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Sammendrag 

”Identitet, kropp og hverdagsliv i et folkelig perspektiv – og 
erfarigskunnskapens plass innen folkehelsetenkningen” 

De siste tiårene har vekten økt i den norske befolkningen. Stortingsmelding nr 
16 ”Resept for et sunnere Norge” uttrykker uro for denne utviklingen og definerer 
viktige satsningsområder for å hindre en økning i antallet diabetes 2 og andre 
livsstilsrelaterte sykdommer. Satsningsområdene beskrevet over er alle basert 
på og dokumentert ved statistiske undersøkelser. Hovedtendensen i anbefaling-
ene har som utgangspunkt at overvekt og fedme er assosiert med noe negativt 
og problematisk. 

Denne avhandlingens fokus er den subjektive selvoppfatningen til både 
normalvektige og overvektige. Hensikten er å avdekke den kollektive forstå-
elsen av helse og et godt liv i et lokalsamfunn med overvektsutfordringer i 
befolkningen. Avhandlingen søker å belyse hvordan vektøkning i det norske 
samfunnet påvirker individers selvbilde og kroppsforståelse, og hvordan dette 
speiles på lokalsamfunnsnivå. Et lokalsamfunn i Sør-Norge (”Libygda”), 
definert av media rundt tusenårsskiftet som den mest overvektige kommunen i 
Norge, danner utgangspunktet for denne studien. 

Metoder som feltarbeid, deltagende observasjon, flerstegs fokusgruppeintervju, 
individuelle intervjuer (alt uført i ”Libygda”) blir benyttet. Hovedfokuset i de 
metodiske tilnærmingene er en nedenfra-og-opp inngang inspirert av hand-
lingsorientert forskningssamarbeid, hvor både forsker og deltakere sammen 
søker ny innsikt og erfaringskunnskap om individuell og kollektiv helseopp-
fatning, kroppsforståelse og identitet. 

Datamaterialet blir analysert i lys av livsformteori, sosial kapital og andre 
relevante samfunnsvitenskapelige teorier. 

Metodiske og teoretiske tilnærminger innen folkehelsearbeidet er ofte knyttet til 
helseforskningen, mens denne avhandlingen har et samfunnsvitenskapelig 
(sosiologi og sosialantropologi) utgangspunkt. Avhandlingens perspektiv søker 
å komplementere tradisjonell helseforskning med en erfaringsbasert tilnærming 
til folkehelsevitenskapen. 

Avhandlingen beskriver hvordan erfaringsbaserte og folkelige perspektiver på 
helse og kropp lever side om side med den medisinske og folkehelseviten-
skaplige. Dette innebærer at det eksisterer en parallell forståelse av virkelig-
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heten, som sjelden blir tillagt vekt eller fokusert av helsepersonell eller 
akademia. 

Hvis folkehelsearbeid skal få større innflytelse og gjennomslagskraft i mennes-
kers hverdagsliv, må disse erfaringsbaserte og folkelige perspektivene inklu-
deres av fagfolk. 

Nøkkelbegreper: overvekt, helse, kropp, erfaringskunnskap, folkelig perspektiv, 
subjektivt velbefinnende, livsform, handlingsorientert forskningssamarbeid, 
flerstegs fokusgruppeintervju, identitet, hverdagsliv. 
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Forord 
De som kjenner meg godt vet at jeg er glad i eksotiske og utradisjonelle reiser. 
Dette prosjektet, som har ledet frem til denne avhandlingen, kan også sees som 
en slags indre og ytre oppdagelsesreise. 

Jeg takker Høgskolen i Hedmark (HH) og Karlstads Universitet (KAU) for 
deres gode støtte både økonomisk og faglig. 

Mine to veiledere; Bengt G. Eriksson (HH/KAU) og Jan Kåre Hummelvoll 
(HH) takkes for inspirasjon, gode råd, refleksjoner og interessante samtaler, 
men like mye for oppmuntrende ord når det var stillstand og idètørke på ferden. 

