeuksia tehdä hyvää ja ravitsevaa ruokaa, kunnollista 
sellaista. Olen myös seuraillut ruokapäikkyjä ja joskus tulee mieleen, että eikö 
ihmiset osaa tehdä muuta kuin salaatteja, lisänä majoneesia tai muuta! 
Reseptiikkaa on olemassa näilläkin sivustoilla, luulisi niistä löytyvän muutakin 
kuin iänikuisia salaatteja [tuijottaa silmät suurina] Tehkää ihmiset kunnon 
ruokaa [kättä heiluttaen] (Sävel) 
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Usein kunnollisen ruoan merkiksi esitetään luonnollisuus, aitous ja rehtiys. Tämä ei 

sikäli varsinaisesti poikkea valtavirran suomalaisesta ruokakulttuurista, luonnon-

läheisyyden ja luonnollisten raaka-aineiden arvostuksen voidaan nähdä liittyvän 

suomalaiseen identiteettiin (Hietala 2003, 195). Monet yhteisön jäsenet kuitenkin 

kokevat, että heidän ruokavalintansa ovat luonnollisempia kuin muiden suomalaisten, 

joiden ruoat saatetaan esittää vain aitojen, kunnollisten ruokien korvikkeina. Yhteisön 

keskusteluissa elää kaipuu luonnollisuuteen ja juurille paluuseen. Jotkut yhteisön 

jäsenet korostavat myös pyrkimystä yksinkertaisuuteen ja tietynlaiseen 

konstailemattomuuteen ruoanlaitossa:  

Paras karppiruoka on kuitenkin sitä, jossa on aitoja raaka-aineita ja makuja 
yksinkertaisesti ja selkeästi valmistettuna, ei marenkipiirakka tai karppipitsa, 
joka nyt ei kuitenkaan ihan oikealta pitsalta maistu. (Salama) 

 

Yhteisössä keskustellaan myös siitä, että sopiiko karppaajan ylipäätään syödä vähä-

rasvaisia tuotteita, jos normaalirasvainen vaihtoehtokin löytyy: 

Polar 5% -juuston voisi tuon jälkeen hyväksyä Kuubassa [liittyy tarinaan 
kondomin käytöstä juuston korvikkeena pitsassa] mutta ei minusta oikein 
muualla. Kulttuuria se on ruokakulttuurikin, eikä sitä pitäisi rienaten toteuttaa. 
[vihaisena] (Jaana) 

  

Vaikka karppaamisen normit perustuvat ennen kaikkea ruokien terveysvaikutuksiin, 

yhteisössä neuvotellaan myös siitä, millaisia merkityksiä ja mielikuvia kunnollisten 

ruokien tulisi välittää. Perinteisten ruokien vähähiilihydraattiseen ruokavalioon 

sopivat ”korvikkeet”, kuten karppileivät ja -pitsat, voidaan kyseenalaistaa: 

”Lähetä kuva ateriastasi” -ketjua lukiessani aloin mietiskelemään sitä, että aika 
moni näyttää tekevän hyvin pitkälle samoja ruokia kuin aikana ennen 
karppausta siten, että tekee leivistä, ranskalaisista, pitsasta, leivonnaisista ym. 
karppiversiona replikan aiemmille pahoille tavoilleen. […] 

 
Itse ajattelen, että eikö olisikin parempi laittaa koko paketti uusiksi sen sijaan, 
että ikään kuin ”fuskaa” korvikepohjalta ja pohtii koko ajan kuinka voisi syödä 
sitä samaa kuin ennenkin vaihtamalla jauhot, sokerit ym. pahikset johonkin, joka 
mahdollisimman paljon maistuu siltä alunperäiseltä myrkyltä. Että opettelee 
tekemään ja syömään kokonaan uusia ruokia, kypsentää vihanneksia ja paistaa 
täyslihaa sen sijaan, että syö mahdollisimman saman makuisia ja näköisiä 
ruokia kuin koko syömishistoriansa ja näkee kamalasti vaivaa siinä, että saisi 
häivytettyä vaikka munan maun ja pullan maistumaan ihan oikealta pullalta. 
(Salama) 
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Tällä tavoin neuvotellaan myös siitä, mikä tulisi olla karppauskulttuurin suhde 

perinteiseen suomalaiseen ruokakulttuuriin. Moni yhteisön jäsen kokee elämänsä 

muuttuneen täysin karppauksen myötä, ja karppausta edeltävästä ajasta puhuttaessa 

viitataan yleisesti ”edelliseen elämään”. Siksi saatetaan pohtia tulisiko karppaajan hylätä 

vanha, huonommaksi koettu ruokakulttuuri ja siirtyä täysin uuteen, todelliseen 

karppaajan ruokaan. Kuitenkaan useat jäsenet eivät näe syytä luopua kaikista 

perinteistä: 

Virallisterveellisen keittiön puolelta saa paljon hyviä ideoita, joten miksi niitä ei 
voisi hyödyntää. Lisäksi monet ovat tottuneet rakentamaan ruuan tietyllä 
tavalla: salaatti, lämmin lisäke ja kasvikset. Turhaa keksiä pyörää uudestaan. 
(Ervi) 

 

Perinteisten ruokalajien pohjalta ideoituja vähähiilihydraattisia ruokia syövät karppaajat 

puolustelevat, ettei esimerkiksi leivän korvikkeen syöminen tee ”epäkarppia yksilöä”. 

Valtavirran ruokakulttuurista lainatuilla ruokalajeilla esitetään olevan oikeutettu paikka 

karppaajan keittiössä kunnollisina ruokina, ei vain korvikkeina: 

Kyllä se vaan pizzaa miulle on se lasivuuassa oleva metukka-juusto-ketsuppi-
jauhelija-ananas-juusto-lärpäke. Onhan Samsungit ja Ericsonitkin kännyköitä, 
vaikka alunperin se taisi meinata vain Nokialaisia... (Indigo) 

 

Yhteisön jäsen voi siis ylläpitää karppaajan identiteettiään etsimällä tapoja kehittää 

itseään karppaajana. Myös oma asema kunnollisena karppaajana voidaan osoittaa 

keskusteluissa. Toisaalta kehitystyö suuntautuu myös yhteisöön, sillä keskustelemalla 

pyritään kehittämään karppauskulttuuria ja auttamaan muita muokkaamaan ruoka-

valioita parempaan suuntaan. 

