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Sammendrag 
Forfatter: Andrea Varga Weme  

Tittel: Grønn lykke - En kvalitativ undersøkelse av bærekraftige livsvalg  

Veileder: Ole Jacob Madsen  

Klimaendringene er anerkjent som en av vår tids største globale kriser, men oppfattes som 

vanskelige å gjøre noe med. Formålet med undersøkelsen er å studere hvordan hverdagen 

fortoner seg for personer som får til å leve mer bærekraftig, samt å kartlegge de psykologiske 

motivene som ligger bak en bærekraftig livsstil. (a) Hvordan forteller de om sine valg? (b) 

Hva motiverte dem til å leve slik? (c) Hva opplever de at er til hinder og hva er hjelpsomt for 

livsstilen? (d) Har de som lever slik fellestrekk i sin verdensanskuelse og identitet? Mer 

kunnskap om disse spørsmålene kan fremme bærekraft. I undersøkelsen intervjues åtte 

informanter som selv gjør noe med klimaproblemet. De tilhører økolandsbyen i Hurdal og 

Bærekraftige liv- bevegelsen i Bergen. Datamaterialet er innhentet gjennom semistrukturerte 

intervjuer med en narrativ tilnærming og analysert med tematisk analyse.  

 

Hovedfunnene viser at informantene føler et stort ansvar for klimaendringene. Bærekraft er 

blitt et moralsk anliggende for dem. De opplever at nå lever de mer riktig og i tråd med sine 

verdier, noe som føles godt og givende. Informantene mener egen klimahandling monner. Det 

er aksept for at man av og til må leve mindre miljøvennlig enn ideelt og livsstilsendringene 

betraktes som en utvikling mot et langsiktig mål. Disse to faktorene styrker informantenes 

evne til å fortsette livsstilen når de møter utfordringer. Dårlig samvittighet synes å være en 

drivkraft til å ta nye miljøvalg, til tross for slingringsmonnet informantene gir. Støtte og 

samhold er en annen viktig beveggrunn. Erfaringer med naturens egenverdi ser også ut til å 

være viktig. Få av informantene opplever at de er spesielt «grønne» personer, men de 

tilkjennegir likefullt et sterkt samfunnsengasjement og en skapertrang. Informantene er i 

hovedsak politisk venstreorientert, men alle insisterer på at bærekraft bør heves over den 

politiske dimensjonen. Det kan bidra til brobygging i klimaspørsmålet. Resultatene fra studien 

kan være nyttige for videre politisk beslutningstaking. De viser (a) at man kan trives med 

miljøvalg som i utgangspunktet er upopulære og (b) fordeler av at en bærekraftig livsstil blir 

implementert i gruppe. Undersøkelsen er et selvstendig forskningsprosjekt hvor datamaterialet 

er innhentet og analysert av forfatteren.  
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Forord 
I de flest tilfeller tror jeg betegnelsen «forord» gjerne kunne vært byttet ut med betegnelsen 

«takkeord». Det gjelder også denne gangen. Nå har jeg viet et helt år av et relativt ungt liv til 

å forstå mer av et tema jeg opplever som utrolig viktig - for meg og for verden. Det gjør meg 

fylt av takknemmelighet overfor de som har gjort fordypelsen mulig. Takk til Agnes Andenæs 

som alltid har husket på hvem jeg er i tilfeldige møter i gangen. Det er en kjærkommen 

sjeldenhet i et akademisk miljø hvor de færreste studenter føler at de som underviser er 

opptatt av hvem vi er og hva vi er opptatt av. Om det ikke hadde vært for at du husket på mitt 

engasjement for klimasaken og minnet meg på, ved disse tilfeldige møtene, at det er noe jeg 

kan skrive om – så vet jeg ikke om jeg hadde gjort det. Takk for at du satte i gang min 

fascinasjon for kvalitativ forsknings muligheter. Hjertelig takk til Ole Jacob Madsen for at du 

velvillig har veiledet meg gjennom denne prosessen, med ditt skarpe blikk og dine poengterte 

kommentarer. Din genuine interesse for temaet har vært en uvurderlig motivasjon og 

drivkraft. Takk for at jeg har fått lov til å holde «alle dører åpne» og undersøke 

problemstillingen fra mange perspektiver. Takk til min kloke mor som alltid er interessert i å 

diskutere en hver ting jeg er interessert i; mange av nyansene og perspektivene i teksten kom 

fram gjennom samtaler med deg. Tusen takk til min faste korrekturleser: Pappa. For de 

utallige timer du har investert i lesninger av samtlige oppgaver fra jeg lærte å skrive. Også 

denne. Takk til dere begge for lånet av hytta Bjørnebu. Med Hallingskarvet som utsikt bak 

skrivebordet ble tingene jeg skrev om satt i en naturlig kontekst som gjorde det lettere å 

forstå.  

I tre år har jeg drømt om å kombinere engasjementet for en mer bærekraftig verden med det 

analyserende blikket psykologien som vitenskap tilbyr. Tusen hjertelig takk til alle de åtte 

informantene, Bærekraftige liv og økolandsbyen i Hurdal for arbeidet dere gjør og innblikket 

dere ga meg i livene dere lever. Det var virkelig en drøm som gikk i oppfyllelse. Til slutt vil 

jeg rette en stor takk til Spire – organisasjonen hvor jeg har fått lov til å utvikle mitt 

engasjement for bærekraft. Jeg håper at Norge kommer til å fortsette å legge til rette for at 

slike organisasjoner får eksistere. Da organisasjonslivet er en uvurderlig arena for unge 

mennesker å utvikle agens og verdier som supplement til all kunnskapen man fylles med på 

studiene.  
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1 Innledning 
Klimaendringer er vår tids fremste globale utfordring. I 2014 kunne FNs klimapanel stadfeste 

med 95 prosent sikkerhet at klimaendringer er menneskeskapt (Intergovernmental Panel on 

Climate Change [IPCC], 2014). Et sentralt spørsmål blir da hvordan verdenssamfunnet kan 

reversere eller bremse klimaendringene. Om verdens befolkning ikke klarer å begrense 

temperaturstigningen til under to grader innen 2050, vil alvorlige og omveltende 

konsekvenser inntreffe med overveiende sannsynlighet (IPCC, 2014). Ved FNs 

klimatoppmøte i 2015 ble delegatene enige om et mål som kan muliggjøre irreversible 

klimaendringer; de skal begrense temperaturøkningen til 1,5 grader. Imidlertid er det et stort 

gap mellom ambisjonene og summen av landenes innsats (Naturvernforbundet, 2015).  

 

FNs klimatoppmøter er eksempel på en politisk ovenfra-og-ned endring som kan ta lang tid å 

gjennomføre. En annen vei å gå er nedenfra-og-opp. Enkeltmennesker kan gjøre små og store 

endringer i sitt eget hverdagsliv for å leve bærekraftig. Psykologisk forskning på 

klimaproblemet har sett mest på denne typen endringer (Hoffman & Jennings, 2012). En 

utfordring for å få til endring nedenfra-og-opp er at klimaendringene kan oppleves som en 

fjern trussel (Leviston, Price, & Bishop, 2014). Det kan gjøre det vanskelig å oppfatte 

klimaendringer som noe en selv bør gjøre noe med (Stoknes, 2014; Fielding, Hornsey, & 

Swim, 2014). En fersk undersøkelse fra TNS Gallup (2015) viser at de to siste årenes 

ekstremvær har gjort at klimaendringene nå oppfattes som Norges nest viktigste utfordring. 

Den samme undersøkelsen viser imidlertid at kun 44 prosent er bekymret for at 

klimaendringene kan få konsekvenser for seg og sine. I 2010 hadde 60 prosent denne 

bekymringen. Intensjonen om å redusere eget fotavtrykk var tilstede hos to av tre, men det var 

først og fremst tiltak som ikke reduserte egen komfort som ble prioritert (TNS Gallup, 2015).  

 

Samfunnsvitenskapene, også psykologien, har viktige perspektiver å komme med når det 

gjelder klimaproblemet som ikke kommer tydelig nok fram (Hoffman & Jennings, 2012; Syse 

& Mueller, 2015). De tekniske og faktuelle sidene ved klimaendringene er godt belyst, men 

det kan være vanskelig å gjøre faktuell kunnskap om til bærekraftig handling (Stoknes, 2014). 

Psykologiske tilnærmingsmetoder kan potensielt bidra til å forbedre situasjonen ved å belyse 

klimaproblemets mellommenneskelige aspekter (Hoffman & Jennings, 2012). Psykologisk 

forskning på klimaproblemenes sosiale sider har alt vært fruktbar i lang tid (Fielding et al., 
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2014; Kaiser, 2014). At psykologer deltar i samfunnsdebatten om klimaendringene etterlyses 

også i Norge (Olsen, 2012).  

 

Kvalitative studier av prosessene bak bærekraftige livsvalg trengs. Det er mange studier som 

trekker veksler på psykologisk forskning fra andre felt for å si noe om hva som kan påvirke 

bærekraftige handlinger (se f.eks. Harré, 2011; Stoknes, 2014). Det er også mange 

kvantitative eksperimentelle (se f.eks Leviston et al., 2014; Zelenski, Dopko, & Capaldi, 

2015) og korrelasjonelle studier (se f.eks. Hedlund-de Witt, de Boer, & Boersema, 2014; 

Rossen, Dunlop, & Lawrence, 2015) som undersøker enkelte sammenhenger mellom 

bærekraftige livsvalg og ulike psykologiske variabler. Det er imidlertid få psykologiske 

studier med en kvalitativ tilnærming til hva som oppleves viktig for dem som har tatt 

bærekraftige livsvalg.  

 

1.1 Formål  
Formålet med denne undersøkelsen er å studere hvorvidt de som lever bærekraftig på eget 

initiativ vektlegger de samme faktorene som tidligere forskning har vist kan fremme 

bærekraftige livsvalg. I denne undersøkelsen er åtte informanter tilknyttet to ulike 

bærekraftbevegelser intervjuet. Om deres hverdag, om hva som har vært viktig for dem i 

beslutningen om å leve bærekraftig og for å opprettholde livsstilen. Jeg ønsker å undersøke 

hva som er motiverende og opprettholdende psykologiske faktorer i denne typen livsvalg i en 

tid hvor flere opplever at det er vanskelig å leve på denne måten, til tross for at de synes det er 

viktig (Gallup, 2015). Informasjon om bærekraftig livsstil kan være viktig for å skape et mer 

bærekraftig samfunn.  

 

Begrepet «bærekraft» ble først brukt av Brundtland-kommisjonen i 1987 der bærekraftig 

utvikling defineres som «en utvikling som imøtekommer behovene til dagens generasjon uten 

å redusere mulighetene for kommende generasjoner til å dekke sine behov» (United Nations, 

1987, s. 16). I ettertid har bærekraft blitt kritisert for å være et tomt begrep som blir brukt 

retorisk og i ulike sammenhenger i så stor grad at det har mistet sin betydning (Store Norske 

Leksikon [SNL], 2015). I denne teksten brukes bærekraft om å leve miljøvennlig.  

 

Mye av den tidligere psykologiske litteraturen om klima belyser hvordan man kan endre 

atferd i en bærekraftig retning (se f.eks. Guy, Kashima, Walker, & O'Neill, 2014; Harré, 
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2011; Stoknes, 2014). Funnene fra min undersøkelse kan potensielt både støtte, nyansere og 

utfordre tidligere korrelasjonelle og eksperimentelle studier. Studiene har ofte sett på 

hindringer for miljøvennlige valg. I denne teksten ønsker jeg å løfte fram hele historien til de 

som lever bærekraftig så både utfordringer og hvordan de møter dem blir tydelig for leseren.  

 

Forskningsspørsmålene som søkes besvart gjennom undersøkelsen er (a) hvordan hverdagen 

ser ut når man deltar i bærekraftige hverdagslivsprosjekt, (b) hva slags historier de forteller 

om sine bærekraftige livsvalg og hverdagen, (c) hva som motiverte dem til å begynne å leve 

bærekraftig, d) hva de opplever som vanskelig og hjelpsomt med livsstilen og (e) om de som 

lever slik har fellestrekk ved sin identitet og verdensanskuelse.  

 

1.2 Teoretisk rammeverk  
Feltet klimapsykologi eller økopsykologi har eksistert i flere tiår. Nyere forskning på hva som 

er viktig for at folk skal leve bærekraftig kan kort oppsummeres i fem tema: (1) 

Klimaendringer som personlig viktig, (2) miljøvennlig gruppetilhørighet, (3) identitet og 

verdensanskuelse, (4) interesse og lykke og (5) positive historier.  

 

1.2.1 Klimaendringer som personlig viktig  
Flere psykologiske studier har vist at mennesker har vondt for å reagere på klimaendringer 

som en trussel, i motsetning til objektivt sett langt mindre farer som eksempelvis terrorisme 

(se f.eks. Feinberg & Willer, 2011; Leviston et al., 2014; Stoknes, 2014). Klimaendringer 

oppfattes som fjerne og noe som gjelder andre enn en selv. Det kan være dyr, folk som bor 

langt borte eller framtidige generasjoner. Å anse klimaendringer for primært å ramme dyr- og 

planteliv kan innskrenke menneskers følelse av moralsk forpliktelse ettersom de ikke er 

inkludert i vår moralske horisont. Det kan være vanskelig å forme konkrete assosiasjoner til 

hva klimaendringer er (Leviston et al., 2014). Noe som igjen gjør det utfordrende å se 

relevansen av klimaendringer i eget liv og løsninger man selv kan gjennomføre. 

 

I tillegg har klimaendringer i lengre tid blitt framstilt i dommedagsprofetier. Det gjør 

problemet for stort til at enkeltpersoner selv kan være delaktige i løsninger, og kan føre til 

lært hjelpeløshet (Feinberg & Willer, 2011; Stoknes, 2014). Svært få har positive og 

løsningsorienterte assosiasjoner til klimaendringer (Leviston et al., 2014). Samtidig kan 

tanker om hvor viktig klimaproblemet er gi kognitiv dissonans fordi den moderne levemåten i 
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Norge er lite miljøvennlig. Dissonansen løses enklere ved å benekte problemet enn ved å 

endre livsstil (Feinberg & Willer, 2011; Stoknes, 2014). Samtidig har forskning vist at 

konkret kunnskap om hva man bør gjøre, og tro på at man klarer å gjennomføre, har positiv 

effekt på klimahandling (de Leeuw, Valois, Ajzen, & Schmidt, 2015; Guy et al., 2014). 

Denne forskningen tyder på at om klimaendring oppfattes personlig viktig og håndgripelig, 

vil flere oppleve at de kan gjøre noe for å motvirke klimaendring. Klimahandling kan da 

potensielt endre oppfatningen av klimaendring som fjernt til noe en kan gjøre noe med.  

 

1.2.2 Miljøvennlig gruppetilhørighet  
Å jobbe for en bærekraftig tilværelse har fellestrekk med et samarbeidsprosjekt. Når man ikke 

utarmer jordas ressurser og øker global oppvarming bidrar man både til fellesskapets og egen 

fordel. Prioritering av fellesskapets vinning over egen vinning har åpenbare paralleller til det 

klassiske sosialpsykologiske dilemmaet «allmenningens tragedie». Hvor egen vinning 

kommer i veien for alles vinning om noen ikke ønsker å samarbeide, og det samlede resultatet 

blir som regel dårligere enn ved samarbeid (Hardin, 1968). Faktorer som promoterer 

samarbeid er viktig for å kunne leve bærekraftig. Kontakt med natur kan være en slik 

promoterende faktor (Zelenski et al., 2015).  

 

En annet fellestrekk kan være opplevelse av sosial tilhørighet. Det er et essensielt psykologisk 

behov for mennesker (Baumeister & Leary, 1995). Hvis bærekraftig livsstil gir 

tilhørighetsfølelse kan det virke som en sterk motivasjonsfaktor til å velge en slik livsstil. 

Gruppetilhørighet hos politiske aktivister oppstår ofte i forbindelse med å ha et felles mål og å 

delta i felles handling for å nå målet (Harré, Tepavac, & Bullen, 2009). Å være en del av et 

bærekraftig livsstilsprosjekt eller å søke til naturen kan gi en slik tilhørighetsfølelse. Om man 

ser på naturen som noe en selv er en del av kan det å leve miljøfiendtlig forstås som 

selvdestruktivt  (Poon, Teng, Chow, & Chen, 2015). Mennesker opplever ulik grad av 

tilknytning til naturen, det kan igjen påvirke vilje til både samarbeid og bærekraftige 

handlinger (Poon et al., 2015; Zelenski et al., 2015).  

 

Flere relasjonelle prosesser som annerkjennelse og sosial sammenlikning kan fremme 

bærekraft. Klimahandling i ens sosiale krets påvirker eksempelvis valg på et nærere plan enn 

media og forskning (Stoknes, 2014). Om handlingene i tillegg oppnår gunstige utfall, vil det 

være mer sannsynlig at man selv også foretar de samme handlingene (Coates, Malouff, & 
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Rooke, 2008). Modellæring trenger ikke å foregå direkte for at bærekraftig handling skal 

fremstå som et naturlig valg. Det er tilstrekkelig at handlingene oppfattes som normale. Det å 

normalisere miljøvennlighet har derfor større effekt enn appeller til folk om å beskytte kloden 

(Goldstein, Cialdini, & Griskevicius, 2008). Opplysninger om hva slags miljøvennlig atferd 

som er normal kan også føre til at de som lever mer bærekraftig enn normen begynner å leve 

mindre bærekraftig (Allcott, 2011). Annerkjennelse for at det man gjør utover normalen er 

bra, har vist seg å være en effektiv motvekt til bevegelse mot gjennomsnittet (Schultz, Nolan, 

Cialdini, Goldstein, & Griskevicius, 2007). Effekten blir også større når normer som beskriver 

hva man burde gjøre samsvarer med hva de fleste gjør (Cialdini, 2003). Tilhørighet til en 

sosial gruppe som lever bærekraftig kan gjøre det enklere å opprettholde en miljøvennlig 

livsstil. Opplevelse av tilhørighet til naturen kan også gjøre klimahandling mer meningsfylt.  

 

1.2.3 Identitet og verdensanskuelse  
Ifølge sosial identitetsteori, kan identitet defineres ut fra de sosiale gruppene man er del av 

(Hogg & Vaughan, 2011). Man bygger sin identitet fra gruppen man tilhører og kulturen. Når 

en aktivitet har stor plass i kulturen og er knyttet til status, vil det derfor være svært vanskelig 

å avslutte aktiviteten. I vestlig kultur i dag står for eksempel forbrukerkulturen sterkt og 

tingene man eier definerer i noen grad hvem man er. Å leve et mindre forbruksintenst liv vil 

derfor kunne være motstridende med den identitet og status mange har jobbet lenge for å 

opparbeide (Stoknes, 2014).  

 

Samtidig kan identifisering med sosiale grupper som støtter oppfattelsen av en selv som 

miljøvennlig, gjøre det lettere å holde på livsstilen (se f. eks. Bartels & Onwezen, 2014; van 

Dam & Fischer, 2015; Fielding, Terry, & Masser, 2008). Det å ha flere sosiale identiteter 

knyttet til en sak, kan i større grad predikere engasjement enn lidenskap for saken (Harré, 

2007). For eksempel kan familie og venner med bærekraftige livsprosjekt, eller å jobbe på en 

miljøvennlig arbeidsplass gjøre det mer sannsynlig at man lever bærekraftig. Alle ens sosiale 

identiteter har imidlertid ikke like mye å si. Man kan ha mange ulike selvforståelser, hvor 

noen er viktigere enn andre. Selvforståelsen er ordnet i et slags identitetshierarki. Om ikke det 

å leve bærekraftig er kompatibelt med identitetene høyest i hierarkiet, er det sannsynlig at 

forståelsen av en selv som miljøvennlig forkastes (Harré, 2011).    
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Identitet som «grønn» forbruker kan ha stor påvirkning på hvorvidt man gjennomfører 

miljøvennlige handlinger (Sparks & Shepherd, 1992). I denne sammenheng er også ideen om 

et «økologisk selv» verd å nevne. Begrepet stammer fra dypøkologien som først ble utviklet 

av Arne Næss (2008). Her er selvbegrepet utvidet til å inkludere mer enn den personlige 

opplevelsen av selvet; som dyr, natur og jorda som organisme. Det økologiske selvet er 

karakterisert ved at man føler empati og ubehag ved å se andre levende vesener i smerte, og at 

man ofte søker aktiviteter som øker tilhørigheten og sikrer velferden til økosystemene man er 

del av. Med en økologisk identitet vil beskyttelse av naturen være en konsekvens av at alle 

levende vesener har egenverdi utover menneskers nytte, og at man på et fundamentalt nivå 

relaterer seg til naturen. Å beskytte naturen og naturens behov blir da like naturlig som å 

beskytte seg selv og egne behov (Bragg, 1996; Næss, 2008).  