Jeg ønsker også å rette en spesiell takk til lesegruppen ved KAU (Gerd 
Lindgren, Gunilla Lönnbring og Stefan Karlsson) som underveis har gransket 
teksten og kommet med gode råd til forbedringer. På samme vis ønsker jeg å 
takke Ragnfrid Kogstad og Sevald Høye ved HH som gav gode innspill ved 
granskningen av teksten på Elverum. 

I tillegg ønsker jeg å rette en stor takk til gode kolleger og stipendiater ved 
Høgskolen i Hedmark, avdeling for Folkehelsefag for idèmyldring og en kanal 
for utløp av frustrasjon. 

Mine kolleger som deltok som med-moderatorer i alle fokusgruppene i Libygda 
og andre som har engasjert seg på ulike vis i prosjektet, er jeg også stor takk skyldig. 

Familie og venner skal også tilgodeses med en takk for god støtte, men også for 
å tilby et pusterom hvor jeg bare kunne være den rare Inger Helen, og ikke 
”stipendiaten”.  

I Libygda er det mange som skal takkes, både kommuneledelsen som bisto med 
praktiske løsninger, men ikke minst alle de modige deltakerne som velvillig lot 
meg få innblikk i sine tanker og livsverden. Deres livsvisdom har gitt viktige 
bidrag og råd på veien for å nyte de små øyeblikkene i hverdagen og være 
tilfreds med ”nok”. 

Til sist ønsker jeg å rette en stor og ydmyk takk til mine livsreisegutter; Sigurd 
og Asgeir. Takk for at dere har holdt ut med meg og deltatt på denne berg- og 
dalbane turen. Heretter skal ”hodet og hjertet” mitt befinne seg på samme sted, 
og dere skal få den oppmerksomheten dere fortjener. 

Tusen takk alle sammen! 

Elverum januar 2013  

Inger Helen Solheim 
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Jeg holder af hverdagen.  
Mest af alt holder jeg af hverdagen.  
Den langsomme opvågnen til den kendte udsigt  
der alligevel ikke er helt så kendt.  
Familiens på en gang fortrolige og efteer søvnens fjernhed fremmede  
ansigter. 
 
Morgenkyssene 
Postens smæld i entrèen. 
Kaffelugten 
Den rituelle vandring til købmanden om hjørnet efter mælk, cigaretter, 
aviser- 
Jeg holder af hverdagen 
Selv gennem alle dens irritationer 
Bussen der skramler udenfor på gaden 
Telefonen der uafladelig forstyrrer det smukkeste, blankeste 
stillestående ingenting i mit akvarium 
Fuglene der pipper fra deres bur 
Den gamle nabo der ser fordbi 
Ungen der skal hentes i børnehaven netop som man er kommet i gang 
Den konstante indkøbsliste i jakkelommen 
med sine faste krav om kød, kartofler, kaffe og kiks 
Den lille hurtige på den lokale 
når vi alle sammen mødes med indkøbsposer og tørrer sved af 
panderne- 
Jeg holder af hverdagen 
Dagsordenen 
Også den biologiske 
De uundgåelige procedurer i badet og på toilettet 
Den obligatoriske barbermaskine 
De breve der skal skrives 
Huslejeopkrevningen 
Afstemningen af checkheftet 
Opvasken 
Erkendelsen af at være udgået for beer eller tape- 
Jeg holder af hverdagen 
Ikke i modsetning til fest og farver, tjald og balfaldera 
Det skal til 
med alle sine efterladte slagger 
Så meget usagt og tilnærmelsesvis 
vævende og hængende i luften bagefter 
Som en art psykiske tømmermænd 
Kun hverdagens morgenkaffe kan kurere- 
Fint nok med fester! Al plads for euforien! 
Lad de tusinde perler boble! 
Men hvilken lykke så bagefter at lægge sig 



v 

i hvilens og hverdagens seng 
til den kendte og alligevel ikke så kendte samme udsikt 
 
Jeg holder af hverdagen 
Jeg er vild med den 
Hold da helt ferie hvor jeg holder af hverdagen 
Jeg holder stinkende meget af hverdagen 
 

- Dan Turèll 
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Til Asgeir og Sigurd 

- som viser meg glansen i hverdagen   

Illustrasjon: Odd Solheim 
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Å leva, det er å elska 

det beste di sjel fekk nå, 

å leva det er i arbeid 

mot rikare mål å trå. 