 

4.4.3 Uusien jäsenien sosialisointi yhteisön kulttuuriin  

 
Jäsenet,  joilla on jo paljon kokemusta vähähiilihydraattisesta ruokavaliosta, haluavat 

usein jakaa sitä myös muille. Varsinkin aloittelevia karppaajia halutaan neuvoa uuden 

ruokavalion omaksumisessa. Yhteisön jäsenet voivat olla huolissaan siitä, että uudet 

karppaajat saavat esimerkiksi tiedotusvälineistä vääristyneen mielikuvan vähä-

hiilihydraattisesta ruokavaliosta. He saattavat haluta ottaa vastuulleen uusien jäsenten 

oikeaoppisen sosialisoinnin: 

Muutaman viikon aikana on jotenkin tullu tajuton määrä karppaajia, joilla ei 
oikeasti ole minkään sortin ajatustakaan koko ruokavaliosta. Tulee vaan heti 
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trollaus mieleen. Vai onko jossain lehdessä tai muussa mediassa nyt annettu 
aivan vääränlaisia ohjeistuksia karppaamiseen?Jotkut ruokavaliot on 
suorastaan ihan pelottaa lukea! Ja harmittaa sitten, jos toiset uudet lukee sitten 
niitä pelottavia ruokavalioita ja saa aivan väärän kuvan koko elintavasta 
[itkien] 
 
Olisi siis mielenkiintoista tietää, että Mistä luit/opettelit/sait tietoa 
karppaamista? Koskapa jos jossain on joku lähde, mikä opastaa väärin, niin 
vois mennä korjaamaan  [pohdiskellen] (Ellis) 

 

Omaa käyttäytymistä tarjotaan inspiraatioksi ja malliksi muille esittelemällä tuotteita tai 

kertomalla onnistuneista kokkauksista: 

Oon kuluneella viikolla saanut aikaiseksi pari kertaa niin hyvänmakuista (huom. 
en omista standardia makuaistia) ruokaa, että olen ollut lähellä purskahtaa 
itkuun. […] Tottahan kokkailu jatkuu; sanotaan nyt niin, että aina kun ruoka-
aterialla on itku lähellä, niin tapaus ansaitsee tulla kirjatuksi tänne. (Juha) 

 

Neuvomalla tulokkaita tuodaan samalla esiin se, että itselle on kertynyt 

karppauskulttuurista paljon kokemusta ja tietoa. Esimerkiksi ketjussa ”25 syytä miksi 

vähähiilihydraattinen ruokavaliosi ei toimi” tiivistetään karppaukseen liittyvät neuvot 

verkkoyhteisön keskustelukulttuuria ironisoiden: 

[…] 6. Ja varsinkaan et syö riittävästi rasvaa. Sokerikäyttöinen elimistö pitää 
opettaa rasvakäyttöiseksi. Tarpeeksi hyviä luonnonrasvoja, kermaa ja voita.  
 
7. Syöt sitä rasvaa ihan liikaa. Tarkoitus on, hei haloo, käyttää niitä elimistön 
vararasvoja, eikä vetää vaan lisää voita ja pekonia.  
 
8. Ja lisäksi lotraat aivan liikaa maitorasvaa. Rosedale varoittaa, että 
tyydyttynyttä rasvaa on vaikeampi polttaa kuin muita rasvoja. Syö kalaa ja 
oliiviöljyä. Juustot jumittaa. 
  
9. Kalassa on kamalasti ympäristömyrkkyjä. Ja norjalaisessa pussilohessa 
antibiootteja. Ei mikään ihme, ettei paino putoa. Syö kalaöljyjä kapseleina ja 
kalanmaksaöljyä. (Jaava) 

 

Kokeneiden jäsenten viestit ilmentävät usein ylpeyttä siitä, että he pystyvät hallitsemaan 

karppaamisen monimutkaisen systeemin, toisin kuin aloittelijat ja ulkopuoliset. 

Kokeneet jäsenet voivat hienovaraisesti tuoda esiin omaa asemaansa yhteisön 

asiantuntijana. Verkkoyhteisöissä kulutuskohteeseen liittyvä tieto, perehtyneisyys ja 

henkilökohtainen kokemus antavat jäsenille mahdollisuuden erottua muista jäsenistä 

(Schau ym. 2009, 38). Postmodernissa kulttuurissa erottautumista tavoittelevan 

kuluttajan on olennaista hankkia kulttuurista pääomaa muun muassa lehtien ja television 
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kautta (Featherstone 2007, 19). Nykyään myös internetistä saa helposti ja nopeasti tietoa 

jatkuvasti vaihtuvista tuotteista ja kulutustyyleistä. 

 

Toisaalta varsinkin kipakkaan sävyyn kirjoitetut neuvot voivat ärsyttää joitain jäseniä, ja 

yhteisössä neuvotellaan siitä, millainen palstan neuvomiskulttuurin tulisi olla: 

Minä näkisin mieluiten niin, että palsta olisi paikka jossa voi kysyä neuvoja ja 
jakaa vinkkejä ilman, että kenenkään tarvitsee olla aina oikeassa tai korottaa 
itseään asiantuntijarooliin. Absoluuttisten totuuksien esittäminen on vaarallista, 
sillä tieto muuttuu koko ajan uusien tutkimustulosten ja kokemusten karttuessa. 
Säilytetään mieluummin rakentava, keskusteleva ilmapiiri jankkaamisen sijasta, 
joohan? (Puro)  

 

Jotkut jäsenet ovat huolissaan siitä, että yhteisö jakautuisi hierarkkisesti aloittelijoihin ja 

kokeneisiin karppaajiin. Kaikki jäsenet eivät halua ottaa harteilleen ”gurun” viittaa, 

vaikka sitä heille tarjottaisiin. Toisaalta tuodaan esiin, että asiantuntijuus on 

nimenomaan tärkeä yhteisöä ylläpitävä tekijä: 

Jos täällä ajetaan ulos nämä meidän ”asiantuntijat” joudan varmaan minäkin 
pois lukemasta näitä juttuja, koska juuri nämä henkilöt ovat pitäneet yllä tämän 
foorumin hyvää tasoa. ja jos täällä VAIN kysellään ”neuvoja ja jaetaan vinkkejä 
ilman” ilman asiantuntemusta siis tarkoitan syvempää asiantuntemusta tämäkin 
palsta menee samalle tasoille kuin jiippii ja suomi24 jutut (kiistelyä ja väittelyä).  
 
Eli olen sitä mieltä että kyllä tänne sopi ”asiantuntijat” ja KAIKKI muutkin 
tästä asiasta kiinnostuneet. (Janne) 

  

Myös jäsen, joka on jonkin karppaukseen liittyvän erityistiedon suhteen asiantuntija, voi 

saada muilta yhteisön jäseniltä neuvoja ja uusia näkökulmia muihin aiheisiin. Joillekin 

jäsenille karppaamisen tekee mielenkiintoiseksi juuri sen monipuolisuus ja moni-

mutkaisuus, josta voi aina oppia lisää. 

Nyt on haussa oma tyyli ja itselle sopivimmat safkat ja muu meininki, eli 
karppiintuminen on jatkuva, elävä prosessi. Täällä on hämmästyttävän paljon 
fiksuja kirjoittajia, mikäs tässä parkk... karppiintuessa! (Sasa) 

 

4.4.4 Vastuu karppauskulttuurin levittämisestä  

 

Monet yhteisön jäsenet kokevat elämänlaatunsa parantuneen huomattavasti 

karppaamisen myötä. Siksi ruokavalion toimivuutta ei haluta pitää salaisuutena vaan 

tietoa levitetään muillekin. Tietoa voidaan jakaa Karppaus.infon keskustelupalstalla, 
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verkon muilla keskustelupalstoilla sekä fyysisissä yhteisöissä. Monelle yhteisön 

jäsenelle tuottaa mielihyvää se, että on saanut tuttavansa muuttamaan mielensä ja 

ryhtymään karppaajaksi. Ulkopuolisten kuluttajien käännyttäminen eli evankeliointi luo 

yhteisölle arvoa kasvattamalla sen jäsenmäärää (Schau ym. 2009, 40). Vaikka osa 

karppaajista levittää innokkaasti karppaamisen ilosanomaa, käydään myös keskustelua 

siitä, onko käännyttäminen karppaajan velvollisuus. Monet selittävät alun innostuksen 

jälkeen kyllästyneensä käännyttämiseen:  

