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Udgangspunkt
• Mainstream teorier forstår miljø adfærd som et spørgsmål 

om individuel valg



Jeg har viden og motivation. 
Hvorfor gør jeg ikke mere for miljøet?



Måske fordi jeg sidder alene med mine valg?



COMPASS projekt (http://compass.ku.dk)

•Hypotese: fællesskab påvirker miljø adfærd
• Fokus på fælles handling i stedet for individuel valg
• Fokus på ”miljø praktivism” i stedet for ”miljø aktivism”





• Carbon fodaftryk undersøgelse
• Sammenligning af 1018 repræsentativ dansker og 256 medlemmer af grønne 

fællesskaber (halvdelen af dem medlemmer af økosamfunde)

• Medlemmer af grønne fællesskaber har et carbon fodaftryk som er 
27% under det danske gennemsnit (bedste økosamfund: 60% under). 
Det sker uden subsidier eller kommunale tiltag

• Identitet og motivation
• Vidensudveksling
• Fysiske infrastrukturer
• Sociale infrastrukturer



Carbon fodaftryk spørgeskema
• Medlemmer af økosamfund = 30% under gennemsnit 

(8,2 tons i stedet for 11,8 tons)

Ecovillagers Average Danes

Energy 0,5 1

Transport 4,9 6,7

Food 0,8 1,6

Diverse 2 2,5

Total 8,2 tons 11,8 tons



Fælles identitet, fælles mål

”Da jeg blev medlem af 
fællesskabet, følte jeg en 
stor lettelse. Jeg var ikke 

alene mere”



Viden

”Uanset hvor meget du ved i 
forvejen, lærer du altid 
noget nyt når du bliver 

medlem af et fællesskab”



Fysiske og sociale infrastrukturer

”strukturerne ofte giver 
frihed og muligheder, fordi
vi ikke hele tiden skal tage
stilling til alt, hvad vi gør”



Politisk indflydelse

”It is not so difficult to make a 
change. You just need to make 
noise. If politicians see that you 
are organized in communities, 

they have to listen.”





Fra grå boligforeninger
til grønne nabofællesskaber



SAMSKAB – kort fortalt
https://www.omstilling.nu/groennenabofaellesskaber

• Hvordan kan grønne nabofællesskaber etableres ud af grå bolig 
foreninger (eller fra start)?

• Hvilken miljø- og social impact har grønne nabofællesskaber?
• Hvordan kan kommuner og boliginstitutioner facilitere processen?
• Hvordan kan processen opskaleres?



Konklusion

• Fællesskab gør en KÆMPE forskelle (uden subsidier eller kommunale 
tiltag)

• Forskningen om adfærd/praksis har indtil videre fokuseret mest på 
hvordan strukturer og institutioner påvirker individer 

• Begrænset impact

• Forskning skal nu fokusere mere på hvordan individer påvirker 
hinanden i fællesskab, og hvordan institutioner kan facilitere det

• Større impact
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