 

Identitet påvirker også hvordan man betrakter verden. Det er flere psykologiske studier som 

har undersøkt i hvilken grad verdensanskuelser og holdninger påvirker bærekraftige 

handlinger (de Leeuw et al., 2015; Guy et al., 2014; Hedlund-de Witt et al., 2014; Jacquet, 

Dietrich, & Jost, 2014; Rossen et al., 2015). Personer i USA som er preget av konservative 

ideologier uttrykker mer skepsis til klimaendringer og klimapolitikk enn de med liberale 

holdninger (Jacquet et al., 2014). Man har også sett at flere republikanere enn demokrater 

dropper ut av energiforbruksreduseringsprogram  (Costa & Kahn, 2013). Ideologi kan påvirke 

konkrete forbrukervalg knyttet til miljø. En gruppe forbrukere ble presentert med fordelene 

ved å kjøpe sparepære framfor glødepære. Når sparepærene kostet mer enn glødepærene var 

det langt færre konservative som kjøpte sparepærer merket miljøvennlig, enn når de ikke var 

merket. Denne forskjellen gjaldt ikke de liberale (Gromet, Kunreuther, & Larrick, 2013).  

Konservative setter gjerne bevaring av tradisjon, rett til økonomisk frihet og frihet fra statlige 

inngrep høyt. Klimaskepsis kan være motivert av at klimapolitikk virker truende på deres 

kjerneverdier (Rossen et al., 2015). Ideologisk påvirkning på klimaskepsis kan imidlertid 

minske gjennom spesifikk kunnskap om klimaendringer (Guy et al., 2014).  

 

De som har en verdensanskuelse knyttet til indre vekst eller moderne spiritualitet har mer 

klimavennlig holdninger enn de som er mer knyttet til ytre faktorer, som penger og 

sekularisert materialisme (Hedlund-de Witt et al., 2014). Indre motivasjon til å gjøre 

miljøvalg kan være en av de viktigste langvarige løsningene på klimaproblemet. Moderne 

vestlige kulturers mål om økt vekst og forbruk, kan gjøre at energieffektiviserende tiltak 
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virker mot sin hensikt. Mennesker er evolusjonsmessig innstilt på å nå mål på den mest 

effektive måten, for å spare energi og penger til andre mål og utfordringer (Otto, Kaiser, & 

Arnold, 2014). Endring av indre motivasjon til handling fra et ønske om økt forbruk til et 

ønske om bærekraftig forbruk kan skape langvarig endring i livsstil. Mennesker med stor 

psykologisk velvære er ofte mer indre enn ytre motiverte (Ryan, Huta, & Deci, 2008). 

Økologisk identitet og sosiale identiteter som er kompatible med å leve miljøvennlig ser 

dermed ut til å kunne bidra til bærekraftig livsstil. Videre kan et verdenssyn som ikke trues av 

miljøtiltak og indre motivasjon til bærekraftig livsstil være nyttig.  

 

1.2.4 Interesse og lykke  
I sammenheng med indre motivasjon som en faktor for å leve bærekraftig kan tilstanden 

«flyt» være relevant (Harré, 2011). Flyt karakteriseres av total konsentrasjon og at man føler 

fullstendig kontroll over situasjonen som oppleves naturlig og uanstrengt. Når mennesker er i 

flyt er de sikre på hva de skal gjøre og de kjenner at det de gjør er riktig. Tilstanden gjør ofte 

at folk føler seg mer levende, men man blir mindre selvbevisst og nærmest oppløst i 

gjøremålet. Mange oppgaver kan utløse flyt. Flytinduserende oppgaver karakteriseres ved 

perfekt balanse mellom kjedsomhet og angst; oppgaven er ikke så vanskelig at man ikke 

klarer å løse den, men heller ikke så lett at man kjeder seg. I flyt utfører man oppgaver bedre 

og kan stadig gjøre vanskeligere ting. Det er en opplevelse som er så givende i seg selv at 

aktiviteten er selvmotiverende (Csikszentmihalyi, 1993). Flyt i bærekraftige handlinger kan 

være essensielt for bærekraftig omstilling (Harré, 2011).  

 

Med tanke på det forskningen viser om bruk av selvkontroll, kan flyt være spesielt viktig. I et 

samfunn hvor forbruk er høyt verdsatt vil man kanskje benytte selvkontroll for å senke 

forbruket. Man har sett at oppgaver som utføres som et personlig offer ikke fungerer i 

lengden. Det er vanskelig å utøve selvkontroll over lengre tid; det er en ikke-fornybar ressurs. 

Dette kalles egonedbrytning  (Baumeister, Bratslavsky, Muraven, & Tice, 1998). Man har 

også sett at konsum øker når man gjør noe man ikke har lyst til eller som føles lite autentisk 

(Vohs & Faber, 2007). Dermed kan det være viktig å finne en individuelt givende vei som 

ikke krever mye selvkontroll når man skal leve bærekraftig. Tilgang på natur ser også ut til å 

gjøre det lettere å prioritere langsiktige mål fremfor umiddelbar tilfredstillelse (Zelenski et al., 

2015).  
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Det er etablert en positiv sammenheng mellom lykke og tilhørighet til naturen (se f.eks. 

Capaldi, Dopoko & Zelenski, 2014; Mayer, Frantz, Bruehlman-Senecal & Dolliver, 2008; 

Passmore & Howell, 2014). Flere har tatt til orde for at menneskers helse må anses som 

knyttet til jordklodens tilstand, og at kontakt med natur har gunstige helseeffekter (se f. eks. 

Hartig, Mitchell, de Vries & Frumkin, 2014; Roszak, Gomes, & Kanner, 1995; Syse & 

Mueller, 2015). Adskillelse fra naturen medfører lidelse både for miljø og mennesker i form 

av avhengighet, fremmedgjøring, sorg og depresjon (Roszak et al., 1995). Økopsykologisk 

tenkning og natur bør brukes mer aktivt i psykologisk behandling i Norge (Køhn, 2014). 

Dermed kan man tenke seg at de som finner interesse og glede i miljøvennlige handlinger 

lettere kan opprettholde en bærekraftig livsstil. For noen ser det ut til at denne måten å leve på 

kan henge sammen med bedre psykisk helse og velvære enn den moderne forbrukskulturen.  

 

1.2.5 Positive historier  
Historier har alltid vært et verktøy for å dele informasjon (Kvale, 2007). De har stor 

innvirkning på barns utvikling av en helhetlig selvoppfatning, hvordan man forstår verden og 

livet man velger (Habermas, 2010). Et narrativ kan bygge bro mellom en forbrukskultur og et 

ønske om å leve miljøvennlig (Wright, Nyberg, & Grant, 2012). Klimaendringer omtalt i en 

dommedagsdiskurs kan gi overveldende og demotiverende assosiasjoner (Levingston et al., 

2014; Stoknes, 2014). Det blir dermed vanskelig å ta klimaendringene på alvor og prøve å 

gjøre noe med dem, med mindre man også kjenner til positive historier om løsninger på 

klimaproblemet (Levingston et al., 2014). Istedenfor dommedagsprofetier kan budskapet 

innrammes i en støttende diskurs som inviterer til løsning og handling. Det er to 

hovedelementer i nyttige historier om å leve bærekraftig: De må være lett tilgjengelige for 

lytteren og motivere til viderefortelling. Historiene må i tillegg si hvordan lytteren selv kan 

leve dem ut. En god historie må vekke følelser, handle om mennesker man kan relatere seg til 

og ha en pro-sosial moral (Harré, 2011; Wright et al., 2012).  

 

Det å fortelle historier om seg selv og det bærekraftige livet man ønsker å leve kan være 

viktig. Drømmer om framtiden styrer oppmerksomheten mot egen adferd. Det kan gi en 

selvmodellerende effekt hvor man lettere tar bærekraftige valg fordi det passer med hvordan 

man ser for seg at man er (Harré, 2011; Wright et al., 2012). Ny informasjon kan påvirke 

hvordan man husker tidligere hendelser. Det er kjent som falske minner; en implisitt og vanlig 

prosess (Magnussen, 2004). Når man ønsker å leve bærekraftig kan tidligere minner av å leve 
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lite bærekraftig forandres til fordel for en helhetlig historie om et bærekraftig liv. For å forstå 

hva klimaendringer innebærer for en selv kan det være viktig å kunne forestille seg 

klimaendringene (Levingston et al., 2014). Det kan virke som tilgang til positive historier om 

mennesker som er lykkelige og lever bærekraftig, samt det å fortelle historier om hvordan 

man selv ser for seg å leve, kan ha positiv innvirkning på å realisere et slikt liv.  

 

1.2.6 Omstillingsprosjekter  
Det er få psykologiske studier med mennesker som har valgt å leve bærekraftig på eget 

initiativ. Økolandsbyer har vært gjenstand for noe forskning (Hong & Vicdan, 2016; Kirby, 

2003). Disse studiene vektlegger at de fleste beboerne har valgt å flytte til en økolandsby av 

sosiale grunner snarere enn miljømessige årsaker. Det er en vanlig oppfatning blant beboerne 

at en forringing av det sosiale liv henger sammen med forringing av naturen; forårsaket av 

individualistisk, kapitalistisk og konsumerende kultur. Mange bestemmer seg for å flytte til 

økolandsbyer for selvutvikling, for å danne mer meningsfulle relasjoner og for å skape miljø 

og samfunnsendringer (Kirby, 2003). Det er mindre kontakt mellom økolandsbyer og 

beslutningsorganer enn det man kunne forvente ut fra ambisjonene om samfunnspåvirkning. 

Om livsstilen i en økolandsby bryter i for stor grad med samfunnsnormen medfører det 

kanskje at man ikke stiller med et plausibelt nok alternativ til dagens kultur for å skape ønsket 

endring (Hong & Vicdan, 2016).   

 

Det å flytte til en økolandsby byr også på utfordringer for beboerne. Den største utfordringen 

ser ut til å være når praktiske løsninger i økolandsbyen bryter med beboernes forventninger til 

hvordan det skulle være (Hong & Vicdan, 2016; Kirby, 2003). Beboerne løser dette ved å 

inngå kompromisser. Både i økosamfunnet og med seg selv (Hong & Vicdan, 2016). Det 

virker også utfordrende å ivareta viktige verdier som åpenhet og inkludering samtidig som 

gruppene er enhetlige nok til å foreta effektive beslutninger. Likevel synes det lettere å leve 

bærekraftig i en økolandsby enn utenfor. Blant annet fordi innbyggerne kan utøve sosial 

kontroll med hverandres miljøvennlighet og lære av hverandre om nye miljøtiltak. 

Sammenliknet med å gjennomføre bærekraftprosjekt alene kan underytelse være en utfordring 

i fellesprosjekt om å leve bærekraftig. Balansen mellom individualitet og tilhørighet virker 

essensiell for vellykkede felles bærekraftprosjekt (Hong & Vicdan, 2016).  
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2 Metode 
Undersøkelsen er utført med en kvalitativ metodisk tilnærming gjennom dybdeintervjuer. 

Metoden er å foretrekke når formålet med undersøkelsen er å forstå dypere hva som oppleves 

viktig for mennesker som lever bærekraftig. Når man ønsker å undersøke personers subjektive 

opplevelse og forståelse av fenomen, eller få dypere innsikt i hvordan enkelte lever, trekkes 

kvalitativ metode fram som et nyttig verktøy (Kvale, 2007). Kvalitativ metode egner seg 

dessuten godt for å undersøke nye tema man har lite kunnskap om (Patton, 1990). 

 

2.1 Rekruttering av utvalget  
Rekrutteringen ble gjort gjennom to av Norges mest kjente initiativer for bærekraftig livsstil; 

økolandsbyen i Hurdal og Bærekraftige liv i Bergen. Å velge informanter herfra for å besvare 

spørsmål som hva som gjør at noen klarer å leve bærekraftig, kan anses som et strategisk 

utvalg. Det vil si at informantene deltar fordi de har kvaliteter som er nyttige for å besvare 

forskningsspørsmålet (Thagaard, 1998). Man kan si at utvalget blir mer meningsfullt eller 

relevant (Malterud, 2003). Sikring av relevans i en kvalitativ undersøkelse kan sammenlignes 

med å sikre reliabiliteten i kvantitativ forskning (Andenæs, 2000).  

 

Hurdal er en liten kommune nord i Akershus, ikke langt fra Gardemoen. Økolandsbyen var en 

gård på seks hundre dekar som ble omregulert. Innbyggerne beskriver et godt sosialt miljø 

kombinert med en lite ressurskrevende, individualistisk og forbruksorientert livsstil. I 

økolandsbyen vektlegges høy grad av lokal selvforsyning og nær kobling mellom bo- og 

arbeidsmiljø. Tilsammen vil det bli bygget 175 boenheter i landsbyen på tre ulike tun. I dag 

står omtrent 50 boenheter ferdige. Bærekraftige liv begynte som Bærekraftige liv på Landås -

en bydel i Bergen, men har spredt seg til flere bydeler. Beboerne har som motto at løsninger i 

et lokalsamfunn kan bidra til en mer bærekraftig verden. De som er med i prosjektet ønsker å 

inspirere hverandre til lavere forbruk, naturvennlige handlinger, solidaritet i 

klimautfordringen og gode fellesskapsløsninger. Prosjektet vokste fram fordi flere av 

initiativtakerne var med i «Grønne Menigheter» i Den norske kirke. Prosjektet er imidlertid 

verdinøytralt og politisk nøytralt. Bærekraftige liv drives av og for lokalsamfunnet og ønsker 

å inspirere til konkret handling som kan gi holdningsendring. 

 

Jeg tok kontakt med økolandsbyen og Bærekraftige Liv via deres nettsider. De mottok 

informasjon på epost om undersøkelsen med forespørsel om de kunne dele den (se vedlegg 1). 
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De som ønsket å delta ble bedt om å kontakte meg per telefon. Fire informanter ble rekruttert 

slik. To informanter ble rekruttert med snøballmetoden. Informantenes konfidensialitet kan 

være en utfordring når personene er del av samme nettverk (Thagaard, 1998). Dette er forsøkt 

motvirket ved anonymisering. De to siste informantene ble rekruttert ved at ledelsen av 

prosjektene anbefalte meg å ta kontakt med mulig interesserte.  

 

Når en benytter strategisk utvalg er det viktig å oppnå mangfold i datamaterialet. Mangfold 

kan styrke påliteligheten til funnene ved å redusere risiko for forhastede slutninger. Et utvalg 

med mangfoldig materiale gir større tilgang på alternative tolkninger. Det kan tydeliggjøre 

betingelsene for funnene (Malterud, 2003). Mangfold i datamaterialet er blant annet søkt 

gjennomført ved å intervjue informanter fra to ulike bevegelser med stor geografisk avstand 

og forskjellige modeller for bærekraftig livsendring. Begge kjønn er representert og 

intervjupersonene er i ulike livssituasjoner. For eksempel har noen barn mens andre lever 

alene. Diversitet i utvalget er en fordel for overførbarhet da det bedre kan reflektere spennet i 

gruppen som lever bærekraftig. Alle intervjupersonene var mellom 30 og 45 år. Yngre eller 

eldre kan oppleve andre forhold som viktige enn aldersgruppen i denne undersøkelsen gjør.  

 

Ved bruk av strategisk utvalg kan man også stille spørsmål om funnene er generaliserbare. 

Malterud (2003) argumenterer for at begrepet overførbarhet er mer treffende enn 

generalisering i kvalitativ forskning. Overførbarhet er mest avhengig av om funnene gir 

mening i en annen kontekst. Flest mulig intervju øker ikke nødvendigvis generaliserbarheten. 

Det er viktig at utvalgets størrelse passer til undersøkelsens formål. Det er vanlig å gjøre 

intervjuer med omtrent femten personer, med et slingringsmonn ti fra eller til (Kvale, 2007). 

Grad av metning og tid til grundig forarbeid og analyse er viktig for utvalgets størrelse 

(Kvale, 2007). I denne undersøkelsen ble åtte informanter vurdert tilstrekkelig gitt oppgavens 

rammer og metningsprinsippet.  

 

2.2 Utforming og gjennomføring av intervjuene 
Intervjuene varte i gjennomsnitt en time og fem minutter. Det lengste varte en time og 22 

minutter og det korteste 55 minutter. Det ble i overenstemmelse med informantene gjort 

lydopptak av intervjuene. Seks intervju ble gjort hjemme hos informantene da det passet dem 

best, og fordi det ga meg et fysisk inntrykk av hvordan intervjupersonene lever. De fleste 

intervjuene ble gjort utenom informantenes arbeidstid. I to av intervjuene ble vi avbrutt av 
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barn. To intervju ble gjort på offentlige steder da informantene ønsket det. Hvor ett var på en 

sentral møteplass til Bærekraftige liv.  

 

Prosjektet ble forhåndsgodkjent hos Personvernombudet for forskning ved Norsk 

samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD). Alle informantene signerte samtykkeskjema (se 

vedlegg 2) i forkant av intervjuet. De fikk informasjon om undersøkelsen, inkludert 

opplysninger om at de når som helst kunne trekke seg uten videre grunn. Konfidensialitet har 

vært viktig da det er et lite antall intervjupersoner som kommer fra relativt små nettverk, og 

snøballmetoden til dels er benyttet i rekrutteringen. Intervjuene er anonymisert slik at kjønn 

og prosjekttilhørighet er eneste gjenværende identifikasjon. Alderen er justert med noen år. 

Informantene samtykket til at dette kan oppgis.  

 

Kvale (2007) beskriver intervju som forskningsmetodikk i grenselandet mellom metode og 

håndverk. Han framhever at kvalitative forskningsintervju ikke oppfyller stringente regler til 

påvirkning av datamateriale som gjerne forbindes med kvantitativ metode. Med en slik 

forståelse hadde det beste vært intervju uten intervjuer som kan påvirke datamaterialet. Om 

man isteden ser på forskningsintervju som håndverk tydeliggjør man at personens kompetanse 

og håndlag med intervjumetoden er essensiell i produksjon av datamateriale (Kvale, 2007). 

Erfaring med å gjennomføre intervju blir således viktig. Jeg har trening i å gjennomføre 

intervju fra kvalitativ-metodekurs, organisasjonsarbeid og en miljøblogg. Jeg har også 

erfaring med klinisk intervju fra praksis. Det kan likevel stilles spørsmål ved relevansen av 

erfaring fra andre typer intervju for disse forskningsintervjuene. Kvale (2007) trekker 

imidlertid en parallell til det terapeutiske intervju når han belyser kvalitative 

forskningsintervju som håndverk. Det har vært viktig for meg å motvirke min beskjedne 

erfaring ved å forberede intervjuene godt, og på forhånd tilegne meg god kjennskap til 

kunnskapsfeltet. Jeg tror likevel at den erfaringen jeg har, har gitt en grunnholdning av 

åpenhet, nysgjerrighet, varme og tålmodighet som har vært nyttig i gjennomføringen.  
 

For å åpne for utforskning og frisyn i møte med et relativt lite utforsket tema (Patton, 1990), 

har jeg valgt en narrativ tilnærming hvor informantene forteller sin egen historie om hvordan 

de lever (se vedlegg 3 for intervjumal). Narrativer er en måte å organisere kunnskap om 

opplevelser og skape mening på som faller mennesker naturlig (Mishler, 1986; Polkinghorne, 

1995). Under slike intervju er intervjuerens primære rolle å hjelpe historien fram med å lytte 
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aktivt med nikk, smil, oppklarende spørsmål og å oppfordre til utdyping (Kvale, 2007). 