Kun aloitin karppaamisen reilu vuosi sitten ihan tosissani hapuilevan kokeilun 
jälkeen, olisin halunnut käännyttää kaikki tähän, ihan jokaisen. Mut ei sitä enää 
jaksa. Tuttavapiiri tietää tästä, nälvii tästä tai ei enää välitä. Joku on joskus 
karppaamisesta jotain kysellyt ja sivulauseessa saatan joskus jotain vihjata 
rasvoista tai leivästä tai ruokapyramidin korniudesta (teille tiedot tarjosi 
Leipäkeskus, jep...), mutta kuulemma kuvittelen [neuvoton] (Mielo) 

 

Erityisesti terveydenhuollon ammattilaisille kysymys hiilihydraattitietoisuuden 

levittämisestä on ongelmallinen: 

Kyllähän se niin on, että sitä virallisterveellistä suosittelen silloin kun olen 
töissä. En ota vastuulleni, jos joku sydänsairas alkaa puutteellisilla ohjeilla 
karppaamaan ja sairastuu vakavasti. Esimerkiksi itse suhtaudun epäilevästi 
verenpainelääkkeiden, kolesterolilääkkeiden ja sydänlääkkeiden käyttöön 
yhdessä karppauksen kanssa. En ole itse ainakaan törmännyt tutkimuksiin siitä, 
miten vhh dietti toimii näiden kanssa. Pitäisi niin suuresti panostaa että voisi 
antaa potilaalle KOKONAISEN tietopaketin karppauksesta, ei ole mahdollista 
näillä resursseilla.  
 
Eli suosittelen virallisterveellistä ollessani töissä, koska en ota vastuulleni 
"kokeilijoita" jotka eivät välttämättä osaa karpata terveellisesti. (Kide)  

 

Muiden ruokavalioihin puuttuminen voidaan kokea liian suureksi vastuuksi ja 

karppaaminen saatetaan haluta säilyttää ennen kaikkea henkilökohtaisena valintana. 

Toisaalta peräänkuulutetaan vastuuta vähähiilihydraattisen totuuden levittämisestä: 

tää on tavallaan hauskaa.Sinä omalla tavallasi olet vastuullinen terveyden-
ammattilainen neuvoessasi "oikein".Mutta kukaan taustalla ei kanna vastuuta 
siitä mitä aiheutuu tästä vastuullisesti ja oikeaopillisesti siirretystä 
VT[virallisterveellisestä]-ruokavaliosta. (Saarni) 
 

Jotkut yhteisön jäsenet esittävät, että karppauksesta kertomatta jättäminen on suorastaan 

vastuutonta. Vaikka suoranaiseen käännyttämiseen ei kehotettaisi, moni jäsen kokee 

tarpeelliseksi vähintäänkin vastakkaisen näkemyksen tarjoamisen: 
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Minä taas en kykenisi puhumaan virallisterveellistä myötäillen mitenkään.  
Olen keskustellut ihmisten kanssa uusista tutkimustuloksista ja ohjannut tiedon 
jäljille. Ottavat sitten onkeensa tai eivät, kukin tekee päätöksensä itse. (Eelia) 

 

Annetaan myös ymmärtää, että terveydenhuoltoalalla toimivan karppaajan tulisi olla 

mukana taistelussa vääräoppisiksi koettuja terveyssuosituksia vastaan:  

Ehkä pitää olla valmis tappelemaan jos joutuu vastakkain auktoriteetin kanssa. 
Itselleen pitää selvittää minkä puolesta on valmis tekemään mitä. Itse suosin 
suoraa puhetta, mutta ei ole menetettävää. Salaa vihjailee.... [leveästi 
hymyillen] (Sasa) 

 

Karppaajan tulee käsitellä sitä, kuinka tärkeä asia karppaaminen ja tiedon levittäminen 

on itselle. Identiteettiä kehittäessään monen yhteisön jäsenen pitää myös pohtia, miten 

suhteuttaa karppaamisen puolison ja vanhemman identiteettiinsä. Yhteisön kanssa 

neuvotellaan muun muassa siitä, miten tulisi toimia lasten kouluruokailujen kanssa: 

Kuka määrää meidän lapsien syömisistä?? Me huoltajat, vai valtio? Hirvee 
ongelma kaverilla, kun sen lapsi aloitti päivähoidon, ja voin ja vuohenmaidon 
takia pitäis hankkia lääkärintodistusta. Siis kun sinne vie omat voit ja maidot. 
Aika ihmeellistä, että vanhemmat eivät saa itse määrätä mitä lapsi syö ja mitä ei.  
 
[…] Tänä vuonna kielsin kaikki ravinto-opit meidän pojalle koulussa, saas 
nähdä jos siitäkin nousee häly... Mä en enää suostu siihen, että aivopestään 
lapset margariinin terveysvaikutteista, ja minä perässä sitten yritän korjata 
tilannetta. Koulussa voidaan opettaa matikkaa ja miten verbit taipuu, mut ei 
mitään uskomusasioita ja muuta höpöä. (Ilona)  

 

Virallinen terveysoppi rinnastetaan jopa uskontoon ja kyseenalaistetaan valtion oikeus 

levittää sitä ainoana totuutena. Näin yhteisön sisällä koetellaan myös karppaajan vallan 

rajoja. Toisaalta laitosruokailun järjestäjiä puolustetaan ja kehotetaan karppaajia 

keskittymään kotiruokailujen laatuun: 

Mutta kysykääpäs lapsilta ja ei-karppaavilta vanhemmilta (joita suurin osa 
kuitenkin on), niin tuo listahan on aivan mainio, herkkuja joka päivä. Ei tuolla 
ole kyllä VT:n [virallisterveellisen ruokavalion] kanssakaan mitään tekemistä. 
Kustannukset näyttelevät myös suurta osaa ruokalistojen suunnittelussa. […] 
 
Tärkeintä kai kuitenkin on se, mitä lapset syövät muualla, kuin koulussa. Suurin 
osa ruuasta tulee koulun ulkopuolelta. Siihen toisen laittamaan ruokaan on vaan 
niin paljon helpompi puuttua, kuin siihen, mitä lapsen antaa kotona syödä. 
[leveästi hymyillen] (Sire) 
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Neuvoja etsitään myös omien vanhempien ruokailuihin. Yhteisön kanssa neuvotellaan 

siitä, kannattaako huonokuntoisen vanhuksen ruokavaliota pyrkiä muuttamaan 

vähähiilihydraattisempaan suuntaan: 

Toisaalta kun ihminen on jo yli kahdeksankymppinen ja ikänsä syönyt enemmän 
tai vähemmän virallisterveellisesti, niin onko siinä enää käytännössä väliä, mitä 
syö loppuelämänsä. Eikö elämän laatu ole kuitenkin tärkeämpi, se että on 
tyytyväinen ja hyväntuulinen vaikka muisti pätkiikin ja paikkoja kolottaa. 
Epäilen, että kovin radikaali ruokaremontti tuossa iässä saattaisi aiheuttaa 
enemmän haittaa kuin hyötyä. (Essa) 

 

Jotkut jäsenet haluavat ottaa vastuuta karppaustiedon levittämisestä verkkoyhteisössä 

kuluttajille, jotka eivät ruokavaliota hyvin tunne. Karppaukseen liittyvän tiedon 

oppiminen voi olla hankalaa, ja kehittämällä Karppaus.infon verkkosivuja ja 

keskustelupalstaa halutaan auttaa uusia jäseniä löytämään oikean tiedon polulle: 

[…] miksi asiat pitää tehdä hankalaksi ja epäselväksi? Ei tämä kuitenkaan ole 
mikään harvojen ja valittujen kultti, mihin vain kaikkein uteliaimmat ja 
tarmokkaimmat pääsevät. Päinvastoin, mitä helpommalla ihmiset saadaan 
asiasta oppimaan, sen parempi kansanterveydellisesti, ja sitä nopeammin 
vääristyneet kaikille toitotetut "totuudet" virallisterveellisen puolella tullaan 
hautaamaan [leveästi hymyillen]  
 
Karppaus.info on kuitenkin suomen suurin alan sivusto ja mielestäni sillä on 
näin ollen velvollisuus ja vastuu voida selittää asia heti kättelyssä tyhjentävästi 
ja selkeästi typerimmällekin ummikolle [leveästi hymyillen] (Noe) 

  

Vaikka karppaajat usein kokevat ylpeyttä ”kerettiläisyydestään” ja poikkeavuudestaan, 

halutaan oikeaksi nähtyä näkemystä terveellisestä ruokavaliosta levittää myös muille ja 

näin kasvattaa karppaajien yhteisöä.  

 

Taulukko 4 Yhteenveto identiteetin ylläpitämisestä 

IDENTITEETIN YLLÄPITÄMINEN 
Asema yhteisössä Keskeisiä 

keskustelukäytäntöjä 
Yhteisön merkitys 
identiteetin kehittymiselle 

- Opettaja, guru, 
- Henkinen tukija 
- Tasapainottelija tai   
kapinoija 
- Yhteisön kehittäjä 
- Puolestapuhuja 

- Neuvominen ja sosialisointi 
- Identiteetin jalostaminen 
- Karppikulttuurin jalostaminen 
- Oman aseman vahvistaminen 
- Karppauskulttuurin levittäminen 

- Kuuntelija, ihailija 
- Sosiaalisuus ja hauskuus 
- Identiteetin haastaminen, 
uusien ajatuksien herättäminen 
 Mahdollisesti identiteetin 
uudelleenrakentaminen 

 

Identiteetin ylläpitovaiheessa (taulukko 4) yhteisön jäsenen identiteetti on jo jokseenkin 

vakiintunut, eikä käytäntöihin liity enää yhtä paljon etsimistä ja kokeilemista kuin 
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aikaisemmissa vaiheissa. Identiteettiä ylläpidettäessä korostuvat käytännöt, jotka 

vahvistavat omaa sekä yhteisön asemaa. Monella jäsenellä on tässä vaiheessa syntynyt 

niin vahva kiinnostus ja side yhteisöä kohtaan, että halutaan myös antaa oma 

kontribuutio yhteisön auttamiseen ja kehittämiseen. Toisaalta myös identiteetin 

ylläpidon aikana jäsen voi oppia uutta ja löytää karppaamiseen uusia näkökulmia. 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

5.1 Yhteenveto ja keskustelua tuloksista  

 

Tutkimuksen tavoitteena oli analysoida, miten kuluttajat rakentavat ja ylläpitävät 

sosiaalista identiteettiä verkkoyhteisössä. Tarkasteltavaksi valittiin vähähiili-

hydraattiselle ruokavaliolle omistautunut Karppaus.infon verkkoyhteisö. Kyseisen 

syömisen alakulttuurin suosio on viime vuosina kasvanut huomattavasti. Toisaalta 

karppaus on vielä niin uusi ilmiö Suomessa, että siihen liittyvät merkitykset ja normit 

vielä muotoutuvat. Karppaus.infon yhteisössä karppauskulttuuria luodaan, muokataan ja 

ylläpidetään jäsenten välisessä vuorovaikutuksessa. Tutkimuksen teoreettinen tausta on 

kuluttamisen kulttuuristen merkitysten, sosiaalisen identiteetin sekä kulutus- ja 

verkkoyhteisöjen tutkimuksessa.  

 

Empiirinen aineisto muodostettiin netnografisesti valikoimalla viestejä Karppaus.infon 

keskustelupalstalta. Analyysin tuloksena tunnistettiin identiteetin rakentamisprosessin 

eri vaiheisiin liittyviä käytäntöjä verkkoyhteisössä käyttäen Kleinen ja Kleinen (2000) 

mallia kehyksenä. Identiteetin rakentamisen eri vaiheisiin liittyy luonteeltaan erilaisia 

käytäntöjä:  

1) Identiteetin esisosialisaation vaiheessa olennaista on uuden tiedon omaksuminen 

vähähiilihydraattisesta ruokavaliosta ja vanhojen ajatus- ja käyttäytymismallien 

kyseenalaistaminen.  

2) Identiteettiä etsiessään kuluttaja arvioi identiteetin yhteensopivuutta muiden 

identiteettien kanssa sekä identiteetin saavutettavuutta.  

3) Identiteettiä rakentaessaan kuluttaja etsii aktiivisesti karppaamiseen liittyvää 

tietoa ja palautetta. Lisäksi neuvotellaan karppaamiseen liittyvistä kielteisistä 

merkityksistä, karppaajan itsetunnosta sekä identiteetin korostuneisuudesta. 

Tässä vaiheessa myös rakennetaan yhteenkuuluvuutta yhteisöön.  

4) Identiteettiä ylläpidettäessä vahvistetaan omaa ja yhteisön asemaa. Lisäksi 

kehitetään yhteisöä ja yhteisön kulttuuria. 
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Identiteettiprojektin edetessä rakentuu myös kuluttajan suhde yhteisöön. Keskustelu-

käytännöt voidaan luokitella sen perusteella, ovatko ne yksilöön vai yhteisöön 

suuntautuvia ja passiivisia vai aktiivisia (kuvio 3).  

 

 
Kuvio 3 Keskustelukäytännöt luokiteltuna niiden passiivisuuden ja aktiivisuuden sekä 
yksilöön ja yhteisöön suuntautumisen perusteella 
 

Yksilöön suuntautuvien käytäntöjen vaikutukset kohdistuvat enemmän yksilöön kuin 

yhteisöön. Yhteisöön suuntautuvilla käytännöillä taas on merkitystä myös yhteisön 

vahvistumisen ja kehittymisen kannalta. Nämä käytännöt eivät kuitenkaan ole täysin 

vastakohtaisia, sillä kaikki keskustelukäytännöt ovat pohjimmiltaan yhteisöllisiä, koska 

ne ovat sosiaalisesti jaettuja ja suoritetaan yhteisössä. Toisaalta myös yhteisöllisiin 

käytäntöihin voi liittyä esimerkiksi yksilön motiivi saada arvostusta yhteisöltä.  