Konstruksjonen av narrativ innebærer at personen trekker fram det de anser som viktig, mens 

annen informasjon utelates (Polkinghorne, 1995). Narrativet gir også tidsmessig organisering 

av informasjon som er enkel å følge. Fra relevant fortid til tanker om framtiden. Jeg anser 

narrativet som en god metodisk tilnærming for å undersøke hva innbyggerne i de to 

bevegelsene tenker er viktig når de skal leve bærekraftig.  

 

Tradisjonelt er det vanlig å velge enten en data- eller teoridreven metodetilnærming (Braun & 

Clarke, 2008). I utformingen av intervjumalen har jeg etterstrebet en balanse mellom 

teoriinformerte spørsmål (Kvale, 2007) og åpen utforsking som forbindes med en induktiv 

tilnærming. Et semistrukturert intervju ble benyttet, med spørsmål informert av eksisterende 

klimapsykologisk forskning. Kvale (2007) trekker fram at forkasting av teoretisk naive 

standpunkt gjør det enklere å identifisere i hvilken grad undersøkelsen bringer ny innsikt til 

feltet, og å stille de rette spørsmålene som kan bringe denne innsikten fram. Det kan 

potensielt lede informanter til å svare bekreftende på teoridrevne hypoteser, men de både 

nyanserte og avfeide flere av hypotesene. Dette kan tas til inntekt for at det var etablert en 

utforskende atmosfære hvor informantene følte seg trygge på at jeg ønsket å høre om deres 

reelle opplevelse av å leve bærekraftig, til tross for noen mer konkrete spørsmål. Jeg forsøkte 

å stille spørsmål på en åpen måte som vektla intervjupersonenes egen historie og opplevelse. 

 

Det er viktig å erkjenne at informasjon er en intersubjektiv konstruksjon. Informasjonen 

oppstår i møtet mellom informanten, intervjuer og situasjonen. Videre er det viktig å 

reflektere over informanters og intervjuers ulike bidrag i samtalen. Det kan være en 

maktubalanse, der intervjueren blir den profesjonelle og informanten, mer eller mindre 

bevisst, gir intervjueren informasjonen de tror man vil høre (Kvale, 2007). Det var derfor 

viktig at jeg ikke styrte samtalen for å lete etter bekreftelse på om informantenes opplevelse 

stemte overens med tidligere klimapsykologisk forskning. Vektlegging av den narrative 

dimensjonen i intervjuene kan ha motvirket maktubalansen, da man tydeliggjør at intervjuer 

ønsker å høre personens egen historie.  

 

Et annet aspekt av maktubalansen kan være at intervjuer har monopol på endelig tolkning og 

framstilling av informasjonen. Det er derfor viktig å synliggjøre både for informantene og for 

leseren hvilken posisjon jeg som intervjuer kommer fra. Ved å fortelle at jeg er 
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psykologistudent og politisk engasjert i bærekraftig utvikling, gir jeg informantene og leseren 

anledning til å ta høyde for dette i egne svar og tolkninger. Å synliggjøre følelser, verdier og 

mål bak undersøkelsen, kan bidra til transparens og etterprøvbarhet i funnene som blir 

presentert. Refleksjonsdagbok over forskningsprosessen kan være et alternativ til å forsøke å 

fjerne forskerens bidrag til datamaterialet (Ortlipp, 2008). Et slikt virkemiddel kan være 

spesielt viktig i kvalitativ metode hvor en både i datainnsamling og analyse bruker seg selv 

som instrument i større grad enn i kvantitative undersøkelser. I denne teksten vil jeg derfor 

forsøke å synliggjøre og begrunne alle valgene som er tatt gjennom hele undersøkelsen.   

 

Kunnskap produsert i intervju avhenger av forholdet mellom intervjuer og informant. Man har 

derfor en etisk forpliktelse til å skape en atmosfære hvor informanten føler seg fri til å uttale 

seg og er trygg på hvordan informasjonen brukes (Kvale, 2007). Informantenes opplevelse av 

intervjuet er derfor et viktig aspekt. Enkelte av intervjupersonene uttalte noe skepsis til å bli 

intervjuet. Det gjaldt anonymitet, i hvilken grad de skulle dele personlige historier og hvordan 

informasjonen kom til å bli framstilt. Å imøtekomme og ta hensyn til disse bekymringene ved 

å gi informasjon om anonymisering og prosjektets formål var viktig for å skape en trygg 

atmosfære. Flere informanter uttrykte at det var morsomt å tenke rundt noe som var viktig for 

dem sammen med en som var interessert i å høre på. Alle informantene var interesserte i å 

høre videre om prosjektet og å lese det ferdige resultatet.  

 

Klimaendring er et tema mange forbinder med moralisering. Det er også et tema jeg brenner 

sterkt for selv. Jeg har vært påpasselig med å stille meg åpen uten fordømmelse og baktanke 

for de jeg intervjuet og de jeg formidler til. Undersøkelsen konsentrerer seg om det 

fenomenologiske ved leve bærekraftig – hvordan det oppleves, istedenfor å se på hva man bør 

og ikke bør gjøre. Dette er i tråd med Arne Næss sine tanker om dypøkologiens kjerneverdier 

(Haukeland, 2008), et fagfelt som har vært viktig for klimapsykologisk forskning. 

 

2.3 Analyse  
Datamaterialet består av åtte intervjuer som totalt utgjør 164 sider. Intervjuene har en 

gjennomsnittslengde på 20 sider, hvor det korteste var 15 sider og det lengste 23. Jeg har 

forsøkt å integrere analysen i alle stadier av forskningsprosessen slik Kvale (2007) 

foreskriver. I samtalen utforsket jeg betydningen av faktorer som virket viktige for 
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informantene. Jeg testet mine hypoteser med informantene så de kunne nyansere min 

forståelse av deres opplevelse.  

 

En fortolkning av datamaterialet begynner allerede under transkriberingen (Braun & Clarke, 

2008). Det er en slags oversettelse av modus fra muntlig til skriftlig. Mye verdifull 

informasjon om ordenes kontekst går tapt, som toneleie og pust (Kvale, 2007). Beslutninger i 

denne fasen kan påvirke analysearbeidet. Jeg har derfor valgt å transkribere alle intervju selv. 

Dette trekkes fram som første stadiet av analysen, og en god måte for å bli kjent med 

datamaterialet (Braun & Clarke, 2008). Jeg skrev hvert meningsbærende ord så ordrett som 

mulig, for å tilrettelegge for andre tolkninger av den muntlige settingen. Jeg har også 

transkribert pauser, latter og tenkeord som «mm» for å få fram mer av konteksten. Jeg har 

konvertert dialekt og talemåte til skriftspråk for lesbarhet og anonymitet.  

 

I etterarbeidet har jeg foretatt en pragmatisk analyse av det narrative datamaterialet. Analysen 

står i kontrast til en narrativ analyse av datamateriale bestående av hendelser (Polkinghorne, 

1995). Gjennom den pragmatiske analysen samler man narrativer og benytter pragmatisk 

metode for å analysere, som kategorisering av utsagn basert på felles tematikk. En narrativ 

analyse benytter derimot hendelser som datamateriale, og analyserer ved å produsere en 

forklarende historie rundt hendelsene. Jeg ønsker å belyse sammenhenger som har vært 

viktige for informantene, og om det samsvarer med tidligere forskning. Gjennom en 

pragmatisk analyse kan man finne slike sammenhenger ved å innordne individuelle hendelser 

i større kategorier og kartlegge hvordan de ulike fenomenene henger sammen (Polkinghorne, 

1995). Metoden gir anledning til å produsere en mer generell forståelse. Kunnskapen blir 

imidlertid mer abstrakt og formell på bekostning av å kunne forstå kompleksiteten i de 

individuelle historiene på en mer idiosynkratisk måte, som med en narrativ analyse. 

Pragmatisk analyse er, etter min vurdering, den mest hensiktsmessige analysemetoden for å si 

noe generelt om hva som kan være viktig for de som klarer å leve bærekraftig.  

 

Mer spesifikt har jeg gjennomført en tematisk analyse som beskrevet av Braun og Clarke 

(2008). Det er en metode for å identifisere tema i datamaterialet. Et tema favner noe viktig 

som bidrar til å besvare forskningsspørsmålet. Noen tema blir nevnt ofte, andre dukker opp 

sjeldnere. Hvor mange ganger et tema blir nevnt kan være tegn på at det er viktig. Det betyr 

ikke at tema som nevnes sjelden er uten betydning. Under analysen ble induktiv tilnærming 
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benyttet. Datamaterialet bestemte hvilke tema som ble gjeldende for analysen, og kategorier 

bestemt fra tidligere forskning og teori ble lagt vekk. I siste instans ble kategoriene fra 

undersøkelsen satt i sammenheng med tidligere forskning og teori. Dette kan gi en rikere 

beskrivelse av fenomenet man undersøker enn en teoridreven tilnærming som gir detaljerte 

svar på spesifikke spørsmål. Det anbefales å legge vekk faglitteraturen i tidlige stadier av 

analysen for en mer autentisk induktiv analyse (Braun & Clarke, 2008). Det kan likevel ikke 

utelukkes at min førforståelse og fortolkningsramme er noe påvirket av forskningslitteraturen. 

 

Jeg har fulgt Braun og Clarkes (2008) forslag til hvordan gjøre en tematisk analyse. Jeg så 

etter tema som syntes viktige under transkriberingen. Deretter har jeg gått fram og tilbake 

mellom intervjuene, de innledende kodene og temaene for å velge kategoriene som best 

beskriver datamaterialet. I den første analyserunden grupperte jeg relevante utsagn fra 

intervjuene under koder som lå tett opp til utsagnene. I denne fasen etterstrebet jeg lik 

oppmerksomhet til alt datamaterialet for ikke å overse tema. Jeg så etter mønstre som kunne 

indikere hovedtema. I denne fasen etablerte jeg 25 ulike koder, med utgangspunkt i de 23 

tentative temaene fra transkriberingen. Under den første kodingen nyanserte jeg kodenavnene 

og la til to koder for å kategorisere datamateriale som ikke passet inn under de eksisterende.   

 

Kodene generert i første analyserunde ble deretter sortert i bredere tema, før jeg igjen 

reviderte hvilke av disse temaene som skulle beholdes. De ble formet etter prinsippet om 

indre homogenitet og ytre heterogenitet; kodene innenfor et tema henger meningsfylt 

sammen, og koder fra ulike tema kan skilles tydelig og er lett identifiserbare (Patton, 1990). 

Først vurderte jeg om det var et tydelig sammenhengende mønster av koder innen hvert tema, 

og i hvilken grad de passet til sine respektive tema. Deretter gikk jeg gjennom hele datasettet 

en gang til for å vurdere i hvilken grad temaene jeg satt igjen med reflekterte det innsamlede 

datamaterialet, og for å kontrollere om det var noe jeg hadde glemt å kode. Til sist gjenstod 

arbeidet med å finne gode definisjoner og passende betegnelser på temaene. I arbeidet 

forsøkte jeg å finne essensen i hvert tema gjennom å se på hva datamaterialet fortalte, og hva 

temaet belyste av forskningsspørsmålet. Her ble også sammenhengen mellom de ulike 

temaene og eventuelle undertema viktig. Braun og Clarke (2008) betegner et ferdig 

gjennomarbeidet tema med en god definisjon og en passende betegnelse som et tema man 

enkelt kan forklare hva innebærer. Det har jeg brukt som indikator for ferdigstilling. 

Datamaterialet ble til slutt kategorisert i fem hovedtema med til sammen 17 undertema.  
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3 Presentasjon og drøfting av funn  
Bærekraftige liv i Bergen og økolandsbyen i Hurdal er to ganske ulike steder å besøke. Da jeg 

gjorde intervjuer i Bergen gikk jeg på kryss og tvers gjennom hele byen for å møte 

informantene. De er mennesker som bor i alt fra store villaer til leiligheter i borettslag. Et 

fellestrekk for møtene var at informantene forsøker å leve så bærekraftig som mulig på de 

premissene som foreligger. For eksempel ved etterisolering og vedfyring, eller å søke 

borettslaget om varmkompostering i bakgården. Informantene tror på «nabolagskrafta»- at de 

som bor i nabolaget har den beste kunnskapen for å leve bærekraftig der de bor.  

 

I Hurdal har de bygd en økolandsby på en gammel gård. Det var lett å se hvorfor stedet ble 

valgt; med sine tette grønne skoger og glitrende vann. Da jeg kom ble jeg fulgt gjennom et 

fargerikt gårdstun av selvbygde halmhus. Det var matplanter på alle hushjørner, drivhus i 

bakhager og høner som klukket. På vei fra gårdstunet til den nybygde delen av økolandsbyen 

gikk vi en sti gjennom geitebeitet. På toppen av stien hilste to lamaer som noen naboer hadde 

fått i bryllupsgave oss velkommen. Her var det imidlertid færre trær og store maskiner holdt 

på å reise flere hus. Det flyttet stadig flere mennesker til landsbyen så informantene kjente 

ikke lenger alle de nye naboene. Mange informanter fortalte at de bor på en byggeplass, men 

beskrev visjoner om hvordan de ønsker at landsbyen skal bli.   

 

Den første av informantene fra Bærekraftige liv er Kvinne, 34; trebarnsmor i et kreativt yrke. 

Hun ble inspirert til å leve bærekraftig gjennom interesse for viking- og middelalderen og 

fordi hun flyttet til et sted hvor bevegelsen holdt til. Hun blir motivert av å tenke på hva slags 

framtid hun kan gi framtidige generasjoner. Den andre informanten er Kvinne, 40. Hun har ett 

barn, er skilt og bor i borettslag. Hun har vokst opp på gård og har alltid vært bevisst jordas 

tåleevne. Hun betegner seg som nærmiljøpolitiker og er engasjert i politisk påvirkning og 

lokale løsninger. Den tredje informanten er mann, 35. Han er samboer og jobber som 

industriarbeider. Han ble inspirert til å leve bærekraftig av å reise på backpackertur der han 

innså hvor lite han trengte. Han er opptatt av å spise vegansk og å invitere nye med i 

bevegelsen på de premissene som engasjerer dem. Den siste informanten fra Bergen er mann, 

40. Han er småbarnsfar, gift, akademiker og bor i en stor enebolig. Han ble inspirert til å leve 

bærekraftig da han leste Al Gores bok «En ubehagelig sannhet». Han begynte å engasjere seg 

i Bærekraftige Liv, hvor han syns det er lettere å kombinere engasjement med hverdagsliv enn 

i andre organisasjoner. Han er opptatt av økologisk selvdyrket mat og er helårssyklist. 
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Den første informanten fra Hurdal er kvinne, 36. Hun bor alene i en hytte og jobber med 

økolandsbyen. Hun har vært samfunns- og friluftinteressert hele livet. For noen år siden ble 

hun utbrent. Opplevelsen ledet henne på en bærekraftig livsstil sentrert rundt jorda og nære 

relasjoner. Den andre informanten er kvinne, 38. Hun bor alene i rekkehus og jobber kreativt. 

Hun tror hun alltid ville hatt behov for å hegne om naturen uavhengig av klimaproblemer. En 

tidligere kjæreste inspirerte henne til å engasjere seg politisk for bærekraft. Nå har hun forlatt 

politikken for å ha mer tid til å leve miljøvennlig. Under reise til en storby fikk hun «urban 

overdose» som ga insitament til å flytte til økolandsbyen. Den tredje informanten er kvinne, 

42. Hun er mor til flere barn, samboer, lærer og bor i enebolig. Hun vokste opp i et alternativt 

miljø hvor bærekraft alltid var tema. Hun ble med i økolandsbyen fordi hun ønsket å leve i et 

større fellesskap enn kjernefamilien, men er blitt mer opptatt av de miljøvennlige aspektene 

ved å bo der. Den siste informanten er mann, 34. Han er småbarnsfar, samboer og lærer. Han 

valgte miljørelaterte studier fordi det var i tiden. Søken etter arbeid med mennesker gjorde at 

han studerte bioregioner i utlandet. Slik ble han oppmerksom på økolandsbyen. 

Datamaterialets fem hovedtema er (1) etikk, verdier og livssyn, (2) sosiale aspekter, (3) 

tilknytning til naturen, (4) personlige egenskaper og (5) politisk tilhørighet.  

  

3.1 Etikk, verdier og livssyn   
Da informantene fortalte om klimapåvirkninger ble det tydelig at flere av dem er alvorstynget. 

Ingen forminsker alvoret i situasjonen for å klare å forholde seg til den. Noen tviler på om 

menneskene er i stand til å reagere fort nok på klimaendringene til å forhindre konsekvensene. 

Det kan vitne om at informantene i stor grad tar inn over seg alvoret i klimakrisa uten at de 

opplever den som uhåndterbar. De forteller om en opplevelse av personlig ansvar for å gjøre 

noe med problemet. Alvor og ansvar kombinert kan muligens forstås som at informantene ser 

på klimahandlinger som et moralsk imperativ.   

 

I tillegg til å være et moralsk valg, kan et miljøvennlig liv også oppleves som normbrytende. I 

Norge er det normalt å leve med høyt forbruk. En klassisk psykologistudie så på hvor 

vanskelig det kan være å bryte normer. Forsøkslederen viste linjer av ulik lengde til en gruppe 

og spurte hvilken som var lik en standardlinje. Svaret var relativt entydig, men alle i gruppen 

bortsett fra den egentlige forsøkspersonen var forskerens hjelpere og svarte feil med vilje. 

Flere av forsøkspersonene svarte feil fordi det var det gruppen svarte (Asch, 1956). Dette 

eksperimentet illustrerer hvor viktig påvirkning fra andre mennesker er for beslutningstaking. 
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Den jevne nordmann bruker omtrent ti tonn CO2 i året (Statistisk Sentralbyrå [SSB], 2015). 

Det er komplisert å beregne hvor mye hver innbygger kan slippe ut uten at det får store 

konsekvenser for klimaet. Det er spesielt vanskelig å beregne egen andel av samfunnets 

klimagassutslipp. Praksis har vært å regne med et bærekraftig nivå på 1-3 tonn per person i 

året (se f.eks. One Tonne Life Project, 2014). Dermed kan en forbruksintensiv norm være 

vanskelig for informantene å bryte med. I Asch (1956) sin klassiske konformitetsstudie endres 

atferd på grunn av andre. CO2-forbruk endres derimot ikke nødvendigvis ved påvirkning. For 

eksempel er det mange som ikke har nødvendige kunnskaper om hvilke aktiviteter som kutter 

utslipp. I tillegg må man trekke slutninger fra aktiviteter til utfall som er langt mer indirekte 

og kompliserte enn i Asch (1956) sin studie. Dermed sier Asch (1956) sin studie at sosiale 

normer kan være vanskelige å bryte, men ikke nødvendigvis at mindre forbruksintensive 

normer vil ha stor påvirkning. Det er imidlertid svært viktig for informantene å redusere sitt 

CO2-utslipp. Mann, 34 fra Hurdal formulerer dette ønsket på en følelsesladet måte:  

 Jeg bare føler en skikkelig frihet. Ehm… når jeg får mulighet til å… få et mindre 
fotavtrykk (…) Så eh, så det er, det egentlig ikke… det er ikke noen option på en måte. Jeg 
ønsker bare å, å finne måter å ha god livskvalitet og minske fotavtrykket.   
 

Flere av informantene vektlegger at brudd med den forbruksintensive levenormen ikke 

innebærer ønske om å segregeres fra storsamfunnet. De tror ikke det er konstruktivt om de 

skal bidra til at flere lever mer miljøvennlig. De beskriver et dilemma hvor de må balansere 

ønsket om å leve miljøvennlig mot å fortsette å være del av et samfunn med høyt forbruk. 

Kvinne, 36 fra Hurdal forteller om hvordan hun selv føler på dette dilemmaet:  

Jeg har kanskje måttet innse at for å leve i et samfunn så må jeg også gjøre noen 
kompromiss (…) Jeg klarer på en måte ikke å gjøre alt. Da blir man veldig eremitt (…) Så jeg 
tenker at… det er også noen ting med å innse at hvor er smertegrensa til folk? Hvor, hva er 
kompromiss jeg kan legge?  

Undertemaene forsøker å svare på hvordan informantene håndterer dilemmaet.  