 

Käytäntöjen kautta voidaan uusintaa merkityksiä ja kulttuuria, mutta käytännöt voivat 

myös tuottaa uutta kulttuuria (Halkier & Jensen 2011, 105). Passiivisiin käytäntöihin 

liittyy yhteisön vanhoihin tapoihin mukautumista ja kulttuuristen merkitysten 

•Yhteisön kehittäminen
•Kulttuurin kehittäminen 
ja kyseenalaistaminen

•Kollektiivisesta itse-
tunnosta ja kielteisistä 
merkityksistä 
neuvottelu

•Suhteesta ulkopuolisiin 
ja korostuneisuudesta 
neuvottelu

•Yhteisön  vahvistaminen
•Suhteen rakentaminen 
yhteisöön

•Oman käyttäytymisen 
peilaaminen yhteisöön

•Positiivisten merkitysten 
vahvistaminen

•Neuvominen, sosialisointi ja 
esimerkin näyttäminen

•Yksilön muutos 
yhteisön tukemana

•Vanhojen käsitysten 
työstäminen 

•Oman karppaustyylin 
kehittäminen

•Yhteisöltä 
vastaanottaminen 

•Monimutkaisen tiedon 
oppiminen ja normien 
ymmärtäminen

•Tiedon arviointi suhteessa 
vanhoihin identiteetteihin

•Oman aseman korostaminen 
ja kunnioituksen saaminen

•Kannustuksen ja      
empatian etsiminen 
yhteisöltä

Yksilö
*

Passiivinen

Yksilö 
*

Aktiivinen

Yhteisö
*

Aktiivinen

Yhteisö
*

Passiivinen
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uusintamista. Passiiviset käytännöt lähinnä ylläpitävät ja vahvistavat vanhoja käsityksiä 

ja merkityksiä. Aktiivisiin käytäntöihin taas liittyy merkityksistä neuvottelua, ja niillä on 

enemmän potentiaalia muokata yksilön ja yhteisön käsityksiä ja kulttuuria. 

 

Identiteettiprojektin alkupuolella verkkoyhteisössä korostuvat käytännöt, jotka 

suuntautuvat yksilöön, esimerkiksi karppaukseen liittyvän tiedon etsiminen ja 

arvioiminen omalta kannalta. Varsinkaan esisosialisaatiovaiheessa vuorovaikutusta 

yhteisön kanssa ei välttämättä juuri ole, ja vielä etsimisvaiheessakin kuluttaja voi olla 

osallistumatta keskusteluihin. Kuten Bagozzi ja Dholakia (2006, 1111) esittävät, 

aloittelevan jäsenen motivaatio vaikuttaisi liittyvän jäsenen henkilökohtaiseen 

ongelmaan, esimerkiksi painonpudottamiseen. Alkupuolella monet käytännöt ovat 

passiivisia: jäsenet kuuntelevat kokeneempien neuvoja ja uusintavat yhteisön käytäntöjä. 

Karppaajan identiteetin omaksuakseen kuluttajan täytyy kuitenkin myös kyseenalaistaa 

ja aktiivisesti muokata käsityksiään.  

 

Identiteetin rakentamisvaiheessa ja ylläpitämisvaiheessa taas yhteisöön kohdistuvat 

käytännöt nousevat alkuvaiheita merkittävämmin esiin. Ylläpitovaiheessa sosiaaliset 

suhteet ja yhteisön kehittäminen voivat olla olennaisia syitä pysyä aktiivisena palstalla. 

Myös aktiivisten, kyseenalaistavien käytäntöjen merkitys korostuu, kun jäsenelle on 

kertynyt tietoa ja kokemusta karppauskulttuurista. Verkkoyhteisöllä on siis iso merkitys 

karppaajan sosiaalisen identiteetin rakentumisessa kaikissa vaiheissa, ja verkko-

yhteisöissä on mahdollista rakentaa identiteettiä hyvin moninaisten käytäntöjen kautta. 

Kaikki jäsenet eivät rakennakaan identiteettiä juuri samojen käytäntöjen kautta, vaan 

edellä esitetyt käytännöt edustavat erilaisia mahdollisia tapoja rakentaa identiteettiä. 

 

Tutkimus tuo esiin osittain samantyylisiä käytäntöjä kuin Schaun ym. (2009) useita 

brändiverkkoyhteisöjä tarkastellut tutkimus. Myös tässä tutkimuksessa havaittiin 

Schaun ym. esittämiä käytäntöjä, kuten kulutuksen kohteen toimivuudesta todistelu 

(justifying) ja uusien kuluttajien evankeliointi yhteisöön (evangelizing). Tässä 

tutkimuksessa on kuitenkin tuotu selvemmin esiin se, kuinka erilaisia käytäntöjä liittyy 

identiteettiprojektin eri vaiheisiin. Verkkoyhteisön jäsenyys on tavallaan kehämäinen 

prosessi. Alussa yhteisöön liitytään ja siellä opetellaan yhteisön kulttuuria. Osa jäsenistä 

saattaa poistua, kun he ovat saaneet yhteisöltä sen, mitä siltä halusivat. Jotkut jäsenet 
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taas ovat yhteisöön sitoutuneita vielä vuosien kokemuksen jälkeen ja haluavat antaa 

oman kontribuutionsa yhteisön kehittämiseen. Jäsenet voivat lisäksi palata ylläpito-

vaiheessa rakentamaan identiteettiä uudelleen. Schaun ym. esittämiin käytäntöihin 

verrattuna tämän tutkimuksen kontekstissa korostuvat passiivisten, yhteisöä 

vahvistavien käytäntöjen lisäksi aktiiviset, yhteisöä uudistavat käytännöt. Karppaajien 

yhteisössä neuvotellaan yhteisön normeista ja merkityksistä sekä siitä, millaiseksi 

kulttuurin tulisi kehittyä. Yhteisössä esiintyy myös yhteisön itsekritiikkiin ja 

itsearviointiin liittyviä käytäntöjä. Esimerkiksi yhteisön tiukkoja normeja sekä yhteisön 

nostamista muiden kuluttajien yläpuolelle kritisoidaan. 

 

Tulkinnan kehyksenä käytetty Kleinen ja Kleinen (2000) malli sosiaalisen identiteetin 

rakennusprosessista osoittautui suhteellisen toimivaksi malliksi verkkoyhteisön 

keskustelukäytäntöjen tulkinnassa. Mallin ongelmana kuitenkin on se, että on varsin 

vaikea määrittää, missä vaiheessa kuluttaja siirtyy vaiheesta seuraavaan. Varsinkin 

identiteetin rakentamisen ja ylläpidon vaiheisiin liittyy samankaltaisia käytäntöjä, ja 

moni Karppaus.info yhteisön jäsen on ilmaissut, että karppaaminen on tavallaan 

jatkuvasti elävä prosessi. Kehittyminen voi jatkua, vaikka kuluttajalla olisi vahva 

sosiaalinen identiteetti.  Kleinen ja Kleinen malli soveltuisi mahdollisesti paremmin 

yksilökeskeiseen tarkasteluun kuin tämän tutkimuksen yhteisöllisiä käytäntöjä 

tarkastelleeseen lähestymistapaan. Yksittäisiä jäseniä tarkasteltaessa siirtymät 

identiteettiprojektin vaiheiden välillä olisivat kenties paremmin nähtävissä. Joka 

tapauksessa tutkimustulokset tarkentavat Kleinen ja Kleinen mallin kuvaa siitä, 

millaisten käytäntöjen avulla identiteettiä rakennetaan erityisesti, kun kontekstina on 

verkkoyhteisö. 

 

Tutkimus vahvistaa käsitystä siitä, että ruokavalinnoilla on kuluttajan identiteetille 

tärkeä merkitys. Erityisesti tutkimus kuvaa sitä, kuinka ruokavalinnat voivat vaikuttaa 

kuluttajan identiteettiin sosiaalisen vuorovaikutuksen kautta. Kuluttajat ovat erittäin 

kiinnostuneita vertailemaan ruokavalintojaan muiden kuluttajien kanssa, ja ruoka 

todella nähdään ihmistä määrittävänä tekijänä. Tämä korostuu pirstaloituneessa 

ruokakulttuurissa, jossa ruokavalinnat ja syyt niiden taustalla ovat monipuolistuneet.  