3.1.1 Alvor og ansvar  
Informantene har gode kunnskaper om konsekvenser av klimaendringene og klimahandling. 

Informasjonsinnhenting om klima og miljøvennlige handlinger synes å være en viktig del av 

deres hverdag. Noen av informantene beskriver at de bestemte seg for å endre livsstil i møte 

med slik informasjon. Mann, 40 fra Bergen hadde lest en bok av Al Gore som gjorde at han 

ble med i Bærekraftige liv. Mann, 34 fra Bergen bestemte seg for å bli veganer etter han 
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hadde sett filmen «Earth Links» og lest en venninnes blogg om å leve vegansk. Forskere 

debatterer om mer informasjon er det verdenssamfunnet trenger for miljøvennlig utvikling, 

eller om man alt vet det man trenger for å handle (se f.eks. Feinberg & Willer, 2011; Guy et 

al., 2014; Stoknes, 2014). Her ser det imidlertid ut til at ny informasjon faktisk kan inspirere 

informantene til å ta nye miljøvalg. Informasjonsdeling er også sentralt i informantenes 

nettverk. Mann, 40 fra Bergen beskriver hvordan informasjon påvirker familiens livsvalg: 

Vi har sett en del filmer og lest en del bøker. Og da har på en måte valgene kommet i 
tur og orden. Vi har fullstendig boikottet oppdrettslaks. Det er jo et skandaleprodukt på alle 
mulige måter (ler litt). Og vi fullstendig boikotter industrikylling. 
 

Informantene tar informasjonen om klimaendringene innover seg og opplever et personlig 

ansvar for å gjøre noe med det. Selv om de tenker at det kan være vanskelig. Opplevelsen av 

at klimaendringene er reelle og at man selv er ansvarlig, kan være en viktig grunn til at 

informantene gjør miljøvennlige endringer. Kvinne, 34 fra Bergen:  

Det er jo litt det der poenget med at det er så mye vi føler at vi skulle ha gjort og vi 
klarer ikke, ser ikke at det skjer så mye forandring. Men samtidig, når man i alle fall ser at 
det skjer noe lokalt, sant – så opplever du at det skjer noe (…) Kanskje det aldri en gang 
kommer til å skje i vår generasjon at alle… problemene blir løst, ikke sant. Men vi er jo nødt 
til å begynne allikevel. 
 

Videre forteller hun om tanken på egne barn som en viktig drivkraft for å ta ansvar. Fem av 

informantene har barn. For dem er tanken på framtida til barna viktig: 

Jeg er på en måte fryktelig opptatt av å levere videre en hel jordklode til mine barn 
(ler). Som gjør at de kan vokse opp og også ha et godt liv, og ikke bare mine barn, men hele 
verdens barn (…) Og det, det er en drivkraft altså, sant.  

Klimaendringene som en fjern trussel kan gjøre det vanskelig å agere (se f.eks. Leviston et al., 

2014; Stoknes, 2014). Det kan hende at egne barn gjør at klimaendringene føles som en 

nærere trussel. Tilgang på informasjon er muligens ikke tilstrekkelig for at allmenheten tar 

informasjonen like alvorlig som informantene har gjort. Det synes som man på sett og vis kan 

velge hvorvidt man ønsker å gjøre det. Informantenes evne til å forstå og oppleve ansvar for 

klimakrisa kan henge sammen med to andre undertema; at de tror de kan gjøre noe som 

motvirker krisa, og at de ikke trenger å forandre alt på en gang. Mann, 35 fra Bergen forteller 

at han har fått informasjon flere ganger uten å bli påvirket av det:  

 Jeg har sett masse filmer om dyr egentlig. Om dyrehold og mishandling og ofte, 
tidligere og, men da har jeg liksom glemt det litt og vil ikke vite. Men jeg bestemte meg for å 
se filmen [Earth Links] og virkelig ta det inn over meg.  
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At informantene tar inn over seg alvoret i klimaproblemet samsvarer med forskning på en 

paradoksal korrelasjon mellom opplevd kontroll med tanke på å løse klimakrisa og hvor 

truende den oppleves (Hornsey et al., 2015). Vanligvis oppfattes en trussel som mindre 

skummel når man opplever kontroll over muligheten til å møte den. Når det gjelder 

klimaendringer er motsatt korrelasjon observert (Hornsey et al., 2015). Å ta inn de truende og 

alvorlige aspektene i klimaproblemet motiverer muligens til å ta kontroll. Samtidig kan det å 

ha handlingsalternativer gjøre at man i større grad er i stand til å forstå alvoret i situasjonen.  

 

Ansvar for klimakrisa handler også om å gjøre endringer på et mer abstrakt plan enn konkrete 

handlinger i hverdagen. Noen av informantene blir mer bevisste på hva slags verdenssyn og 

selvoppfattelse forbrukskulturen formidler. Forventninger og krav til hva man skal kunne 

tillate seg som forbruker bryter med jordas tåleevne og andres ressurstilgang. Samtidig har de 

kjennskap til andre kulturer som i større grad framhever takknemmelighet for det de har. 

Dette er et syn informantene trekker fram som inspirerende. Mye av den klimapsykologiske 

forskningen har sett på hvordan ulike verdier henger sammen med holdning til 

klimaendringene og om man gjør klimatiltak (se f.eks. Guy et al., 2014; Hedlund-de Witt et 

al., 2014; Jacquet et al., 2014). Det kan være spesielt vanskelig å innse at kulturelle verdier 

kan påvirke miljøvalg. Verdier anses som overordnede holdepunkter å styre etter i livet. Det 

kan gjøre dem vanskelig å fravike (Hogg & Vaughan, 2011). Jeg opplevde det som 

oppsiktsvekkende da informantene fortalte om opplevelser av å se egne kulturelle verdier 

utenfra. Verdier kan også defineres som en oppskrift for hva et godt liv bør inneholde (Syse & 

Mueller, 2015). Det kan være at informantenes møte med en mer bærekraftig hverdag har 

endret synet deres på dette.  

 

Informantene ser ut til å balansere mellom å ta inn over seg de gjennomgripende 

livsendringene klimaendringene innebærer, samtidig som de i hverdagen gir seg 

slingringsmonn og tror på at deres små og store endringer gjør en forskjell. Om informantene 

alltid gikk rundt og kjente på klimaendringenes realiteter, kan det hende at det ville blitt for 

vanskelig for dem å gjøre noe som helst. Samtidig ser det ut til at ansvarsfølelsen og 

kunnskapen om at resirkulering ikke er nok, er en viktig drivkraft for at de stadig prøver å 

leve mer miljøvennlig. Dette bringer oss over til de neste undertemaene. Vi skal først se på 

hva mann, 40 fra Bergen forteller i to ulike sitat, som uttrykker denne balansen:  
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Så det er veldig behagelig å tro at du bare kan kjøpe litt økologisk mat, fly litte granne 
og resirkulere, ikke minst! Det er jo sånn et ritual som man må gjennom først, så kan man få 
god samvittighet. 

Ja, det må litt ned i mikro eh, eh, nivået og [hverdagen]. Å på en måte være litt 
fryktløs der og ikke ta alt innover seg. 

3.1.2 Slingringsmonn, mangfold og utvikling   
Informantene vektla å gjøre ting gradvis som viktig for å leve miljøvennlig. De beskriver 

deres bevegelser som åpne for en gradvis utvikling og at det er flere måter å leve miljøvennlig 

på. De trekker fram dette som essensielt for å starte en «grønn» omstilling. Kvinne, 36 fra 

Hurdal beskriver at hun må finne en gylden middelvei for hvor miljøvennlig hun skal være:  

Fordi du kan jo selvfølgelig dra det så langt at du, ok, kan ikke å gjøre det og det og 
det. Det er det beste for å ikke lage noen spor. Også ok, nei da hadde det vært mest 
miljøvennlig å ha dødd da liksom. Men ok, hvis man ikke skal trekke det dit, men man er 
faktisk i live. Så da må man finne den balansen, hvor er den grensa jeg kan sette?  

Det kan virke som det er en viss diskrepans mellom å ta inn over seg alvoret i klimakrisa og 

kun gjøre gradvis livsstilsendring. Informantene forteller at bærekraftige liv utvikles etter 

hvert. Kvinne, 40 fra Bergen forteller om sine miljøhandlinger og hva som kan bli bedre: 

Det er noe med… eh. Teori og praksis da. At den kan være et stykke fra hverandre av 
og til. Så jeg er ikke den beste på resirkulering selv. Foreløpig er jeg på tankestadiet når det 
gjelder å skrive søknad til borettslaget om vi kan anlegge et drivhus og en åker på den plenen 
som finnes tilgjengelig.  
 

Kvinne, 34 fra Bergen forteller at med en gradvis utvikling makter hun å begynne en 

miljøvennlig livsstil: 

Det er akkurat det at du føler deg ikke så maktesløs da heller. Når du kjenner det at 
«okei, jeg kan begynne sånn». Jeg trenger ikke å gjøre alt på en gang. Jeg trenger ikke å 
kaste ut alle plastdingsene i hele huset og kjøpe trekar eller noe sånt. Fordi … det er greit at 
jeg ikke gjør alt samtidig (ler). Og da blir det lettere å ta det første skrittet og begynne... Så 
blir det en vane, sant. Så kan du ta det neste, ja.  

Flere informanter vektlegger at det føles bra å jobbe mot et større mål. Det kan kanskje 

motvirke noe av diskrepansen mellom informantenes alvorlige holdning til klimaendringene 

og slingringsmonnet de gir seg selv i hverdagen (Wright et al., 2012). Samtidig har noen av 

informantene opplevd motsatt utvikling; de må leve mindre miljøvennlig. Fordi det blir 

vanskelig å opprettholde en like ambisiøs livsstil som tidligere, fordi de ikke ønsker å 

segregeres fra samfunnet og for å gjøre livsstilen mulig for flere. Kvinne, 42 fra Hurdal 
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forteller at de første innbyggerne i landsbyen måtte gi opp ambisjonen om selvbygging og få 

inn investorer for å utvide landsbyen for flere. Hun flyttet fra sitt selvbygde hus og inn i et 

nytt hus i den nye delen av landsbyen. Familiens forbruk økte blant annet fordi de fikk innlagt 

vann og kloakk. Hun beskriver livet i den nye økolandsbyen som noe mindre miljøvennlig, 

men tilgjengelig for flere og lettere å fortsette med. Å bo i selvbygde halmhus uten vann og 

kloakk forbrukte lite miljøressurser, men mye menneskelige ressurser. Dette synes å være en 

viktig balanse for informantene å mestre. De beskriver at de tar miljøvalg det er mulig å ta 

uten å gå på akkord med seg selv.  

 

Noen av informantene forteller at de iblant må leve noe mindre miljøvennlig for å tilpasse seg 

sine nærmeste. Mann, 34 fra Hurdal snakker om at han på den ene siden vil handle mindre 

fordi det ikke føles riktig å forbruke unødig. På den andre siden vil han glede samboeren sin, 

når hun ønsker å gjøre innkjøp til hjemmet:  

Så ok, det kan glede henne og eh, er det så nøye liksom? Det er bitte litt i forhold til… 
eh… ja, i det store og det hele. At kanskje skal jeg heller prøve å være litt positiv her. Men det 
er, det følte jeg på liksom. Jeg hadde jo ikke gjort det der selv, alene. Da hadde jeg prøvd å 
minimere disse innkjøpene og leve litt sånn, ja zen-aktig på en måte eller, ja.  

Kvinne, 38 fra Hurdal forteller om kompromisser i kostholdet når hun spiser med andre, men 

også for sin egen helse:  

Jeg ble veggis da jeg var seksten (…) Jeg spiser litt makrell i tomat innimellom fordi 
at jeg har, jeg hadde veldig, veldig, veldig lave verdier på B12 og sånn da, som ikke er særlig 
kult. Eh, men, eh, og jeg spiste, altså jeg sa liksom ikke noe hvis folk serverte kjøtt eller hvis 
andre hadde lyst til at vi skulle lage kjøttmiddag. 

Denne formen for empati for de nærmeste kan føre til at man gjør færre miljøvalg. Vennlighet 

mot de nærmeste føles viktigere. Det er heller ikke skammelig å prioritere mennesker man er 

glad i. Sosial kontroll kan dermed ikke veie opp for altruismens hinder for miljøvennlighet, 

slik som ved egoistiske valg (Batson et al., 1999). Dette kan være reelt dilemma informantene 

søker å løse ved å ta del i sosiale nettverk som lever bærekraftig.  

 

Informantene beskriver også ytre omstendigheter som kommer i veien for å leve mer 

miljøvennlig; som manglende kollektivtransport eller dyrt og lite tilbud av økologiske varer. 

Da blir miljøvennlige valg de har ambisjoner om for vanskelige å gjennomføre. I slike 

situasjoner beskriver informantene at tilrettelegging på et samfunnsmessig plan kunne hjulpet. 

Kvinne, 34 fra Bergen forteller at det påvirker matinnkjøpene:  
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På dagligvarebutikken i nabolaget, så har de veldig lite utvalg av økologiske 
matvarer, ekstremt lite nesten vil jeg si. Så, men det blir jo også litt til at man går og finner de 
butikkene som har de varene du har mest lyst på, sant? Men så er det og sånn at jeg tenker at 
når jeg ikke har et valg, når jeg handler på nærbutikken hvor de ikke har det, så gjør jeg det. 
Sant, for da, jeg kan ikke komplisere hverdagen alt for mye.  
 

Dermed gjør informantene klimahandlinger som noen ganger blir mindre enn de hadde tenkt, 

og andre ganger er små skritt i riktig retning. For ikke å gi opp, virker det viktig «å oversette» 

de omfattende tiltakene klimakrisa krever til mindre handlinger i hverdagen. Kvinne, 40 fra 

Bergen beskriver hvordan hun opplever balansen mellom moralsk ansvar og faktisk atferd:  

Nei! – nei, det er akkurat så vidt at jeg skyller de her melkekartongene. Men vi har 
pappgjenvinning nede i søppelhuset ved siden av søppelconteineren, så det går fint (…) Men 
plasten og, er jeg ikke kommet i gang med. Og det er litt samvittighet altså (…) Men ikke nok 
dårlig samvittighet til at jeg faktisk gjør noe med det.  

Dette sitatet er betegnende for hvordan mange av informantene føler seg fram til hvilke 

klimatiltak de kan gjøre. Flere av informantene beskriver at det kan være givende å ha mål 

framfor seg. Slingringsmonn virker viktig for å ha det bra med det å leve bærekraftig. 

Informantene vektlegger at det er viktig å være åpen for ulike miljøvennlige levemåter.  

3.1.3 Mestringstro  
Et annet aspekt ved hvordan informantene forholder seg til klimaendringene, er at de virkelig 

tror på at det de gjør kan hjelpe. Det er mulig at mestringstro er viktig for å makte 

oversettelsen fra en stor global klimakrise til hverdagslige handlinger. Kvinne, 34 fra Bergen 

forteller at hun tror at det de gjør i Bærekraftige liv hjelper:  

Du trenger ikke å gjøre alt selv, men alle kan gjøre litt. Ja… Sant, så hvis hver og en 
gjør pittelittegranne, så blir det veldig, veldig mye til sammen.  

Mange av informantene har konkrete kunnskaper om effekten av klimatiltakene de 

gjennomfører. De har spesielt stor tro på å redusere kjøttkonsumet. Tro på at det man gjør 

hjelper, kan sammenlignes med mestringstro som blant annet beskrives som en viktig faktor i 

teorien om planlagt atferd (TPA) (Ajzen, 1991). Mestringstro kan defineres som ens 

forventning til om en klarer å gjennomføre en handling (Hogg & Vaughan, 2011). TPA kan 

predikere miljøvennlig atferd utfra holdninger til miljø. Her er mestringstro en viktig 

komponent (de Leeuw et al., 2015). Flere klimatiltak informantene gjennomfører blir også 

oppfattet som enkle. Eksempelvis er det flere av dem som ikke spiser kjøtt som heller ikke 

liker kjøtt.  
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For flere av informantene var ikke klimasaken utgangspunktet for å leve miljøvennlig. Noen 

ble med i sine bevegelser fordi de ønsket å ta del i et fellesskap. Andre fant veien gjennom 

egne interesser. Noen har blitt mer opptatt av at livsstilen er miljøvennlig i ettertid. Det ser 

imidlertid ikke ut til at en miljøvennlig livsstil er eneste grunn til at de begynte å bry seg om 

klima. Det virker som handlingene resonnerer med en tanke informantene hadde fra før. 

Kvinne, 40 fra Bergen forteller noe interessant om å ha tro på Bærekraftige liv. Hun tror at 

måten de tilnærmer seg handlingsendring på er en god måte for alle, og at den har potensial til 

å spre seg: «Hvis dette bare spredde seg over hele verden, så hadde vi jo fiksa det!»  

Troen på at det man gjør kommer samfunnet til gode, predikerer klimahandling i like stor 

grad som å tro at klimaendringer er et viktig problem (Bain, et al., 2015). 

3.1.4 En balansert moralisme  
Når man tar klimaendringene inn over seg, opplever ansvar for å gjøre noe med det og tror at 

måten man takler denne utfordringen på i hverdagen virkelig fungerer, kan det være fort gjort 

å bli moraliserende. Informantene var svært opptatt av å unngå å virke moraliserende for ikke 

å skremme andre fra å forsøke å leve mer bærekraftig.  Det kan se ut til at det er viktig også 

for ikke å få for dårlig samvittighet for de miljøtiltakene man selv ikke gjennomfører. Mann, 

35 fra Bergen forteller at å få prakket på seg andres meninger snarere gjør at man får mindre 

lyst til å adoptere holdningen:  

Du må ikke fortelle folk hva de skal gjøre og hva som er bra (…) Da velger de kanskje 
heller motsatt, fordi du ikke kan komme her og fortelle de hva de skal gjøre (…) Selv om 
kanskje de er enige i at det er et klimaproblem eller forurensing eller sånne ting. Så det kan jo 
være et sånt uttrykk for at de er redd for at de skal bli påtvunget et eller annet.  
 

Sitatet illustrerer hvordan informantene opplever at de opererer i et moralsk landskap hvor det 

er lett å tråkke folk på tærne. Dette kan handle om at klimasaken er knyttet opp mot noen 

spesifikke verdier, identiteter og verdenssyn. Det kan være at folk føler seg truet til å forlate 

sine egne posisjoner, om de ikke samsvarer med det å leve miljøvennlig (Rossen et al., 2015). 

En åpen holdning overfor seg selv og andre ser ut til å være en viktig motvekt for å balansere 

moralismen. Informantene vektlegger at deres bærekraftprosjekter er åpne for alle, uansett 

verdier og livssyn. Kvinne, 38 fra Hurdal beskriver også hvordan tilrettelegging for mer 

klimavennlige liv fra politisk hold kan gjøre det lettere for alle å velge miljøvennlig. Samtidig 

som det kan gjøre den enkelte mindre moralsk ansvarlig:  
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Det er det som provoserer meg da. Når det hele tiden bare er fokus på enkeltindividet 
sant, og deres handlinger i hverdagen. Det er ett aspekt av det. Men det er ikke det hele. Og 
det er jo derfor jeg har vært politisk engasjert. Fordi at det er, dette må skje på veldig mange 
forskjellige plan da.  
 

Det synes som en balansert «moralsk pekefinger» kan bidra til at informantene blir enda mer 

miljøvennlige. Dette kan virke som motvekt til slingringsmonnet informantene gir seg selv, 

og troen på at det de gjør fungerer. Dermed stopper de ikke med klimatiltakene de alt gjør, 

men prøver å finne nye. Det kan være en sterk motivasjonsfaktor å bli best på det 

statusgivende i en gruppe. Om man skaper miljøvennlige statussymbol kan det motivere 

miljøvalg (Stoknes, 2014). Det synes som å leve bærekraftig er et statussymbol i 

informantenes bevegelser. Statuspersoner kan dessuten ha stor innflytelse siden deres 

«moralske pekefingre» oppfattes mer rettferdige om de selv utfører handlingene (Sweetman 

& Whitmarsh, 2016). Flere beskriver et visst sosialt press på å ta miljøvennlige valg som 

viktig og inspirerende. Kvinne, 34 fra Bergen forteller om hvordan Bærekraftige liv prøver å 

opplyse om klimahandling «informerende uten moralisme». For eksempel beskriver noen at 

de blir mer oppmerksomme på miljøspørsmål de ikke kjente til. Det kan illustrere hvor viktig 

det er å ta diskusjonen om hva som er miljøvennlig selv om det kan være vanskelig å snakke 

om. Informantene synes å balansere mellom å rette en «moralsk pekefinger» og å være åpne 

for avvik fra optimal miljøvennlig atferd. Informasjonen som framkommer kan bygge bro 

over ideologiske kløfter i klimaspørsmålet (Guy et al., 2014). Det kan være lettere for 

informantene å ta imot slike innspill fra hverandre fordi en sterk gruppeidentitet gjør en mer 

påvirkelig fra andre i gruppen (Fielding et al., 2008).   