Ruokavalinnat voivat määrittää henkilöä, ja ruokaan liittyvään yhteisöön kuuluminen 

voi inspiroida kuluttajaa jatkamaan identiteetin kehittämistä. Karppausyhteisön useat 
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jäsenet kertovat karppaamisen olleen todellinen käänne heidän elämässään. Uusi 

sosiaalinen identiteetti on muuttanut heidän minäkäsitystään sekä saanut heidät 

kyseenalaistamaan myös muita asioita.  

 

Netnografia osoittautui toimivaksi tavaksi tutkia verkkoyhteisön kulttuuria ja sosiaalisia 

käytäntöjä. Koska verkkoyhteisössä kuluttajat voivat keskustella omalla tahdillaan juuri 

itseään kiinnostavista aiheista, saatiin keskusteluja havainnoimalla rikasta aineistoa. Sen, 

että aineisto kerättiin ainoastaan havainnoimalla, ei koettu haittaavan tutkimusta, koska 

verkkokeskusteluista oli mahdollista muodostaa monipuolinen aineisto ilman 

keskusteluihin osallistumista. Netnografian eduksi osoittautui myös se, että aineistoa oli 

mahdollista melko vaivattomasti kerätä lisää sitä myötä, kun tulkinta tarkentui. 

Aloittelevalle tutkijalle ongelmaksi saattaa muodostua ennemmin aineiston runsaus kuin 

niukkuus. Hyvin rajattu tutkimusongelma auttaakin aineiston keruussa etenemisessä. 

Netnografisessa tutkimuksessa tulee harkita tarkkaan, mikä on analyysin kohde ja 

millaisia johtopäätöksiä aineistosta voidaan tehdä. Tässä tutkimuksessa tutkittiin 

sosiaalista identiteettiä, joten ongelmaksi olisi voinut muodostua päätelmien tekeminen 

yksilön kokemuksista ilman riittäviä perusteita. Sosiaalisen identiteetin tutkiminen 

kuitenkin onnistui tässä tutkimusasetelmassa, koska huomio keskitettiin niihin 

käytäntöihin, joiden avulla identiteettiä neuvotellaan ja rakennetaan kielellisesti.  

  

5.2 Tulosten hyödyntäminen käytännössä  
  

Sosiaalinen media avaa yrityksille uudenlaisia mahdollisuuksia markkinointiin ja 

kuluttajien toiveiden kuunteluun. Jos halutaan kehittää sosiaalisessa mediassa 

tapahtuvaa kommunikointia kuluttajien kanssa, on tärkeää ymmärtää, miten ja 

millaisista asioista kuluttajat haluavat verkossa keskustella. Tutkimuksen tulokset 

osoittavat, että keskustelut liittyvät usein tavalla tai toisella kuluttajan sosiaalisen 

identiteetin rakentamiseen tai ylläpitämiseen. Verkkoyhteisöillä voi olla merkittävä 

rooli kuluttajan identiteettiprojekteissa erityisesti, kun on kysymys kulutus-

alakulttuurista. Verkkoyhteisöt rakentavat myös tunteellista pohjaa ilmiöön ja 

tuotteeseen sitoutumiseen. Verkkoyhteisöissä kuluttajilla on mahdollisuus innostaa 

muita kuluttajia kokeilemaan hyväksi kokemiaan kulutustuotteita tai -tyyliä.  

 



81 

 

Seuraamalla verkkokeskusteluja voidaan haistella tulevia trendejä ja selvittää, millaisia 

tuotteita kuluttajat haluavat. Keskusteluja seurattaessa olisi kuitenkin hyvä pystyä 

tunnistamaan, minkä tyyliset viestit ovat vasta yhteisön kulttuuria opettelemassa olevilta 

jäseniltä ja millaista viestiä lähettävät jäsenet, joilla on vahva kokemus yhteisön 

kulttuurista. Identiteettiä ylläpitäessään jäsenet neuvovat muita jäseniä kulutus-

päätöksissä, joten kokeneilla jäsenillä voi olla valtaa kulutuskulttuurin muodostumisessa.   

 

Jos verkossa halutaan rakentaa vuorovaikutteisia suhteita kuluttajiin, on otettava 

huomioon se, että verkossa on identiteettiprojektissaan eri vaiheissa olevia kuluttajia. 

Eri vaiheissa olevilla kuluttajilla voi olla erilaisia mielenkiinnon kohteita ja näkemyksiä, 

joten he todennäköisesti myös arvostavat erityylisiä lähestymistapoja. Kozinetsin (1999, 

255) mukaan markkinoijan kannalta kiinnostavin ryhmä verkkoyhteisössä ovat ryhmän 

asialle todella omistautuneet jäsenet. Kuitenkin myös pinnallisesti kiinnostuneet jäsenet 

voidaan sosialisoida sitoutumaan yhteisön tavoitteeseen ja asiaan. Sosiaalisessa 

mediassa kuluttajalle kommunikointia suunniteltaessa tulisi ottaa huomioon se, että osa 

kuluttajista on vasta rakentamassa identiteettiään tietyn tyylisenä kuluttajana ja joillain 

identiteetti on jo hyvin vahva. Aloittelijalla on kuitenkin potentiaalia kehittyä konkariksi, 

joka levittää sanomaa muille kuluttajille. Tätä prosessia voisi tukea se, että 

kokeneempia jäseniä kannustettaisiin sosialisoimaan uusia jäseniä. Esimerkiksi 

kuluttajan sosiaaliseen identiteettiin liittyvän itsetunnon rakentuminen ja ylpeyden 

saaminen jäsenyydestä voi edistää prosessia.  

 

Kuluttajien keskinäistä vuorovaikutusta voidaan yrittää edistää esimerkiksi yrityksen 

internetsivuille rakennetuilla keskustelualustoilla. Jotta verkkoyhteisö pysyisi elävänä ja 

aktiivisena, sen pitäisi tarjota kaikille eri identiteettiprojektin vaiheissa oleville 

kuluttajille jotain. Aloitteleville jäsenille mielenkiinnon kohde voi olla mahdollisuus 

saada monipuolista tietoa ja henkistä kannustusta, kokeneemmat voivat kaivata 

monitasoisempia keskusteluja, kehitysmahdollisuuksia ja sosiaalisia suhteita. 

 

Keskustelualustoja suunnitellessa tulisi myös harkita, tarjotaanko kuluttajille 

mahdollisuus osoittaa etenemistään ja kehitystään yhteisössä ja mille kriteereille tämä 

perustuu. Karppaus.infon keskustelupalstalla osa jäsenistä voi arvostaa mahdollisuutta 

osoittaa omaa kehitystään, mutta toisaalta isoa viestimäärää ei välttämättä koeta 
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merkkinä siitä, että jäsen on jollain tavalla muiden jäsenien yläpuolella. Hierarkiat 

voivat myös ärsyttää joitain kuluttajia. Koska ylläpitovaiheeseen liittyy paljon yhteisön 

kehittämistyötä ja uusien jäsenien sosialisointia, on silti olennaista, että kokeneet jäsenet 

viihtyvät yhteisössä. Lisäksi on hyvä miettiä, kannattaisiko passiivisen ja mukautuvan 

keskustelun sijaan kannustaa aktiivista keskustelua. Jos yritys tekee keskustelun 

aloituksia, tulee ottaa huomioon se, millaista keskustelua ja kenen välille halutaan 

syntyvän. 