3.1.5 Gode eksempler  
Informantene beskriver at andre som er mer miljøvennlig en dem selv kan virke truende for 

selvbildet. Mann, 40 fra Bergen beskriver hvordan han har hatt lyst til å ta avstand fra en mer 

miljøvennlig bekjent. Samtidig som han blir inspirert av ham:   

Det er en felles bekjent av oss som, altså han er så ekstremt grønn. Så ekstrem at de 
færreste vil leve sånn som ham (…) han er litt grunnen til at… «Søren heller altså, hvis han 
kan ta tog til Tyskland, så vil jeg og ta tog til Oslo» (…) han inspirerer faktisk litt. I 
begynnelsen så var jeg litt sånn der eh, dette ble for drøyt. Men nå så skjønner jeg hva han 
mener (…) jeg lurer på om det der nesten er et sånt fast mønster, at man har en del litt sånne 
motstandsfaser, også begynner man, ubevisstheten å oppdage at det er viktig. 
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Sitatet illustrerer hvordan tilvenning kan minske trusselen i livsendringer som oppfattes 

truende. Flere trekker fram at kommunikasjon av de positive sidene ved å leve miljøvennlig 

kan gjøre klimakrisa mindre truende og inviterer til handling (Feinberg & Willer, 2011; 

Obermiller, 1995; Stoknes, 2014). Det kan imidlertid se ut til at en viktig komponent for å 

agere på klimatrusselen er å bruke tid på å la truende og ny informasjon synke inn.  

 

Informantene forteller at når mennesker de identifiserer seg med lever miljøvennlig, kan det 

gjøre det mer overkommelig å gjøre liknende endringer. Dette er i tråd med oppfatningen om 

at modellæring kan være viktig for bærekraft. Mennesker er fininnstilt på å imitere det andre 

gjør, om det de gjør fører til noe man selv oppfatter som positivt (Coates et al., 2008). 

Miljøvennlige rollemodeller kan dermed ha stor innvirkning. Mange av informantene beskrev 

mennesker de kjente som var mer miljøvennlig enn dem med beundring og et ønske om å leve 

på samme måte. Moralsk handling, deriblant klimahandling, kan vekke motiverende følelser 

som skam, stolthet og beundring (Bissing-Olson, Fielding, & Iyer, 2016; Harré, 2011). Flere 

av informantene forteller at de selv ønsker å være gode eksempler generelt, men spesielt 

overfor egne barn. Kvinne, 42 fra Hurdal:  

Og jeg ser jo barna som vokser opp her også. Barna mine er veldig økologisk bevisste. 
Han lille gutten min på åtte, han er alltid sånn at han skal tenke gjennom ting «men det gjør 
vi mamma, fordi det er ikke særlig økologisk å bruke den der sjampoen der» (…) Nei, jeg 
skjønner jo at de har fått det inn med morsmelken. Veldig. Så, det er klart at det betyr noe. At 
det er viktig hvordan barn vokser opp. Og hvilke bevisstheter de har rundt seg.  
 

Informantene imiterer andres miljøvennlige atferd og ønsker å statuere gode eksempler selv. 

Det kan tyde på at de har inkorporert det å leve miljøvennlig i sitt moralske domene. Det er 

viktig om miljøfiendtlige handlinger skal oppfattes som gale (se f.eks. Crimston, Bain, 

Hornsey, & Bastian, 2016; Harré, 2011). Det blir tydelig ved at informantene med barn 

ønsker å videreføre sin miljøvennlige levemåte til dem. Moral og verdier anses som noe av 

det viktigste en kultur bringer videre til framtidige generasjoner. Foreldre er de primære 

videreformidlerne (Sterelny, 2010). Gjennom å formidle en forståelse av klimaendringene 

som reelle og at det er viktig å ta ansvar, får også den neste generasjonen en forståelse av at 

det er riktig. Da utvikling av ideer om det sanne og det riktige henger nøye sammen 

(Chandler, Sokol, & Wainryb, 2000).  
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Det å være et godt eksempel virker funksjonelt for flere dilemmaer. Noen beskriver at det blir 

lettere å tåle andres negative evalueringer. Andre beskriver at det å være annerledes føles 

lettere om man er et godt eksempel på hvordan det går an å leve bærekraftig. Noen fant det 

lettere å være et «grønt» eksempel framfor forkynner. Det kan være et godt verktøy for å 

balansere moralismen i klimavalget man har tatt, og for å forbli en del av samfunnet.    

3.1.6 En god følelse  
Moral til side; flere av informantene forteller at det er morsomt og givende å gjøre 

miljøhandlinger. For at det skal føles bra å leve miljøvennlig, synes det essensielt at de får 

begynne med endringene i livet de selv ønsker. Kvinne, 40 fra Bergen:  

Også må vi begynne der det fungerer. Og det er jo det Bærekraftige liv har gjort, ikke 
sant. Vi har begynt med de nære tingene som har fungert for oss, som vi er interessert i. Som 
vi har lyst til å gå på. Redesignkurs eller bli med i hagegruppa og lære pottedyrking.  

Flere av informantene gjør klimahandlinger som de synes er interessante og spennende. De 

forteller om sine bærekraftige handlinger som givende og motiverende i seg selv. Det kan 

tyde på at de opplever en flytlignende tilstand. Kvinne, 34 fra Bergen:  

Ja, og det er jo sånn som man merker når man deltar på litt aktiviteter og sånn rundt 
om kring her – at det er innmari gøy. En av tingene jeg har gjort her, er at det er en gruppe 
som har startet en matskog rett oppi bakken (…) [med] litt epletrær og hasselnøttrær og sånn 
(…) det krever kanskje en eller to dugnader i året, og når du er på de dugnadene og bare 
jobber sammen med naboer og er ute, så er det bare kjempeherlig.  
 

Flyt gjør gjerne at man ønsker å fortsette med aktivitetene som gir flyt, og at man stadig blir 

bedre på dem (Csikszentmihalyi, 1993). Det kan også være at informantene fortsetter å leve 

bærekraftig fordi de har investert tid og energi i levemåten og dermed føler forpliktelse til 

livsstilen. Mann, 40 fra Bergen forteller om hvordan han ønsker å fortsette:  

Jeg tror at det at vi har kommet på et sånn, eh kvalitativt bedre, høyere platå – da kan 
du jo ikke gå tilbake igjen da. Så det gir seg på en måte selv at det blir minst like bærekraftig 
framover. Mest sannsynlig mer. 

Dette er i overenstemmelse med forpliktelsesteori. Man er avhengig av et forhold når man 

trenger det for å få tilfredsstilt viktige behov som ikke kan dekkes andre steder, og man har 

investert i forholdet. Forpliktelse er den subjektive følelsen av avhengighet. Større 

avhengighet kan føre til større forpliktelse. Når man er forpliktet til et forhold vil man oppleve 

en motivasjonsendring fra egen tilfredsstillelse til det som er best for forholdet eller parten. 

Naturen kan være den andre parten av et forhold, som tilfredsstiller nødvendige behov og som 
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man føler seg forpliktet til å gi tilbake til (Davis, Green, & Reed, 2009; Davis, Le, & Coy, 

2011).  

I en forbrukerkultur kan det å senke forbruket kreve selvkontroll. Flere av informantene 

beskriver at de har måttet bryte med eksisterende normer og måten de levde på før. Det virker 

som informantene ikke trenger utøve særlig selvkontroll for å leve miljøvennlig fordi det er 

givende i seg selv. Når handlingsalternativet oppleves som en bedre måte å leve på kan det 

bidra til å gjøre det lettere å ta ansvar for klimaproblemet. Det er spesielt interessant med 

tanke på selvkontroll som en ikke-fornybar ressurs (Baumeister et al., 1998). Slik bekrefter 

informantene hypotesen om at det hjelper å finne en indre motiverende måte å leve 

bærekraftig på som ikke krever mye selvkontroll (Harré, 2011; Otto et al., 2014).  

Noen av dem har opplevd et skifte i motivasjonen som driver dem. De må utøve en viss 

selvkontroll i det de gjør livsendringen, men etter at valget først er tatt er de indre motivert til 

å opprettholde endringen. Utfra dette kan det være rimelig å anta at selvkontroll er en del av 

det å velge et miljøvennlig liv om det bryter med normen. Selvkontroll trenger likevel ikke å 

gå på bekostning av at bærekraftige handlinger siden kan bli naturlige og givende, som en 

flyttilstand. Det kan kanskje minne om hedonistisk adapsjon; mennesker returnerer fort til sitt 

vanlige lykkenivå etter livsendringer som produserer midlertidige oppturer eller nedturer i 

lykkefølelsen (Syse & Mueller, 2015). Det kan også være at informantene styrker 

selvkontrollen gjennom kontakt med naturen (Chow & Lau, 2015). Kvinne, 34 fra Bergen 

forteller at noen av de begrensningene hun gjør for å leve miljøvennlig, kan åpne for nye 

muligheter:  

Sant, fordi noen ting blir begrensninger selvfølgelig. Men så er det også sånn at noen 
av de begrensningene gjør at jeg ser andre muligheter som kanskje ikke jeg hadde giddet å 
lete etter hvis jeg ikke hadde hatt det å tenke på i det hele tatt da.  
 

Flere av informantene beskriver at det føles mer moralsk riktig å leve bærekraftig. Spesielt 

med tanke på ressursbruk og hvordan det er riktig å behandle naturen. Mann, 40 fra Bergen 

forteller om hvordan det moralske imperativet i å leve miljøvennlig oppfattes positivt snarere 

enn å gi ham dårlig samvittighet:  

Av og til kan man lure på, eller kanskje bli mistenkt for at man driver med sånn 
selvpisking, eller at man er en sånn samvittighets… eh, rytter, at du har så dårlig 
samvittighet. Men det handler vel mest om å omsette massevis av kunnskap og gjøre det om til 
mer riktig atferd. Altså… å leve mer riktig rett og slett, i forhold til det vi vet. Hva 
konsekvenser det vi gjør faktisk får. Så jeg føler at vi rett og slett lever mer riktig og prøver å 
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få andre til å leve mer riktig. Uten at vi skal være sånn moralsk. Men altså, gitt minst mulig 
negativ belastning på omgivelsene (ler litt) i stort og smått (…) Og det gjør at det føles mer 
positivt. Jeg synes at vi har fått, det høres kanskje litt rart ut, men jeg synes at vi er blitt mer 
lykkeligere, mer harmoniske. 
 

Andre informanter forteller at de lever mer i tråd med sine ønsker og verdier når de lever 

miljøvennlig. Høyforbrukskulturen føles påtvunget og det er befriende å velge et miljøvennlig 

liv. Kvinne, 38 fra Hurdal:  

Da jeg først ble med [i MDG], da hadde jeg liksom eh, ganske sånn, høy 
forbrukslivsstil (…) og var liksom, ja- jeg hadde liksom endt i noe som jeg ikke hadde noe 
bevisst forhold til (…) Det føles jo mye mer som en befrielse å ha tatt bevisste valg (…) og å 
være ærlig med seg selv og virkelig kjenne etter «ja, men hva er det, hva er det som gir 
mening for meg da? Hva er det som gir meg livskvalitet? Hva er det jeg står for?» (…) Og for 
så vidt også en balanse og styrke da. I livet. Liksom til å takle forskjellige utfordringer.  
 

Det kan hende at gleden og meningsfyltheten informantene beskriver de opplever i sin nye 

livsstil blir forsterket av økt forbindelse med naturen. Å være tilknyttet naturen skaper glede, 

trolig fordi man blir en del av en større sammenheng og slik opplever mening i livet (Howell, 

Passmore, & Buro, 2013). Andre informanter setter spørsmålstegn ved hva de dypere 

verdiene i forbrukskulturen gjør med helsen. Kvinne, 36 fra Hurdal er en av dem. Hun mener 

et bærekraftig liv også er bedre for hennes mentale og fysiske helse:  

Og det har jeg også sett på hvor sunnere jeg tror det er å kvitte seg med materielle 
ting. Fordi det du egentlig kjøpte eller fikk skaffa deg fordi det skulle være, det skulle tjene 
deg – til slutt blir du en tjener av dem, eller av tingene (…) Hvor er det vi har ført samfunnet 
vårt hen… og ja – har vi, har… hva gjør vi med en sånn måte å tenke på? (…) Hvis de har 
[buddhister og hinduer], hvis det er ti ting de ønsker seg så takker de for de tre tingene de har 
fått. Mens her i Vesten så har vi så mye krav, vi tror vi har så mye rettigheter på alt, at hvis 
det er en ting vi ikke har fått så bruker vi alle kreftene våre på å klage på den ene tingen vi 
ikke har oppnådd enda (…) Og det tenker jeg ikke er bærekraftig sosiologi eller mental helse.  
 

Sitatene illustrerer at noen av informantene opplever det å leve miljøvennlig som en 

fundamentalt annerledes måte å tenke på om seg selv og verden, enn kulturen de vokste opp i. 

De opplever velvære av å endre tenkemåten i bærekraftig retning. Det samsvarer med 

forskning som viser sammenheng mellom lykke og tilhørighet til naturen (se f. eks. Capaldi et 

al., 2014; Passmore & Howell, 2014). Det er også i tråd med nyere sosialantropologisk 

forskning på forbrukskultur og lykke, som viser økende misnøye i Vesten til tross for økt 
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levestandard. Lykke ser snarere ut til å henge sammen med en opplevelse av å være knyttet til 

en større helhet i verden (Syse & Mueller, 2015).  

 

Informantene beskriver også pragmatiske fordeler av å leve miljøvennlig. Det kan være 

billigere og bedre for helsa. Dette er i tråd med forskning som har vist at kontakt med naturen 

kan være helsefrembringende (Hartig et al., 2014). For noen av informantene var det en av 

hovedårsakene til at de valgte en miljøvennlig løsning. Andre forteller at personlige gevinster 

handlingene ga, i tillegg til miljøgevinsten, gjør dem mer motiverte til å fortsette. Vektlegging 

av ekstra fordeler av et miljøvennlig samfunn, som dyd og omsorg, henger sammen med 

positiv innstilling til miljøvennlige tiltak (Bain et al., 2015).  

 

Det synes som informantene trives bedre med å leve miljøvennlig enn med et større forbruk. 

Det kan imidlertid ikke utelukkes at informantene husker livet i forbrukersamfunnet som 

verre enn det faktisk var for å rasjonalisere sine livsvalg. Det kan også være at informantene 

har egenskaper som gjør det mer givende for dem enn for andre å leve miljøvennlig. Det kan 

være at de indirekte fordelene av å leve miljøvennlig er viktigere for dem uten slike 

egenskaper. Flere informanter trekker inn politikernes rolle i å legge til rette for at det skal bli 

lettere og mer givende for alle å leve miljøvennlig. Kvinne, 38 fra Hurdal:  

Vår rolle som, som politikere ved å utvikle politikk, er å skulle gjøre det enkelt for folk. 
Ikke hele tiden å legge liksom den børen på individet og ja «nå må du gå i deg selv og tenk nå 
virkelig» (ler). Ja, «gå og skam deg liksom». Men at man tilrettelegger sånn at det nesten 
skjer eh automatisk da. Eller at det blir det eneste fornuftige valget eller whatever liksom.   

3.1.7 Vaner 
Når man skal leve miljøvennlig kan det være enda vanskeligere å bryte med egne normer enn 

samfunnets. Mange av informantene beskriver at de tidligere var vant med høyt forbruk. Mye 

av jobben med å endre livsstil har derfor handlet om å endre vaner. De kan være vanskelig å 

endre fordi de er automatiserte handlingsmønstre som sparer kognitiv kapasitet (Hogg & 

Vaughan, 2011). Kvinne, 38 fra Hurdal forteller at det ikke er lett å endre vaner, men 

opplever at når en ny vane er etablert blir den like vanskelig å bryte som gamle vaner:  

Det er jo ikke sånn når du ikke har spist kjøtt på lenge at du går rundt og tenker sånn 
«kjøtt, kjøtt, kjøtt, åh, jeg har så lyst på kjøtt»(…) Da er det det [nye] som blir vanlig. Også 
blir man avhengig av et eller annet annet, sånn «åh, pistasjnøtter i middagen» eller et eller 
annet annet, altså skjønner du? (…) om man gjør en endring, så er det ikke bare en ting som 
endrer seg også vil liksom alt det andre være statisk da.  
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Når ett område av livet endres så kan også andre ting endres lettere. Flere av informantene 

forteller at når de lærte om en miljøvennlig handling så begynte de automatisk å leve 

miljøvennlig også på andre områder. Det er mulig at det å gjøre endringer i en del av livet 

skaper en bevissthet om flere deler av livet som har vært vanestyrt. Det å utføre mer bevisste 

valg kan oppleves som en frihet, men også som et ork fordi man sparer kognitiv kapasitet på å 

automatisere. For flere av informantene var bærekraftige handlinger blitt så automatisert at de 

ikke kom på å fortelle meg om hva de gjorde. Da jeg spurte Mann 34, fra Hurdal om hva han 

gjør for å holde på en bærekraftig livsstil, kom dette til uttrykk i svaret hans: «Nei altså, det er 

liksom bare helt naturlig for meg. Det er et rart spørsmål nesten (ler litt).»  

3.2 Sosiale aspekter 
Det andre hovedtemaet er sosial bærekraft. Flere forteller at ønsket om å leve bærekraftig er 

tett forbundet med en trang til å leve på en mer sosial måte. I tillegg ser det ut til at et 

bærekraftig fellesskap gjør det lettere å leve miljøvennlig. Undertemaene oppsummerer 

informantenes beretninger om hvordan det sosiale fellesskapet er viktig for å leve bærekraftig.  

 

3.2.1 Et rikere sosialt liv  
Noen av informantene oppfatter det moderne samfunnet som for individualiserende og 

materialistisk. De synes at forbruk nærmest kommer i veien for fellesskap med andre 

mennesker, dyr og natur. De setter stor pris på å være del av en bevegelse som de oppfatter 

som mer sosial. Kvinne, 36 fra Hurdal:  

Jeg planlegger aldri å være sosial lenger. Og det synes jeg også at er et viktig aspekt 
som vi har her, med det med at det er sosialt bærekraftig. Det er ikke bare miljøbærekraftig 
(…) jeg føler at det er mange som savner noe mer tilknytning. I alle fall kjente jeg veldig på 
det (…) det å bo på en sånn måte er også veldig bærekraftig sosialt da. Mer medmenneskelig. 
Så det er noe av det jeg synes at er det fineste. 

Nafstad, Blakar og Rand-Hendriksen (2009) skriver om hvordan individualisme er en 

framtredende verdi i vestlig kultur. Gjennom analyse av norske medier fra 1984-2007, så de at 

bruk av ord som reflekterte en individualistisk ideologi og forbruk økte drastisk. Ord som 

reflekterte mer kollektivistiske ideologier hadde en motsatt utvikling. De etterlyser at 

fellesskapsideologier blir mer framtredende igjen i offentlige diskurser. Det virker som om 

informantene også er opptatt av å snu denne utviklingen. Trenden ser imidlertid ut til å avta 

på midten av 2000-tallet, noe som kan bety at trenden er på vei til å snu (Nafstad et al., 2009). 
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Dette kan være positivt for å gi en bærekraftbevegelse mer moment, da en slik bevegelse 

fordrer samarbeid (Zelenski et al., 2015).  