 

5.3 Jatkotutkimusmahdollisuudet 

 

Sosiaalisen identiteetin rakentumisen tarkastelu verkkokeskusteluissa tarjoaa useita 

jatkotutkimusmahdollisuuksia. Tässä tutkimuksessa on kuvattu käytäntöjä, jotka 

liittyvät identiteetin rakentamisen vaiheisiin Karppaus.infon keskustelupalstalla. 

Tutkimuksessa on kuvattu laajasti koko prosessia, mutta koska mihinkään identiteetti-

projektin vaiheeseen ei pystytty tarkentumaan, voisi jatkotutkimuksissa keskittyä 

tutkimaan tarkemmin jotain tiettyä osa-aluetta. Mielenkiintoista olisi esimerkiksi 

selvittää, miten kuluttajat liittyvät yhteisöön ja millaiset tekijät vaikuttavat yhteisöön 

sitoutumiseen. Lisäksi voitaisiin tarkastella sitä, millaiset syyt johtavat kuluttajien 

poistumiseen verkkoyhteisöistä.  

 

Samaa Kleinen ja Kleinen (2000) identiteettiprojektimallia voisi käyttää kehyksenä 

myös erilaisessa kontekstissa. Toisentyyppistä verkkoyhteisöä tarkasteltaessa voisi 

löytyä sellaisia keskustelukäytäntöjä, joita tässä tutkimuksessa ei tullut esiin. Erilaisten 

yhteisöjen vertaileminen keskenään voisi tuottaa uusia näkökulmia sosiaaliseen 

identiteettiin liittyviin käytäntöihin.  

  

Myös toisenlainen metodologinen lähestymistapa voisi avata aiheeseen uusia 

näkemyksiä. Fokusryhmä- ja syvähaastattelujen avulla voitaisiin tutkia tarkemmin sitä, 

miten kuluttajat kokevat suhteet yhteisöissä eri vaiheiden aikana. Yksilökeskeinen 

tarkastelu mahdollistaisi myös paremmin identiteettiprojektin vaiheiden välisien 

siirtymien tarkastelun. Yksi mahdollisuus on tutkia eritasoisten ja -tyyppisten 

kuluttajien motiiveja osallistua erilaisten verkkoyhteisöjen keskusteluihin. 
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LIITTEET 

 

LIITE 1 Analysoitujen viestiketjujen otsikot, aiheet ja viestien 
lukumäärät  
 

Ketjun otsikko Keskustelun aihe 

Analysoi-
dut viestit / 
viestit 
ketjussa 

Keskus-
telun  
ajan-
kohta 

Onko maailmassa ensimmäistäkään 
hyväkuntoista karppaajaa?  

Kuntourheilusta vähähiilihydraattisella 
ruokavaliolla 27 49 

2010–
2011 

Julkkiskarppeja? Karppaavista julkisuuden henkilöistä 62 408 2006–
2011 

Ketä vakiokirjoittajia on kadonnut 
palstalta Yhteisöstä poistuneiden jäsenten kaipailua 32 94 2006– 

2010 
25 syytä miksi vähähiilihydraattinen 
ruokavaliosi ei toimi 

Ruokavalion monimutkaisuudesta vitsailua,  
keskustelua siitä, miten laihdutus onnistuisi  32 192 2005– 

2011 
[Ruokapäiväkirjojen otsikot pidetään 
salassa tutkimuseettisistä syistä] Ruokapäiväkirja 47 47 2011 

[Ruokapäiväkirjojen otsikot pidetään 
salassa tutkimuseettisistä syistä] Ruokapäiväkirja 25 161 2011 

Onko karppaus vaikuttanut 
parisuhteeseesi? Puolison suhtautumisesta ruokavalioon 24 24 2011 

Ellit: Karppaus on elämäntapa Keskustelua artikkelista, jossa esiintynyt 
yhteisön jäseniä 24 24 2011 

VHH on aikansa elänyt ruokavalio  Väittelyä hiilihydraattien terveellisyydestä 22 107 2011 

Mikä on luonnollista? 
Keskustelua siitä, millaiset raaka-aineet 
ovat luonnollisia 16 39 2011 

Suomi24 - sylkiäiset Keskustelua siitä, kuinka hurjaa keskustelu 
on suomi24:n palstalla 9 9 2010 

HS.fi: Superkevyen ruuan suosio 
hiipuu Keskustelua Helsingin Sanomien uutisesta 11 11 2010 
Tyydyttyneen rasvan maine senkun 
puhdistuu 

Uutisesta, jossa ei suhtauduta kielteisesti 
tyydyttyneen rasvan käyttöön 8 8 2010 

Mitä rasvoja käytätte ja miksi?  Erityyppisten rasvojen käytöstä 45 45 2010 
[Ruokapäiväkirjojen otsikot pidetään 
salassa tutkimuseettisistä syistä] Ruokapäiväkirja 21 61 2010 
Ei helevetti: Suomalainen ruokavalio 
terveellisempi Suomalaisen ruokavalion terveellisyydestä 26 56 2009 

Mitä karppaus on? Miksi se 
kysymys on piilotettu?  

Sivuston selkeydestä ja 
informatiivisuudesta aloittelijoille 17 17 2009 

Karpin "10 käskyä" Neuvoja aloitteleville karppaajille 58 58 2008 
Miksi ei voisi syödä myös 
kevyttuotteita ? Vähärasvaisten tuotteiden käytöstä  35 57 2007 

Miten sujuu pointsitus karpeilta? 
Kokemuksia ja suhtautumista 
Painonvartijoiden metodiin, voiko 
pistekarpata 

25 187 2006 

Saako täällä olla aloittelija ja tyhmä 
vai eikö saa? 

Miten uuden jäsenen tulisi käyttäytyä 
palstalla, vanhojen jäsenten suhtautuminen 
uusiin jäseniin 

20 180 2005 
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KURINPALAUTUSTA 
foorumikeskusteluun 

Millä tyylillä tulisi keskustella, 
aloittelijoiden ja kokeneiden suhteesta 22 79 2005 

Miksi niin äreitä ja kiukkuisia Vanhojen jäsenten suhtautuminen "tyhmiin 
kysymyksiin" 11 59 2004 

Illallismenu? 
Uudelle tuttavuudelle karppiruoan 
valmistamisesta 13 13 2010 

Mitä jääkaappisi/ kaappisi 
sisältävät? Keskustelua kotoa löytyvistä ruoka-aineista 46 46 2010 
Uudet karpit - mistä saitte 
inspiraation? 