 

Oppmerksomhet mot samhold og samvær kan være en strategi informantene benytter for å få 

med folk i bevegelsen som i utgangspunktet ikke er interessert i bærekraft. De trekker fram at 

det ikke er nødvendig å være interessert i miljø fra starten. De tror man kan bli mer 

miljøvennlig etterhvert, og at det er større sjanse for at man velger bærekraftig når man er del 

av et bærekraftig fellesskap. Dette var utgangspunktet for noen av informantene også. De 

forteller om hvor lett det var å bli med når de ble møtt med en åpen og inkluderende holdning. 

De følte de ble del av noe større. For kvinne, 42 fra Hurdal var fellesskapet grunnen til at hun 

flyttet til økolandsbyen:  

Ja, egentlig var det jo det som var utgangspunktet vårt også for å søke Kilden 
[forløperen til økolandsbyen]. Å kunne ha et fellesskap rundt seg. Å ikke bli så sårbar som 
kjernefamilie. Også så vi da vi fikk barn at det var mye vanskeligere med det sosiale livet og å 
kombinere det når man har barn som skal legge seg på kvelden og… det var derfor vi begynte 
å tenke på et større fellesskap da. Hvor man kan gjøre ting på kvelden selv om man har små 
barn og drive med dyr uten at man er bundet på fulltid.  
 

Det virker også som deltakelse i bærekraftprosjekter styrker informantenes sosiale nettverk. 

Kvinne, 42 fra Hurdal forteller om at det både er lettere å leve miljøvennlig og å få tilfredsstilt 

sine sosiale behov i økolandsbyen:  

Ja, den muligheten ikke å måtte organisere det sosiale så veldig (…) Det var vanskelig 
å være spontan fordi at folk var ikke spontane (…) her er det folk i alle livsfaser og… med 
jobb på forskjellige av døgnets tider og… det er alltid noen å gå tur med (…) nabodama 
kommer og banker på en fredagskveld og har med seg en flaske vin liksom og spør «skal vi 
sette oss og dele den her liksom, jeg har behov for å prate?». Også setter vi oss utafor og 
barna er inne og ser på en film liksom. Også har man det kjempehyggelig.  

De beskriver også at de blir kjent på en annen måte når de går sammen om et prosjekt. De 

danner mer meningsfylte relasjoner enn de har opplevd tidligere. Mann, 35 fra Bergen:  

Og det er jo inspirerende og med Bærekraftige liv da, å treffe folk som tenker sammen. 
Og du kan møtes egentlig på helt andre arenaer. Tidligere så var det jo… ja, det var fest eller 
byen ofte eller… andre settinger da (…) Og jeg merker det veldig godt her nå, etter at jeg 
flyttet her - til å være litt interessert i miljø og være litt engasjert i nabolaget, hvor mye bedre 
det føles å bo her når du vet litt hva som skjer og du hilser på folk på gata, på butikken og, du 
har et forhold til folk (…) Du bryr deg litt mer. 
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Ekskludering er en vond hendelse som motiverer folk til å gjenopprette en følelse av 

tilhørighet. Det kan være at et liv i en sterkt individualistisk kultur gir informantene en følelse 

av redusert fellesskap. Det er mulig at de motiveres til å søke naturen gjennom bærekraftig 

handling fordi natur gir en følelse av tilhørighet (Poon et al., 2015). Det kan også være at det 

å leve bærekraftig er en prososial handling og et fellesprosjekt som gjenetablerer fellesskap. 

Informantenes opplevelser av sterkere sosialt samhold og mer meningsfylte relasjoner 

forsterkes muligens av å komme nærere naturen (Howell, Dopko, Passmore, & Buro, 2011). 

Opplevelsen av mer mening i tilværelsen blir kanskje også forsterket av tilhørighet med 

naturen (Howell et al., 2013).  

3.2.2 Sosial annerkjennelse og støtte  
Mange av informantene forteller at det er viktig med annerkjennelse og støtte for å gjøre 

miljøvennlige livsvalg. Det var stor variasjon i informantenes opplevelse av støtte fra 

familien, men alle informantene beskriver at de får en form for aksept. Eksempelvis at 

familiene forstår at bærekraftig livsstil er viktig for dem. Noen forteller om hvordan det å 

gjøre et bevisst valg uten så mye støtte gjorde dem sterkere, og at de står støere i valget. 

Andre beskriver hvor godt det føles å få aksept og annerkjennelse i et miljø hvor andre også 

er opptatt av bærekraft. Kvinne, 36 fra Hurdal forteller om hva som inspirerer henne til å 

fortsette å leve bærekraftig:  

Også å være en del av det her, det kjennes så utrolig godt. Det, litt som den der 
følelsen som det er å komme hjem på en måte. Det at man har hatt den der forståelsen eller 
drivkraften så lenge. Også det å på en måte bare endelig komme sammen med folk som også 
ser at «ja, men det er jo sånn det er» (ler litt), eller «det er jo sånn vi må tenke», eller «det er 
jo sånn vi må leve» eller sånn. Det gjør at jeg (sukker) «men jeg var jo ikke helt gæren». 
 

Mann, 34 fra Hurdal opplevde at hans nærmeste viste lite interesse da han begynte å leve 

bærekraftig. I likhet med de andre informantene trekker han ikke dette fram som noe stort 

problem. Han søkte støtten han manglet aktivt i andre miljøer. For ham var interessen for 

yoga og meditasjon tett forbundet med interessen for økologi. Det er primært meditasjon han 

forteller om i sitatet under. Søken etter likesinnede fikk ham også til å flytte til økolandsbyen:  

 Også fant jeg jo mine miljøer (…) Jeg søkte hele tiden den støtten (…) en viktig 
hendelse som kanskje sier det var da jeg jobbet på Østlandet. Og da viste det seg at hun [en 
gammel venninne] bodde i et kollektiv i Oslo med syv personer som bodde der. Et alternativt 
kollektiv med meditasjon og yoga og alt det der greiene der. Så jeg flyttet likeså godt dit jeg. 
Fordi jeg følte at jeg fant ikke det der miljøet der hvor jeg bodde på Østlandet. Så jeg hadde 
fortsatt jobbet min der. Jeg pendlet to timer en vei. Og det gjorde jeg i et helt år for å bo der.  
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Støtte fra sine nærmeste synes viktig for å leve miljøvennlig, men ikke essensielt for 

omstilling. Det som snarere ser ut til å være viktigere er muligheten til å komme i kontakt 

med et miljø hvor flere er opptatt av det samme. I økolandsbyen og gjennom Bærekraftige liv 

har mange av informantene funnet støtte og bekreftelse for livsstilsendringene de ønsket å 

gjennomføre. Og de har tilsynelatende funnet tilhørighet i en gruppe som ønsker det samme 

som dem. Om det å være en del av et bærekraftprosjekt gir en følelse av tilhørighet, kan det 

fungere som drivkraft til å leve bærekraftig (Harré et al., 2009; Harré, 2011).  

  
Når en gruppe har et felles mål om å gjøre klimatiltak kan også medlemmene i gruppen hente 

sin gruppeidentitet fra fellesskapet. Gruppeidentitet kan være en viktig motivasjonsfaktor for 

ulike handlinger, også for å bli mer miljøvennlig (se f.eks Bartels & Onwezen, 2014; van 

Dam & Fischer, 2015; Fielding et al., 2008). Når man identifiserer seg sterkt med gruppen 

kan det fungere som en buffer mot kritikk fra andre miljøer og man blir mest påvirket av 

innspill fra de andre i gruppen (Fielding et al., 2008). Denne effekten kan utgjøre noe av 

støtten informantene får fra å være en del av sine bevegelser. I en studie av frivillige fant man 

at hovedgrunnen til at de frivillige fortsatte var det gode forholdet de hadde utviklet seg 

imellom (Fraser, Clayton, Sickler, & Taylor, 2009). I tillegg var noe av det som bandt de 

frivillige sammen en stolthet over gruppen de tilhørte, og en følelse av at de stod sterkere i sin 

sak når de var sammen og organisert. Slik kan tilhørighet til en bærekraftig gruppe være 

opprettholdende for å fortsette å leve miljøvennlig.  

 

Alle informantene forteller om hvor oppløftende det er å være en del av en bevegelse hvor det 

skjer flere gode ting for miljøet, uten at de nødvendigvis selv alltid trenger å ta del. Mann, 40 

fra Bergen forteller at han oppfatter det å gjøre noe konkret og fysisk har en spesiell kraft:  

Vi har veldig stor tro på det her med faktisk konkrete ting rundt der du bor, som folk 
har lav terskel for å komme seg til sammen med noen de kjenner (…) vi har jo da etablert et 
stort parsellhagelag her nede (…) det at folk er med der, det gjør at sakte men sikkert at de 
bare «hm, kanskje jeg skulle begynt med varmkompostering, kanskje jeg skulle begynt med 
høner? Kjenner du noen som har vedkløyver?». Så begynner det å spinne i alle mulige 
retninger (…) For ellers så sitter vi bare hjemme og liker og deler, og det hjelper jo ingen 
verdens ting. Så det er rett og slett fysisk in real life, møt folk (…) Se at noen har gjort noen 
ting rundt deg, og at du faktisk er med på det selv – da begynner det å gjøre noe med hodet. 
 

For mange av informantene synes det er lettere å gjøre konkrete og praktiske ting enn å være 

politisk aktive. Det oppfatter flere som mer abstrakt. I tillegg beskriver mange liknende 
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opplevelser som mann, 40. Å tenke bærekraftig sprer seg til flere arenaer i hverdagslivet, og 

genererer nye måter å leve bærekraftig på i samvær med andre. Spesielt de som er med i 

Bærekraftige liv vektlegger «nabolagskrafta» som et essensielt element for å klare å leve 

bærekraftig. Kvinne, 40 fra Bergen forteller hva denne tankegangen går ut på: «Jeg har hatt 

nabolagstankegangen, nærmiljø, bygge samfunnet nedenfra. Vi vet best hva vi vil ha vi som 

bor der vi bor, hva naboene bryr seg om, hvordan vi kan få det kjekt i hop.» 

  

Hun beskriver at nabolaget har skapt et dugnadsbasert fellesprosjekt med mål om å leve 

bærekraftig. Flere av informantene er opptatt av at å gjøre noe sammen er inspirerende og 

føles bra. Noen trekker fram at dugnadsånden stod sterkere i vår kultur tidligere. Det er en 

god drivkraft som informantene har klart å finne tilbake til. Både i Hurdal og i Bergen er de 

opptatt av nærmiljøet og å skape et godt liv med venner, fritidsaktiviteter, arbeidsplasser og 

matproduksjon der de bor. Tilknytningen til bosted som informantene beskriver, kan muligens 

ses i sammenheng med stedsidentitet. Det er et universelt fenomen som utvikles i 

barndommen. Stedsidentitet gjør at man knytter seg til og ønsker å forsvare et område. Stedet 

man er knyttet til påvirker hvordan man ser på seg selv og hvilke kvaliteter et område bør ha 

(Prohansky, Fabian, & Kaminoff, 1983). Gjennom å bruke et miljø aktivt skapes muligheten 

for at stedsidentitet utvikles (Vaske & Korbin, 2001). Det kan være at flere av informantene 

har stedsidentitet knyttet til et naturlig miljø, og at det kan være en drivkraft i deres 

livsstilsendringer. Forskning viser at mennesker med sterk stedsidentitet lettere gjør 

klimatiltak i nærområdet (se f.eks. Forsyth, van Vugt, Schlein, & Story, 2015;Vaske & 

Korbin, 2001; Vugt, 2001). Imidlertid er det noe motstridende funn, hvor man ikke har funnet 

sammenheng mellom stedsidentitet og mer krevende miljøvennlige handlinger (Gosling & 

Williams, 2010) eller mellom stedsidentitet og å bryte miljølovgivning (Hernández, Martín, 

Ruiz, & Hidalgo, 2010).  

 

Det å skape lokal verdi er også knyttet til miljøvennlighet i den bioregionale tankegangen 

(Syse & Mueller, 2015). Andre forteller at det er inspirerende å gjøre bærekraftige livsvalg i 

et fellesskap hvor det er enkelt å få til, og flere har ideer til hvordan man kan leve 

miljøvennlig. Kvinne, 42 fra Hurdal:  

Jeg kan gå på Facebook og sjekke om det er noen som skal kjøre hjem fra toget i kveld 
hvis jeg trenger skyss. Ehm… og det er også en åpenhet her for å kunne starte prosjekter, ikke 
sant. Med eller, alene eller med andre. Ehm… også sånn feriemessig hvor man før kanskje 
trengte veldig å reise bort på sommeren, så tenker jeg kanskje nå mer «oi, hva kan jeg gjøre 
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her? Oi, jeg kan lære meg å padle». Så kan jeg være med i båtgruppa og få tilgang på en 
kajakk nede på sjøen. 
 

3.2.3 Tilgang på informasjon og alternativer 
Flere av informantene forteller at de ble interessert i miljø- og bærekraft på 80/90- tallet, da 

bærekraft var nytt på den politiske agendaen. Noen har tatt utdannelse i denne retningen, men 

arbeidsplasser knyttet til det de studerte opphørte da bærekraft ikke var like i vinden lengre. 

Da tok andre interesser som ikke var direkte knyttet til bærekraft over. Det kan illustrere 

hvordan tilgang på informasjon om klimaendringene og handlingsalternativ er viktig. Hvis 

muligheten for klimahandling ikke er til stede, vil andre handlinger føles viktigere. Det 

gjelder også for de små hverdagsvalgene. Informantene forteller om hvordan det er til stor 

hjelp i deres bevegelser at bærekraftige valg er lett tilgjengelig. Flere av informantene synes at 

utvalget av lokalprodusert økologisk mat i butikkene er for dyrt og dårlig. Begge bevegelsene 

har startet matkollektiver hvor medlemmene lettere kan få tak i rimeligere lokalprodusert 

økologisk mat. Det tilrettelegges også for egen matproduksjon.  

 

Flere av beboerne legger vekt på viktigheten av kunnskapsdeling i sine miljøer. Noen av 

informantene trekker også fram at de synes kunnskap om å leve bærekraftig bør være en del 

av skolen. Så samhandling og refleksjon om natur faller seg naturlig for barna. Det er 

forenelig med forskning som har vist at miljøutdanning kan øke barns tilhørighet til naturen 

(Liefländer, Fröhlich, Bogner, & Schultz, 2013). Dette ønsket fra informantene ser ut til å bli 

en realitet. Den nye stortingsmeldinga Fag-Fordypning-Forståelse. En fornyelse av 

kunnskapsløftet som er under utvikling, inkluderer bærekraftig utvikling som et tverrfaglig 

tema som skal prioriteres (Meld. St. 28 (2015-2016)). Informantene beskriver at de er ivrige 

etter å innhente informasjon om å leve miljøvennlig. De bruker internett, aviser, bøker og 

vitenskapelige artikler. Mann, 35 fra Bergen hadde laget et lite felles fagbibliotek til 

nabolaget sitt. Imidlertid virker det som det meste av ny kunnskap tilegnes spontant i møter i 

bevegelsene. Kvinne, 34 fra Bergen forteller hvordan hun har lært om å leve bærekraftig:  

Og så får jeg litt informasjon fordi jeg er nødt til å sette meg inn i det (ler). Fordi jeg 
kanskje skal holde et foredrag om det eller holde en appell på nabolagsfest, eller – ikke sant. 
Så dermed må jeg skaffe meg mer informasjon selv… eh… også får jeg det fra det nettverket! 
Ikke sant, fordi folk snakker om det. Så det blir jo litt sånn selvforsterkende og, ikke sant. 
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3.3 Tilknytning til naturen 
Det tredje hovedtemaet er å leve i pakt med naturen. Alle informantene snakker om at naturen 

er viktig for deres bærekraftige livsstil, men de har ulike historier om hvordan. Undertemaene 

ser på hvordan informantene opplevde at naturen kan være viktig.  

 

3.3.1 Naturopplevelser  
Noen av informantene har hatt nære naturopplevelser i oppveksten. De kommer fra et landlig 

sted, har vokst opp på gård eller har vært med på et aktivt friluftsliv med foreldrene. 

Informantene med denne bakgrunnen mener naturopplevelser er sjelsettende for deres syn om 

at det er verd å ta vare på naturen. Kvinne, 38 fra Hurdal:  

Også er jeg jo vokst opp på landet. Midt i skogen faktisk. Enda mer midt i skogen enn 
her liksom, det er nesten – skulle ikke tro det gikk an, men det gjør det. Så liksom også det 
med, med naturen, og liksom det der å heine om naturen da. Eh, har liksom egentlig – ja, dyr 
og natur. Det har liksom alltid vært der. På en måte også litt uavhengig av alle de negative 
tendensene som eskalerer nå da. Jeg ville hatt et forhold til natur og dyr og et behov for å 
heine og beskytte om det ehm, selv om det ikke var liksom en klimakatastrofe.  
 

Slik kan naturopplevelser forstås som en viktig kilde til inspirasjon for å leve miljøvennlig. 

Det kan hende tilgang til natur gjennom oppveksten kan bidra til at disse informantene har 

utviklet en spesiell tilknytning til naturen slik Zelenski og kolleger (2015) foreslår. Det kan 

også være at naturopplevelsene har bidratt til at informantene har utviklet en økologisk 

identitet. Å beskytte naturen og naturens behov vil da være like naturlig som å beskytte seg 

selv og sine behov (Bragg, 1996; Næss, 2008). Imidlertid er det få av informantene som 

opplever at de har en spesielt økologisk, miljøvennlig eller «grønn» identitet. Det virker også 

som natur er en viktig inspirasjonskilde for flere av informantene til daglig. Mange forteller at 

de henter inspirasjon til å fortsette et bærekraftig liv gjennom naturopplevelser. De vektlegger 

at slike opplevelser minner dem på naturens egenverdi, og at den er verd å ta vare på. Det kan 

samsvare med forskning som viser at tilgang på natur er forbundet med lykke (White, Alcock, 

Wheeler, & Depledge, 2013). Mann, 34 fra Hurdal forteller om hvordan naturen inspirerer 

ham til å fortsette å leve bærekraftig:   

Jeg har bare lyst til å legge meg ute i skogen og bli i ett med lyngen eller med mosen 
liksom og… eller å gå og klemme på trærne. Det hender at jeg gjør det. Men ja, det er en 
utrolig tilfredsstillelse å bare være, kjenne på lukten av, se på alt som er og… små planter og 
dyr og… både små og store ting liksom. 
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3.3.2 En åndelig tilknytning  
Det er langt fra alle informantene som beskriver at de har hatt store naturopplevelser. 

Allikevel opplever de tilknytning til naturen. Noen beskriver at det kjennes som om denne 

tilknytningen er en innenfra-opplevelse. Som en slags erkjennelse i seg selv, snarere enn noe 

de føler når de er ute og går tur i skog og mark. Mann, 35 fra Bergen er en av dem som 

beskriver et slikt forhold til naturen:   

Det er et kretsløp som henger sammen (…) Men jeg tror at det er en… ja, litt på 
samme måte som at urfolk har sitt forhold til naturen. På den måten mener jeg det. Eller jeg 
mener at det er den riktige måten å forholde seg til naturen da (…) Kanskje for min del, 
kommer det der forholdet inne fra den spirituelle tanken eller følelsen. For jeg har aldri vært 
sånn friluftsmenneske. 
 

Det kan tenkes at det ikke er nødvendig for alle å leve aktive friluftsliv for å føle tilknytning 

til naturen. Det er mulig tur i skog og mark kan være en innfallsport, mens en annen kan være 

å føle seg spirituelt forbundet. Det samsvarer kanskje med Hedlund-de Witt og kollegers 

(2014) funn om at mennesker som er opptatt av indre vekst og spiritualitet opplever høyere 

grad av tilknytning til naturen enn andre. Erkjennelse av naturens egenverdi og å føle seg 

forbundet med den, virker viktig som motivasjonsfaktor for å leve bærekraftig - uansett 

hvilken innfallsport informantene har. Det spirituelle i å føle seg forbundet med naturen kan 

redegjøre for sammenhengen mellom tilhørighet til naturen og lykke (Trigwell, Francis, & 

Bagot, 2014).  

 

3.3.3 Å leve tettere på naturen 
Noen informanter har et mindre bevisst forhold til naturen som motivasjonsfaktor for å leve 

miljøvennlig, men de ønsker likevel å leve i et tettere samspill med den. Flere forteller om 

gledelige opplevelser med å dyrke egen mat, fiske eller å tilrettelegge for et naturlig plante- 

og dyreliv i hagen. Opplevelsene gir mersmak og informantene sier at de ønsker å vie mer tid 

til slike aktiviteter. Noen vektlegger at det moderne samfunnet er lite sentrert rundt naturen og 

at det er få nødvendige nære møter mellom mennesker og natur. De framhever at for å finne 

tilbake til en bedre måte å leve i pakt med naturen, kan man lære av hvordan mennesker levde 

med naturen før. Da var man direkte avhengig av naturen, og man kunne trolig mer om 

bærekraftig bruk av naturressursene. Kvinne, 34 fra Bergen forteller om hvordan man kan få 

et nærere forhold til naturen ved å gjenlære gammel naturkunnskap på en moderne måte:   

Vi kan ikke forlange at alle skal flytte ut i skogen, eller at alle må bo på gård. Sant, det 
går bare ikke, det er ikke realistisk. Jeg tror ikke det er helt… eh (pause) det er ikke realistisk. 
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Jeg tror ikke nødvendigvis at det er det vi vil heller. Jeg tror ikke det er det som kan redde 
planeten heller på en måte, sant. Nei, vi har rett og slett litt andre premisser for samfunnet i 
dag. Men det å kunne noen ting om det, og å ha et forhold til det. Det tenker jeg er viktig. Om 
man ikke skal flytte på gård, så går det i alle fall an å ha en båt på hytten og å reise ut å fiske 
(ler). Eller å ha ripsbusker i hagen og lage saft. Eller enkle ting som det går an å kombinere 
med et vanlig samfunnsliv i dag.  
 

Flere av informantene er opptatt av balanse. De vektlegger at de ikke ønsker å bli assosiert 

med en ekstrem miljøvennlig stereotypi. Mann, 40 fra Bergen forteller at en som intervjuet 

ham spurte om: «Vi helst vil bo i huler og spise nedfallsfrukt.» Det virker som nære møter 

med naturen er viktig for alle informantene. Inspirasjonen og gleden de beskriver i møte med 

naturen er interessant i seg selv. Det kan kanskje tas til inntekt for at opplevelser med natur til 

en viss grad kan fylle viktige behov i menneskers liv, som tilhørighet og lykke (Capaldi et al., 

2014; Poon et al., 2015). Det kan hende at å føle at man tilhører en større helhet med naturen, 

gir en opplevelse av mening i livet, som gjør en lykkeligere (Howell et al., 2013). Opplevelse 

av å være en del av naturen kan øke informantenes moralske forpliktelse. Moralske hensyn 

som er integrert i selvoppfattelsen henger i større grad sammen med atferd enn refleksjon og 

dømmekraft (Damon & Gregory, 1997).  

 

3.4 Personlige egenskaper 
Det fjerde hovedtemaet handler om egenskaper informantene har som kan være viktige for å 

leve bærekraftig. I undertemaene ser vi på hvilke egenskaper informantene trekker fram.  

 

3.4.1 «Grønn» identitet 
Flere påpeker hvordan en identitet som rommer miljøvennlig atferd gjør det lettere å leve 

miljøvennlig (se f.eks. Bartels & Onwezen, 2014; van Dam & Fischer, 2015; Fielding et al., 

2008; Harré, 2011; Sparks & Shepherd, 1992). Under intervjuene snakket vi om hvorvidt 

informantene identifiserte seg som «grønne», og om det var nødvendig for å være en del av 

deres bevegelse eller for å leve bærekraftig. Noen av informantene definerer seg klart som 

«grønne». Mann, 40 fra Bergen er en av dem: «Så personlig så har jeg nok alltid hatt en 

veldig sånn grønn identitet. Jeg har alltid vært interessert i biologi og vært med i 

Naturvernforbundet og sånn.» Andre identifiserer seg som delvis «grønne», de har ikke det å 

være «grønn» som sin primære identitetsforståelse. Kvinne, 40 fra Bergen trekker fram 

Bærekraftige liv bevegelsen som et sted for engasjement uavhengig av om man oppfatter seg 

selv som miljøverner eller ei:  
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Det er mange som er engasjert i Bærekraftige liv, som aldri kunne tenke seg – meg 
selv inkludert, jeg kunne aldri ha meldt meg inn i Bellona (…) Eller i Miljøvernforbundet. Not 
in a million years. Kanskje Naturvernforbundet, men egentlig ikke de heller.  
 

Flere av informantene diskuterer om det er tilstrekkelig kun å ha en identitet som «grønn». 

Noen informanter oppfatter det å leve miljøvennlig som en liten del av en større identitet. 

Andre vektlegger at det er blitt mer populært å leve miljøvennlig, og dermed utvannes 

innholdet i en «grønn» primær selvforståelse. Kvinne, 38 fra Hurdal forteller om at hun blir 

inspirert av miljøvennlige handlinger og ønsker å være en som lever slik:    

Og du kommer liksom hjem til folk og de har bare sånn, det er nesten en sånn jungel. 
Sånn gigant, eh… og jeg kjenner jo at «ja, det er jo litt stilig». Så selv om jeg aldri har vært 
en person med grønne fingre, så blir jeg mer sånn «åh, kanskje jeg også skulle» (…) og som 
imponerer meg liksom. Jeg tenker at det er kult å være, være en som kan sånne ting. 
 

Dette kan tolkes dit hen at det er en fordel å like og å bli inspirert av miljøvennlige 

handlinger, uten at man nødvendigvis må identifisere seg som «grønn». Kvinne, 34 fra 

Bergen:  

Jeg tenker vel det at i praksis så viser det seg at det er sånn. At det er litt nødvendig å 
se på seg selv som… ja… et grønt menneske eller en del av en grønn bevegelse eller … noe 
sånt. Men jeg skulle ønske at det ikke var det (ler). Sant, at det bare var en del av hverdagen.  

Samtidig vektlegger hun at alle slags mennesker engasjerer seg i Bærekraftige liv og det er 

flere som kan leve miljøvennlig på tross av at de ikke identifiserer seg som spesielt «grønne». 

Informantene forteller at alle slags mennesker er med i deres bevegelser. Kvinne, 38 fra 

Hurdal: «Her er det virkelig alt fra, ja – folk som er kanskje forholdsvis sånn nære 

stereotypen av en hippie, til bare superstreite.» Dermed virker ikke «grønn» identitet så viktig 

for informantene som tidligere forskning har antydet at det kan være (Harré, 2011; Sparks & 

Shepherd, 1992). Det ser ut til å være viktigere at man tilhører et miljø hvor flere er opptatt av 

bærekraft, og at man har tilgang på bærekraftige alternativer. Identifikasjon med en «grønn» 

bevegelse kan bidra til å gjøre klimatrusselen mer relevant, fordi utføring av bærekraftige 

handlinger blir en bekreftelse og utøvelse av gruppetilhørigheten (van Dam & Fischer, 2015). 

 

Mange av informantene forteller at deres ønske om å leve bærekraftig er kompatibelt med 

andre viktige områder i livet. Noen forteller at de kan spøke med å være «grønnskollingen» på 

jobben. Andre har stort rom for å gjøre miljøvennlige handlinger på arbeidsplassen fordi de er 

ledere, kan skrive om bærekraft eller fortelle andre om klima og bærekraft. Noen opplever at 
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de bærekraftige livsvalgene de har tatt vekker støtte og nysgjerrighet blant venner. Andre har 

stiftet bo med partner som også er engasjert i klimasaken. Kvinne 42, fra Hurdal forteller at 

miljøvennlighet passer til hennes primære identitetsforståelse; selvutvikling og spiritualitet:  

Hvis ikke vi tar vare på denne jorda så finnes det ingen mennesker som kan vokse 
åndelig og bli guddommelige vesener liksom. Så jeg tenker jo… og dette også er et sted hvor 
jeg føler vi kan lage et mer spirituelt samfunn fordi vi møtes på et viktig felles tema som er å 
bevare jorda og å bevare livsgrunnlaget vårt.  

Når verdsatte sosiale roller og selvforståelser kan romme bærekraft, kan man leve bærekraftig 

uten å forsake andre roller. Det samsvarer med hypotesen om at verdsatte sosiale identiteter 

som er kompatible med bærekraft, gjør livsstilen lettere å opprettholde (Harré, 2011).    

 

3.4.2 Samfunnsengasjement  
Samtlige informanter er samfunnsengasjerte og drømmer om å utgjøre en forskjell. Flere 

forteller at de har vært samfunnsengasjert siden ungdommen og har lang fartidstid som 

politiske aktivister. Det kan være at noen av sammenhengene mellom «grønn» identitet og 

bærekraftig livsstil (se f.eks. Bartels & Onwezen, 2014; van Dam & Fischer, 2015; Fielding et 

al., 2008; Sparks & Shepherd, 1992) til en viss grad kan tilskrives samfunnsengasjement. Alle 

informantene trekker fram samfunnsengasjement i samtalen om hvordan de begynte å leve 

bærekraftig. Kvinne, 34 fra Bergen forteller at viking- og middelalderfestivaler inspirerte 

henne til å leve bærekraftig, men at det antakelig ikke hadde gjort det hvis hun ikke alt brydde 

seg om bærekraft:  

For altså, hvis jeg ikke var interessert så hadde det vel ikke falt i smak uansett, ikke 
sant? Så altså, jeg har jo liksom en grunnleggende tanke om at det er viktig å ta vare på 
verden og ta vare på hverandre, ikke sant? Men, jeg vet ærlig talt ikke om jeg hadde gjort på 
en måte det jeg hadde gjort hvis det ikke var for at jeg hadde truffet på akkurat de (ler).  
 

Informantenes samfunnsengasjement synes å være en viktig faktor i valget om å leve 

bærekraftig. Samfunnsengasjement kan gjøre det lettere for dem å velge en miljøvennlig 

livsstil på tross av at det er vanlig å leve mer forbruksintensivt. Flere av informantene 

vektlegger at om det hadde vært mer vanlig å leve miljøvennlig, ville valget kanskje vært 

tilgjengelig for flere som ikke engasjerer seg så sterkt i miljøsaken. Dette gjenspeiles også i 

lettelsen noen av informantene følte ved å leve i et bærekraftig fellesskap.  
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3.4.3 Kreativitet og nyskaping  
Flere av informantene trekker fram kreative egenskaper og å være nyskapende som viktig for 

å leve miljøvennlig nå. Mange ser dette i sammenheng med at det enda ikke er vanlig eller 

tilrettelagt for en miljøvennlig livsstil. Da kan det være ekstra viktig å se for seg hva et 

bærekraftig samfunn kan innebære. De drømmer om hvordan de ser for seg å leve i framtiden. 

Mann, 34 fra Hurdal har klare forestillinger om hvordan økolandsbyen skal bli:  

 Jeg ser jo for meg liksom at det skal være, eh, hager og som man kan holde på med og 
dyrke og høste og kanskje sånn. Det tar jo tid å få på plass. At man kan lære av hverandre og 
at det er bilfritt og, kan gå ut barbent og hilse på naboen og. Ha litt sånn nabogrendefester og 
samlinger og sånn. Bare ha enkle, meningsfulle dager liksom (ler). Og jeg tenker også at jeg 
vil trappe ned på jobben etter hvert, når det blir økonomisk mulig, slik at jeg kan være her 
mer. Og delta mer liksom og å skape mer, for det har jeg også lyst til.  
 

Informantene beskriver et ønske om å være nyskapende. Det oppleves givende å være en 

pioner som baner vei for at andre kan leve bærekraftig. Kvinne, 38 fra Hurdal blir motivert av 

dette: «Man trenger ikke å være «miljøvennlige meg», man kan bare være en framtidsrettet 

person.»  I likhet med kvinne, 38 finner også andre informanter inspirasjon i at en bærekraftig 

levemåte krever kreativitet og nytenking. Andre beskriver at det er befriende å utforme livet 

etter hva man selv tenker er godt og bærekraftig, i kontrast til å leve på autopilot etter 

samfunnets normer. Kvinne, 34 fra Bergen forteller at hun tror man må gjenlære gamle 

kunster og tenke nytt for å stoppe klimaendringene:  

Vi tror så ofte at før i tiden så visste folk så mye mindre enn det vi gjør i dag. Og det 
har jeg oppdaget at det stemmer ikke helt (ler). Sant, de hadde for eksempel teknikker for å 
veve eller det å lage metall som bare overgår det vi kan i dag (…) de har klart det på en måte 
som vi kan tenke oss har vært mye mer bærekraftig enn det stålindustrien driver med i dag 
(…) vi må begynne å tenke litt annerledes for å få det til å fungere uten at vi ødelegger 
livsgrunnlaget vårt.  

Informantenes kreative kvaliteter blir muligens forsterket av kontakt med naturen (Leong, 

Fischer, & McClure, 2014; Mayer et al., 2008). Det kan være at naturen har god effekt på 

problemløsning på grunn av sammenhengen med godt humør. Positiv affekt predikerer evne 

til å reflektere (Mayer et al., 2008). Det ser også ut til at tilknytning til naturen står i 

sammenheng med større preferanse for innovativ og holistisk tenkning (Leong et al., 2014).  
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3.4.4 Akademikere og øvre middelklasse 
Åpenhet og inkludering er et av temaene informantene legger mest vekt på. Noen ytrer 

bekymring for at en bærekraftig livsstil skal være en øvre middelklasse- eller 

akademikertrend. Noen opplever at det er mest vanlig å bekymre seg for klimaendringer i 

akademiske miljøer. Andre undrer seg over om det å velge økologiske og lokalproduserte 

varer er en elitistisk trend for å vise status. Noen av informantene opplever at det å leve 

bærekraftig primært er en statusmarkør for øvre middelklasse. Informantene ønsker å være 

seg bevisst problemet, og jobber aktivt for å inkorporere flere sosiale sjikt. De viser til at det 

finnes bærekraftige løsninger som kan passe alle sosioøkonomiske lag. For eksempel at det 

ikke nødvendigvis trenger å være dyrt å spise miljøvennlig selv om økologisk mat på butikken 

er dyrt. Å dyrke sin egen mat er nærmest gratis. Mennesker med ulike økonomiske 

forutsetninger er med i begge bevegelsene. Blant informantene er flertallet akademikere, men 

de intenderer å være en åpen gruppe som ikke ekskluderer noen. Det er mulig at en 

bekymring for klimaendringer først begynte i akademiske miljøer, og at de derfor har hatt tid 

og mulighet til å ta tak i problemet. Mann, 40 fra Bergen reflekterer rundt dilemmaet:  

Vi må passe oss litt så ikke det blir bare en sånn der – nå har ikke vi så veldig mye 
klasser da. Men så det ikke blir en sånn der middelklasseøvelse med å reise på dyre butikker 
og bare kjøpe dyr økologisk mat, sant (…) At dette bare er en sånn, at det er en statusøvelse 
da (…) Etter alle mine fulle fem så er det overhodet… det er den siste biten av det.  
 

3.5 Politisk tilhørighet  
Det er påvist en sammenheng mellom høyresideideologi og manglende engasjement i 

klimasaken (se f.eks. Guy et al., 2014; Jacquet et al., 2014; Rossen et al., 2015). Det meste av 

denne forskningen er gjort i USA og Australia. Hvordan det ideologiske og politiske 

landskapet i Norge er representert hos informantene er derfor interessant å undersøke. Det 

femte og siste hovedtemaet er hva slags ideologisk tilhørighet og politiske standpunkt de har.  

 

Noen av informantene har liten tiltro til det politiske systemet. De er ikke så interessert i 

politikk eller misliker systemet. Noen stemte blankt ved tidligere valg, mens andre er opptatt 

av å velge parti. Mann, 35 fra Bergen er en av dem:  

Jeg har egentlig aldri vært så veldig interessert i politikk da men. Jeg synes jo og at 
det er viktig å stemme når det er valg. Selv om jeg har litt sånn liten tiltro til politikere 
generelt. Det er mye snakk og lite handling sånn egentlig. Eller i alle fall i sånn det store 
bilde med sånn viktige ting da.  
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Det er store motsetninger mellom informantenes tiltro til politiske løsninger. Noen er politisk 

aktive, mens andre mangler tro på politiske løsninger. Noen er engasjert i politiske partier 

som Miljøpartiet De Grønne (MDG), Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti. Andre er 

aktive i partipolitisk uavhengige organisasjoner forbundet med venstresida. De er opptatt av at 

bærekraft bør være en del av politikken på alle områder. Noen mener bærekraft ideologisk 

sett bør passe alle partier. Mann, 40 fra Bergen trekker fram politiske endringer som arena for 

de største tiltakene: «Men noe av det viktigste du gjør, det er hva du stemmer på. Vi lever ikke 

i et vakuum i fra… altså, det er der de store tingene og konsekvensene kommer.» 

 

Blant de som har vært politisk engasjert, anser flertallet venstresida som mer miljøvennlig. I 

tillegg til at de har andre verdier de også mener blir best ivaretatt av en venstreorientert 

politikk. Noen trekker linjer mellom disse verdiene og engasjement for klima. Det handler i 

stor grad om det samme; solidaritet og rettferdig fordeling. Mann, 34 fra Hurdal mener 

venstresidas politikk er bedre på bærekraft:  

Jeg holder meg jo godt til venstre i politikken sånn sett (ler litt), ja. Jeg tenker jo at… 
at… slik det… kapital, kapitalistiske systemet fungerer i dag eh, ikke fungerer bra da. For å få 
miljømessige goder ut i fra det. Eh, type privatisering og fritt marked og at det er bedriftene 
som skal på en måte styre økonomien (…) det er i alle fall ikke bærekraftig i det hele tatt. Så 
da… da tenker jeg at staten må ha mer styring da. Mer regulering. Fordi vi er ikke i stand til 
å ta de riktige valgene… slik at vi får mindre utslipp.  
 

Flere har begynt å stemme på eller er aktive i MDG. De beskriver at MDG gir optimisme og 

håp knyttet til politisk løsning på tvers av ideologi. Selv om ingen av informantene tilhører 

høyresiden er flere av dem positive til at folk med slik politisk tilhørighet kan være med i 

deres bevegelser. Mann, 40 fra Bergen:  

Alle skjønner jo at vi stemmer på de Grønne (ler). Men vi må liksom ikke bli en 
politisk organisasjon. Så vi må akseptere at folk stemmer FrP selv om jeg ikke tror at det er 
så mange av dem, men vi har en del Høyrefolk blant oss, som jobber i oljen, også videre. Men 
jeg ser at de liker dette her, fordi de er nok innerst inne ganske bærekraftige. Så det er nok litt 
den der sideveien vi må ta (…)Det er ingen sånn ekskluderende logikk i dette på noen måte. 
Så lenge på en måte noen ikke saboterer det, men det blir veldig teoretisk. 
 

3.6 Overførbarhet og metodiske utfordringer 
Funnenes overførbarhet; om de gjelder utover den konteksten de er blitt til i, er et sentralt 

element i forskning (se f.eks. Andenæs, 2000; Thagaard, 1998).  Man må se på hva resultatet 
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er og om det kan anvendes av andre grupper når man vurderer overførbarheten. I kvantitativ 

metode er ofte antall deltakere et fundament for generalisering. Ved kvalitativ metode er det 

viktigere for overførbarhet å ha nok gode beskrivelser av de viktige opplevelsene i fenomenet 

man undersøker (Andenæs, 2000). En kvalitativ undersøkelses overføringsverdi handler 

derfor om å artikulere hvem funnene kan gjelde for (Andenæs, 2000; Kvale, 2007).  

 

Når man skal vurdere funnenes overførbarhet, er det viktig at dette ikke bare vurderes ved 

slutten av undersøkelsen, men gjennom hele prosessen (Andenæs, 2000). Allerede i 

rekrutteringsfasen ble det gjort viktige beslutninger som kan påvirke overføringsverdien. 