Keskustelua siitä, mikä on saanut 
aloittamaan ruokavalion 29 93 2010 

Slangisanastoa kaikille karppaajille:) Yhteisön yhteisestä sanastosta 38 102 
2005– 
2010 

Tämänkin olisi voinut jättää 
syömättä Tunnustus ja lohdutusta herkuttelusta 27 27 2010 
Millä hiilarimäärällä ketoosiin? Ketoosin saavuttamisesta 17 17 2010 
Ketoosilla eroon 
makeutusainekoukusta?  Makeutusaineiden käytön lopettamisesta 7 7 2010 
KetoKarppaus ja LIIAN 
VÄHÄINEN hiilareitten syönti , alle 
20 Hiilihydraattien tarpeellisuudesta 10 10 2010 

Mustan keittiön paljastukset 
Kuvauksia vähähiilihydraattisesta 
ruoanlaitosta 28 548 

2010– 
2011 

Moniko vetäisee osan päivän 
rasvasta suoraan pullosta? Rasvojen käytöstä 30 49 

2008– 
2009 

Karppaus ja seksi 
Ruokavalion vaikutuksesta 
seksuaalisuuteen 42 141 

2005– 
2010 

Tampereen seudun karppitreffit Jäsenien tapaamisien järjestämisestä 45 92 
2010– 
2011 

Mitä syötte sairaina?  Ruoista, jotka hyviä sairastaessa 27 27 2010 

Karppaavat terveydenhuollon 
ammattilaiset + opiskelijat 

Karppauksesta keskustelu 
terveydenhuoltoon liittyvällä työ- ja 
opiskelupaikalla 46 63 

2010– 
2011 

Mitä pidät karppauksessa 
haastavimpana? Ruokavalion hankalista puolista 59 301 

2010– 
2011 

[Ruokapäiväkirjojen otsikot pidetään 
salassa tutkimuseettisistä syistä] 

Ruokapäiväkirja,  
painon pudottamisen vaikeudesta 43 97 

2010– 
2011 

Uusi vonkale hukkuu tiedon tulvaan.  Neuvoja aloittelijalle 13 13 2010 

Asia tai tekeminen, mitä teet sitku 
olet "normi-painoinen"? 

Haaveilua asioista, joita jäsenet voivat 
tehdä laihduttuaan. Itsensä hyväksymisestä 
ja hetkessä elämisestä 29 153 

2010– 
2011 

Mitä hyviä asioita karppaus on 
tuonut elämääsi? Karppauksen myönteisistä seurauksista 31 31 

2010– 
2011 

Karppi matkalla?  Ruokavalion noudattamisesta matkustaessa 16 16 2010 

Kuinka moni käännyttää?  

Muiden kuluttajien käännyttämisestä 
vähähiilihydraattiseen ruokavalioon 25 294 

2005– 
2011 

Kuinka kalliiksi VHH tulee?  

Ruokavalion taloudellisuudesta, elämän 
prioriteeteista 26 190 

2009– 
2010 

Nolottaako suuri rasvan määrä, jos 
paikalla tuttuja? 

Rasvan käytön häpeilystä ja 
häpeilemättömyydestä 31 261 

2008– 
2010 

Ei se, mitä on leivän päällä vaan se, 
mitä on alla Leivänpäällisten syömisestä ilman leipää 23 23 2010 
Perheenjäsenen osittainen karppaus Perheenjäsenten ruokavaliosta 23 23 2010 
 
opiskelijan kouluruokailu Ruokavalion noudattamisesta koulussa 17 113 

2007– 
2010 

Ruoan todellinen laatu - koskee 
myös sinua Tehotuotetun ruoan laadusta 15 93 

2009– 
2010 
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Miten osoittaa karppauksen 
terveellisyys muille 

Ruokavalion eduista ulkopuolisille 
viestiminen  21 21 2010 

Vähähiilihydraattinen ruokavalio 
armeijassa  Ruokavalion noudattamisesta armeijassa 18 18 2010 
Karppaus ja itsetunto  Karppauksen vaikutuksesta itsetuntoon 19 19 2010 
Suunnitellut poikkeamiset 
ruokavaliosta 

Keskustelua siitä, milloin ruokavaliosta voi 
poiketa 27 27 2010 

Miten selvitä sukulaisreissusta? Ruokavalion noudattamisesta kyläillessä 16 16 2010 
Karppauksen ekologisuus / eettisyys  Ruokavalion eettisyydestä 21 21 2010 
Korviketta vai oikea 
ruokavaliomuutos?  

Hyväksyttävistä ruoanvalmistustavoista ja 
ruokalajeista 23 76 

2009– 
2010 

Paljonko näet vaivaa karppaamiseen 
eteen?  Karppauksen vaivattomuudesta 16 58 2010 
Voinko ihan oikeesti laihtua 
syömällä 3500 kcal päivässä?  Ruokavalion sopivaksi säätämisestä 17 84 2011 
Ei olla enää vain yksittäistapauksia. 
Tervehtymislistaus  

Karppauksen positiivisista vaikutuksista 
terveyteen 22 141 

2010– 
2011 

Karppi vai ei? Neuvoja ruokavalioon 18 18 2011 

Hengenvaarallista Väittelyä ruokavalion terveysvaikutuksista 24 398 
2005– 
2011 

Täällä jos missä niitä ortorektikkoja 
vilisee. Suhtautumisesta ruokavalion tiukkuuteen 19 258 

2004– 
2010 

Tapahtuiko elämässäsi muita 
muutoksia, kun "aloit karpille"? 

Karppauksen aloittamisen jälkeen 
tapahtuneita muutoksia elämässä 19 19 2011 

Kuinka paljon syöt hiilihydraatteja 
päivässä? Gallup  

Hiilihydraattien päivittäisestä määrästä 
ruokavaliossa 29 64 

2010– 
2011 

Kauneus&Terveys 3/09, Hanna 
Partanen taas vauhdissa...  Ravitsemusterapeutin kritisoimista 48 48 2009 
Karppiintuminen - ajattelussa 
tapahtuneita muutoksia Karppauksen vaikutuksesta ajatteluun 30 43 

2004–
2011 

Jospa niitä kuitenkin on? 
Terveellisistä valmisruoista ja omien 
vanhempien ruokailusta 45 45 2010 

Karpin herkkupäivä? Ruokavaliosta poikkeamisesta 37 37 2010 
Hyvä minä! - yksittäinen onnistunut 
valinta  Onnistuneista ruokavalinnoista iloitsemista  31 206 

2007–
2011 

Mitä mieltä näistä raw- ja superfood-
syöjistä? Raakaruoasta ja raakaruokailijoista 121 161 2009 
Hyvä rasvainen juoma Neuvoja rasvaiseen juomaan 16 16 2011 
Kookoskerma? Kookoskerman käytöstä 21 21 2010 
[Ruokapäiväkirjojen otsikot pidetään 
salassa tutkimuseettisistä syistä] Ruokapäiväkirja, kannustusta 33 48 2009 
Hiilihydraateilla vai ilman? Kaleva 
8.5.2010 

Ruokavaliota käsittelevästä 
lehtikirjoittelusta 20 36 2010 

Karppiystävälliset ravintolat 
Ravintoloista,  joissa  saa 
vähähiilihydraattisia annoksia 52 52 2010 

Näin sitä jo vauvasta opitaan 
makeaan Lasten syömisistä ja ruokakasvatuksesta 33 33 2010 
Sortuminen Ruokavaliosta poikkeamisesta 16 16 2010 

Leivän korvaaminen? 
Leivän korvaamisesta 
vähähiilihydraattisella versiolla 28 28 2010 

Me ostoskorikyttääjät II Tavallisten kuluttajien ostosten päivittelyä 42 1084 
2010–
2011 

Me ostoskorikyttääjät I Tavallisten kuluttajien ostosten päivittelyä 39 1499 
2005201
0 

EVVK toisten ostoskärryt ketju 
Muiden kuluttajien ruokaostosten 
tarkkailusta ja yhteisölle raportoinnista 20 77 2011 
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Pohjois-Karjala-projekti esillä Ylen 
A-studiossa 6.8. Pohjois-Karjala-projektista 31 117 

2008–
2010 

     
Analysoituja ketjuja yhteensä   83 
Analysoituja viestejä yhteensä    2347 

   