Undersøkelsen baserer seg på frivillig deltagelse. Dette betegnes som et 

tilgjengelighetsutvalg, da man er avhengig av at informantene er villige til å være med 

(Thagaard, 1998). Det kan føre til at en viss type mennesker deltar, for eksempel overvekt av 

de med høyere utdanning. Funnene i undersøkelsen risikerer da hovedsakelig å belyse det å 

leve bærekraftig fra den overrepresenterte gruppens perspektiv. Det var overvekt av 

akademikere i utvalget, men med noe variasjon i utdanningsnivå. Flere av informantene 

reflekterte over om deres utsagn representerte et akademisk perspektiv. Denne åpenheten kan 

bidra til å øke overføringsverdien av funnene til andre samfunnsgrupper. I analysefasen blir 

også overføringsverdien påvirket. Det er viktig at analysen synliggjøres så den kan diskuteres 

og videreutvikles. Det gjør analysen tillitsvekkende og etterrettelig (Andenæs, 2000). I denne 

undersøkelsen har jeg derfor lagt vekt på å tydeliggjøre hvordan datamaterialet er analysert. 

Jeg har skrevet tolkninger av informantenes utsagn fysisk nærme utsagnene, så tolkningens 

gyldighet lettere skal kunne vurderes av leseren.  

 

For at funnene skal ha overføringsverdi, er det også viktig at de er troverdige. Måten funnene 

skildres på, bør derfor passe informantenes beskrivelser best mulig. Da er det også viktig at 

presentasjonen av funnene åpner for ulike forståelsesmodeller (Andenæs, 2000). Måten jeg 

har presentert funnene på er kun én tolkning av informantenes utsagn. Forståelsesmodellen 

stemples ikke som sann. Det som er viktig, er hvorvidt den er relevant for undersøkelsens 

fenomener og problemstillinger. Denne måten å vurdere funnenes overføringsverdi på kan 

kalles for en analytisk generalisering; en vurdering av i hvilken grad funn fra en undersøkelse 

kan brukes som veiviser for hva som kan skje i en annen situasjon (Andenæs, 2000; Kvale, 

2007). Det viktige spørsmålet blir da hvem funnene fra denne undersøkelsen kan gjelde for. 

For å besvare dette spørsmålet blir det også viktig å se nærmere på hva funnene betyr.  
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4 Oppsummering og implikasjoner  
I denne undersøkelsen er et utvalg som lever bærekraftig på eget initiativ intervjuet om hva de 

anser som viktig for å opprettholde livsvalget. Hensikten er å forstå mer av hvordan 

hverdagen ser ut når man deltar i bærekraftprosjekter, og hvilke psykologiske prosesser som 

ligger bak. I et videre perspektiv er også hensikten å inspirere og hjelpe andre til et mer 

bærekraftig liv ved å bli kjent med hvordan noen lever bærekraftig i Norge i dag.  

 

Informantenes forhold til klimaendringer som et globalt samfunnsproblem er preget av alvor 

og ansvar. De gjør flere klimahandlinger til daglig og har kunnskap om effektive tiltak. 

Tilgang på gode handlingsalternativer kan gjøre det lettere å ta inn over seg alvoret i 

klimaproblemet (Hornsey, et al., 2015). Innsyn i alvoret kan igjen forsterke motivasjonen til å 

gjøre klimahandlinger. Slik skapes en gjensidig påvirkning som forsterker motivasjonen til 

klimahandling. Klimahandling ser ut til å vanskeliggjøres om ikke reelle handlingsalternativer 

er lett tilgjengelig og når samfunnsnormen strider mot eventuelle løsninger. I så fall kan god 

offentlig tilgang på informasjon om klimaendringene og miljøvennlige alternativer kunne 

påvirke omfanget av bærekraft i Norge. En faktor som underbygger dette argumentet, er at 

konkret kunnskap om klimahandling synes viktig for informantenes opprettholdelse av 

livsstilen. En annen faktor er tro på at deres bevegelser bidrar til å løse klimaproblemet. Det er 

i tråd med annen forskning som har vist at å tro på effekten av klimahandlinger predikerer 

klimahandling (Bain, et al., 2015; de Leeuw et al., 2015).  

 

Flere av informantene opplever at de ikke alltid utnytter sitt fulle potensiale til å leve 

miljøvennlig. Ulike forhold kan vanskeliggjøre helomvending i livsstil, som brudd med 

forbrukskulturen som norm og konflikt mellom bærekraft og de nærmeste sine behov (Batson 

et al., 1999). For eksempel kan det være vanskelig å spise vegetarisk om samboer eller venner 

vil ha kjøtt. Hverdagen er ofte for utfordrende til å finne de mest miljøvennlige alternativene. 

Eksempelvis er det flere av beboerne i økolandsbyen som ikke ønsker å ha bil, men som anser 

det nødvendig på grunn av manglende kollektivtilbud. Forståelse av bærekraftig omstilling 

som utvikling mot et større mål, ser ut til å gjøre det lettere å opprettholde livsstilen i møte 

med utfordringer. Det viser seg i informantenes innstilling til folk som er mer miljøvennlige 

enn dem. De kan være skeptiske i starten for så å bli inspirert. Det gjenspeiles også i at 

informantene må utøve selvkontroll når de tar nye miljøvalg. Når livsstilen først er endret 
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krever det ikke lenger selvkontroll. Det vises også i at dårlig samvittighet til en viss grad 

synes å være drivkraft i en langsiktig bærekraftutvikling.  

 

Alle informantene forteller at de er blitt vant til å leve bærekraftig. Det er en kilde til glede og 

noe de gjør med indre motivasjon. Flere av informantene vektlegger at et bærekraftig liv 

oppleves som en befrielse fra forbrukssamfunnet, de lever kvalitativt bedre. Selvpålagte 

restriksjoner av miljøhensyn gjør også at de oppdager nye og bedre levemåter. For eksempel 

kan mangel på bil gjøre at man blir mer bevisst nærmiljøet. Lykke og indre motivasjon blir 

trukket fram som viktig for å leve miljøvennlig (se f.eks. Otto et al., 2014; Harré, 2011; Vohs 

& Faber, 2007). Nevnte forhold kan tas til inntekt for at selv offentlige miljøtiltak som er 

upopulære i starten, med tiden kan bli verdsatt av befolkningen, kanskje i likhet med 

popularitetsutviklingen til røykeloven (SNL, 2014). Ved offentlige tiltak kan det imidlertid 

være vanskelig å spille på at indre motivasjon er en viktig drivkraft for å leve bærekraftig.  

 

Å være en del av en bevegelse virker som noe av det mest nyttige for å holde en bærekraftig 

livsstil. Et sosialt støttende miljø inspirerer til å gjøre nye klimahandlinger, det har en viss 

kontrollerende effekt og det bedrer tilgangen til bærekraftige alternativ. Det er vanskelig for 

informantene å leve i konflikt med samfunnsnormen. Det gjør både tilgangen til 

miljøvennlige alternativer dårligere, og det skaper en følelse av å måtte trekke seg ut av eller 

leve på siden av samfunnet. Ingen av informantene ønsker dette. Bærekraftig 

samfunnsomstilling på nasjonalt plan kunne motvirket det.  

 

Mange av informantene trekker fram at deres nye livsstil i stor grad involverer mennesker og 

naturen i deres omgivelser på en måte som føles bra. Livene deres er mer sosiale, 

fellesskaplige og inneholder flere meningsfylte sosiale relasjoner. Det kan være at å leve 

bærekraftig har heldige fellesskapsbyggende effekter i en tid som er blitt kritisert for stor grad 

av individualisme (Nafstad et al., 2009). Individualismen har også blitt knyttet til økt 

forekomst av depresjon (Skagestad & Madsen, 2015). Dermed kan det tenkes at økt bærekraft 

i det norske samfunnet kunne hatt positiv effekt på fellesskapsdannelse og psykisk helse.  

 

Klimasaken synes primært å appellere til folk på venstresiden i politikken og de som er 

opptatt av selvutvikling. Ingen i utvalget oppgir at de tilhører høyresiden. Mange driver med 

yoga, meditasjon og selvutvikling og knytter det til valget om å leve bærekraftig. Det er i tråd 
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med tidligere forskning på ideologi, verdenssyn og klima (se f.eks. Guy et al., 2014; Hedlund-

de Witt et al., 2014; Jacquet et al., 2014; Rossen et al., 2015). Informantene er imidlertid åpne 

for at alle mennesker på tvers av ideologi kan leve miljøvennlig og være med i deres 

bevegelser. Statlige miljøtiltak kan true liberalistiske og konservative kjerneverdier om å 

beskytte det bestående og det frie markedet (Rossen et al., 2015). Innføring av nasjonale 

klimatiltak innenfor en bred politisk enighet kan derfor være vanskelig å oppnå. En mulig 

løsning for å få konservative på lag i klimasaken kan være å appellere til deres verdisyn. For 

eksempel ved å argumentere med behov for tiltak for at klimaet skal være slik det alltid har 

vært. I utvalget har jeg imidlertid sett at det er åpenhet rundt ulike politiske syn og stor 

kunnskap om effekten av klimatiltak. Det ideologiske skillet i klimasaken blir mindre dersom 

man har konkret informasjon om klimaendringer og løsninger (Guy et al., 2014). Åpne 

holdninger og god tilgang på kunnskap kan være konfliktløsende og bidra til bred politisk 

enighet. Dessverre har forskning fra økolandsbyer i USA vist at med stor diversitet i et 

økosamfunn blir konsensus og beslutningstaking vanskeliggjort (Hong & Vicdan, 2016).   

 

I dag er de som jobber aktivt for å leve bærekraftig i Norge en liten sosial bevegelse. De som 

lever på denne måten er sannsynligvis preget av det. Informantene er opplyste, kunnskapsrike, 

samfunnsengasjerte og kreative mennesker som ønsker å realisere sin visjon av en bærekraftig 

verden. Det ligger ikke for alle å drive samfunnsendring gjennom livsstil. Flere av 

informantene reflekterer rundt hva som skal til for at også de som ikke er spesielt opptatt av 

miljø skal delta. De framhever at det hadde vært lettere om miljøvennlige alternativer var 

samfunnets standardmodus. For eksempel at det kun fantes gjenbruksposer på butikken. Om 

miljøvennlighet var en selvfølge, ville det være unødvendig å velge miljøvennlig ut fra 

verdier. Det kunne kanskje også bygd ned politiske skillelinjer i klimasaken. 

 

Jeg håper undersøkelsesprosessen har vært nyttig for informantene, fra intervjusamtalene til 

rapporten. Det er mulig refleksjonene de gjorde rundt egne liv og fellesskapet de tar del i, kan 

ha implikasjoner for bevegelsene og hvordan de jobber videre. Jeg håper presentasjonen av 

hvordan åtte mennesker lever bærekraftig kan inspirere andre til å prøve det samme. De siste 

årenes økende interesse for økolandsbyen, og at Bærekraftige liv på kort tid har spredd seg til 

mange forskjellige nabolag i Bergen, kan vitne om momentum og inspirasjonskraft i 

bevegelsene.  
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Funnene fra undersøkelsen kan også ha relevans for ovenfra- og ned-løsninger på 

klimaproblemet. Det er mitt håp at denne sammenfatningen av hva som fremmer og 

vanskeliggjør bærekraftig livsendring kan være nyttig for å implementere nasjonal 

systemendring. Det kan bli enklere både for enkeltpersoner og for offentlige myndigheter å ta 

miljøvennlige valg når man har foregangsprosjekter som økolandsbyen i Hurdal og 

Bærekraftige liv i Bergen. Disse prosjektene viser at det å leve bærekraftig kan øke 

livskvaliteten, at man kan vende seg til klimatiltak – selv om de kan være en utfordring i 

utgangspunktet, og at det som først oppfattes som begrensninger kan skape nye muligheter. 

Til sist, har informantene også nyansert begrepet «bærekraft» til å involvere mer enn bare det 

å dekke nåværende og framtidige generasjoners behov. Det handler også om å ivareta 

nåværende generasjoners velvære og verdier på en måte man stolt kan overbringe til 

framtidige generasjoner.  
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Vedlegg  

Vedlegg 1 – Epost til økolandsbyen i Hurdal og 
Bærekraftige Liv – prosjektet i Bergen  
Hei, 

Mitt navn er Andrea Varga Weme og jeg er student på avgangsåret i psykologi profesjon på 

Universitetet i Oslo. 

 

I den anledning skal jeg skrive en hovedoppgave (tilsvarende masteroppgave) om hva som 

gjør at folk begynner å leve bærekraftig og hva som gjør at de fortsetter med det. 

Klimapsykologi er veldig i vinden for tiden, men det meste av forskning jeg har lest er 

eksperimentell eller teoretisk. Det ser ikke ut til at noen hittil har intervjuet folk som lever 

bærekraftig på eget initiativ for å høre hva som er viktig for dem i en slik beslutning. 

 

Derfor kontakter jeg dere i Hurdal Økolandsby/Bærekraftige Liv på Landås for å komme i 

kontakt med omtrent fem personer som kunne tenke seg å stille opp på et slikt intervju? 

Intervjuet kommer til å ta omtrent tre kvarter til en time, og det jeg ønsker å snakke om i 

intervjuet er historien om hvordan man begynte å leve bærekraftig, hvorfor man tok dette 

valget, hvordan man lever bærekraftig i hverdagslivet og hva som gjør at man fortsetter med 

det. Jeg vil gjerne komme i kontakt med noen som ikke har vokst opp i et liknende miljø selv, 

eller har tatt et valg med å bryte med slik man levde tidligere for å leve bærekraftig. 

Hovedoppgaven kommer til å bli publisert på en åpen nettdatabase på Universitetet sine 

hjemmesider etter innlevering våren 2016. I tillegg kan det hende at jeg får publisert en 

artikkel på funnene. I så fall kan det være god publisitet for økolandsbyen/ Bærekraftige Liv 

på Landås. Intervjuene til personene som velger å delta vil selvfølgelig bli anonymiserte. 

 

Selv har jeg lenge vært aktiv i miljøbevegelsen gjennom organisasjonen Spire som jobber 

med bærekraftig utvikling, og gjennom den grønne livsstilsbloggen gronnejenter.no. Jeg 

tenker at det er viktig å løfte gode bærekraftige initiativ fram og fortelle historien om hvordan 

folk kan leve bærekraftig uten en moralsk undertone, men som positiv inspirasjon. Jeg tror 

dette er en viktig motvekt til mye av det dommedagsaktige preget som er i offentlig 



60 
 

kommunikasjon om mennesker og klima. Med dette hovedoppgaveprosjektet håper jeg å 

bidra til å løfte noen slike gode historier fram, blant annet fra Hurdal og Landås. Slik at man 

bedre kan forstå hva som gjør at noen får til å leve bærekraftig, i et samfunn mange andre 

synes det er vanskelig. 

 

Jeg hadde blitt meget takknemlig om dere kunne spre denne forespørselen blant landsbyens 

beboere/ blant de som er med på prosjektet eller andre interesserte, og hvis noen er interessert 

i å stille til intervju eller bare vil ha mer informasjon, så er det bare å kontakte meg på 

telefonnummer 93812729. 

 

Med vennlig hilsen, 

Andrea Varga Weme 

Psykologstudent på Universitetet i Oslo 
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Vedlegg 2 – Samtykkeerklæring  

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet 

En kvalitativ undersøkelse av hvilke prosesser som kan føre 
til og opprettholde bærekraftige livsvalg. 

Bakgrunn og formål  

Dette forskningsprosjektet er et hovedoppgaveprosjekt (tilsvarende master) på 
profesjonsstudiet i psykologi, ved Psykologisk institutt på Universitetet i Oslo. Formålet med 
studien er å undersøke hvilke prosesser som oppleves som viktige i en bærekraftig hverdag og 
for bærekraftig omstilling. Spørsmål som vi håper at undersøkelsen skal kunne gi svar på er:  

- Hvordan hverdagen til de som lever i økolandsbyer og deltar i bærekraftige 
hverdagslivsprosjekt ser ut? 

-  Hva gjør de for å leve mer miljøvennlig og bærekraftig?   
- Hva motiverte dem til å begynne å leve på dette viset?  
- Hva opplever de at er hjelpsomt med tanke på å fortsette å leve bærekraftig? 
- Hvordan ser de som lever på denne måten på seg selv, på verden og på 

klimaendringer?  

Vi ønsker å intervjue personer som føler at de har gjennomgått en omstilling til å leve et mer 
bærekraftig liv og som aktivt forsøker å leve bærekraftig i sin hverdag i dag.  

Hva innebærer deltagelse i studien? 
Deltagelse i studien innebærer å stille til et intervju med prosjektleder (student) som tar 
omtrent en time. Intervjuet vil ha en åpen struktur, og vil inneholde spørsmål som:  

- Hvordan man bestemte seg for å leve mer bærekraftig  
- Hva man gjør for å leve mer bærekraftig 
- Hva som hjelper en i å fortsette å leve bærekraftig  
- Tanker om verden, naturen og klimaendringer etc.  

 

Intervjuene vil registreres på båndopptaker. Deretter vil intervjuene bli transkribert og 
anonymisert og lydopptakene slettes.  

 

Hva skjer med informasjonen om deg?  
Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt. Det er kun prosjektleder (student) og 
veileder som vil ha tilgang til dine personopplysninger. Personopplysninger og opptak vil 
lagres separat for å kunne ivareta konfidensialiteten av datamaterialet (intervjuene).  
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Deltakerne i prosjektet vil anonymiseres med tanke på alder og navn så man ikke vil kunne 
gjenkjennes i den ferdigstilte oppgaven. At undersøkelsene er gjort på Landås og i Hurdal vil 
imidlertid komme fram. Oppgaven vil sannsynligvis bli publisert i DUO (en samling av 
digitale publikasjoner på Universitetet i Oslo sine hjemmesider) og være åpent tilgjengelig for 
alle. Det kan også bli aktuelt å publisere en vitenskapelig artikkel basert på funnene. 
 

Prosjektet skal etter planen avsluttes våren 2016. Alle personopplysninger og båndopptak av 
intervju vil da makuleres. 

Frivillig deltakelse 
Det er frivillig å delta i studien, og du kan når som helst trekke ditt samtykke uten å oppgi 
noen grunn. Dersom du trekker deg, vil alle opplysninger om deg bli anonymisert. 
 
Dersom du ønsker å delta eller har spørsmål til studien, ta kontakt med prosjektleder Andrea 
Varga Weme på telefonnummer 93812729 eller ta kontakt med veileder for prosjektet Ole 
Jacob Madsen på telefonnummer 22845240.  
 
Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig 
datatjeneste AS. 
 
Samtykke til deltakelse i studien 
 
 
 

Jeg har mottatt informasjon om studien, og er villig til å delta  
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(Signert av prosjektdeltaker, dato) 
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Vedlegg 3 – Intervjumal  
Intervjumal for 

En kvalitativ undersøkelse av hvilke prosesser som kan føre til og opprettholde 
bærekraftige livsvalg. 

Spørsmålene er veiledende med tanke på hvilke tema som ønskes belyst gjennom intervjuet. 
Intervjuet er semistrukturert med åpning for at samtalen kan utvikle seg om tema 
intervjupersonen anser som viktige og tema som blir viktige underveis. Det vil etterstrebes en 
narrativ struktur på intervjuet hvor intervjupersonens historie om hvordan de gjennomførte en 
omstilling til å leve mer bærekraftig og hvordan deres bærekraftige hverdag utarter seg vies 
oppmerksomhet.  
Fortell meg om hvordan du ble interessert i å leve mer bærekraftig?  

Hvordan var livet og du før du begynte å leve mer bærekraftig?  

Hva var det som motiverte deg til å begynne å leve på dette viset?  

Hvordan ser hverdagen ut for deg nå? I forhold til hverdagen før?  

x Morgningene  
x Måltider  
x Transport  
x Arbeid  
x Fritidsaktiviteter  
x Huset  
x Hage?  

Hva konkret gjør du for å leve mer miljøvennlig og bærekraftig?   

Hva opplever du at er hjelpsomt med tanke på å fortsette å leve bærekraftig? 

x Sosialt miljø 
x Historier  
x Tilrettelegging  

Hva er det som motiverer og inspirerer deg til å bli mer miljøvennlig/fortsette å leve 
miljøvennlig?  

Oppleves hverdagen som givende/lett eller vanskelig/krever selvdisiplin?  

Ser du på deg selv som en grønn person? Gjorde du det før? Hva innebærer denne identiteten?  

Hva slags tanker har du om mennesket og klimaendringene? Har det endret seg etter at du 
begynte å leve mer bærekraftig?  

Hva slags kilder henter du informasjon om klimaendringer og bærekraftighet fra?  

Hva slags syn har du på verden generelt?  

Politisk engasjement?  