 

Å leva, det er i livet 

å finna det største verd; 

å leva, det er å vinna 

til sanning i all si ferd. 

 

Å leva, det er å leggja 

all urett og lygn i grav; 

å leva, det er som havet 

å spegla Guds himmel av. 

 

- Anders Vassbotn 
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Kapittel 1 Innledning 

”Vi er rare vi mennesker”, sier Agnes som en slags konklusjon over hvordan hun 

har hatt et problematisk forhold til kroppen sin hele livet. Hun har beskrevet 

hvordan en stor kropp har hindret henne både psykisk og fysisk i å leve det livet 

hun har ønsket å leve siden hun var liten jente. Den store kroppen er en ting, 

men det som for henne står som det største hinderet, det er andre mennesker 

og deres moraliserende tanker og utsagn om henne som person, og hvordan 

dette har påvirket hvordan hun tenker om seg selv. Agnes forteller om følelsen 

av å aldri strekke til. Hun føler seg sjelden helt snill nok, pen nok, flink nok eller 

god nok. 

Sosialmedisineren Per Fugelli etterlyser i sin bok Nokpunktet (2008) mer raushet 

og ”høyde under taket” i det norske samfunnet. Han hevder at vi blir syke av alt 

presset og kravet om å hele tiden være så flinke i alt. Fuggeli vektlegger heller 

verdier som raushet, måtehold, glede, takknemlighet og evnen til å innse at nok 

er godt nok. 

Et gammelt norsk ordtak sier at: ”range (feil) vegen vert ikkje rett om det er mange som 

går han”. Denne avhandlingen kan på flere måter falle inn under dette. Det er 

min påstand at Vestens syn på overvekt og verdier knyttet til helse og kroppens 

indre og ytre kvaliteter har snevre rammer. De som ikke helt passer inn i 

rammene blir påminnet og bevisstgjort dette på ulike måter. En ensidig 

fokusering i det offentlige rom på sunnhet, kropp, helse og trening som kilden 

til det gode liv, kan i seg selv være skadelig og skape en forverret helsetilstand.  

I tråd med Fugelli (ibid.) og hans etterlysning av mer raushet, er det også min 

grunnleggende instilling at de som ikke passer inn i de tidligere nevnte snevre 

rammene - de skal vi være glade for, fordi de bidrar til å skape toleranse og 

mangfold, noe som igjen bidrar til en god helse. 

1.1  Bakgrunn for avhandlingsarbeidet 

Helsedebatten - inkludert fokus på overvekt - har lenge vært et tema i norske 

medier og politikk. Rundt tusenårsskiftet ble Libygda1 plassert i offentlighetens 

lys på bakgrunn av nasjonale helseundersøkelser. Kommunen ble i ett tilfelle og 

i en aldersgruppe rangert som de mest overvektige i Norge. Dette ble i lokale, 

regionale og nasjonale medier slått opp under overskrifter som: ”Lisokningen er 

feitest”, ”Kampen mot fettet i Libygda”, ”Libygdas tjukkasstempel” og ”Fjerner 

fettet i Libygda”. Selv om helseundersøkelsene bare fokuserte på en alders-

                                                           
1
 Stedsnavnet Libygda, navn på steder i kommunen og navn på deltakere er ikke autentiske. 
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gruppe, ble dette i media presentert som om det gjaldt alle innbyggerne. 
Vinklingen på de fleste artiklene var at dette var alvorlige tall som måtte gjøres 
noe med. Fokuset på overvekten i Libygda ble ansett av kommuneledelsen, 
fylkeslegen og intervjuede lisokninger som noe som burde bli tatt fatt i. 
Løsningene som ble fremsatt var enstemmige. ”Vi er fete, late og dumme” 
skrev en regionsavis om fylket som helhet. Økonomiske tilskudd fra fylkeslegen 
ble gitt for å fokusere på helseproblemene og lokale trimaktiviteter ble 
organisert i Libygda. Helseledere på fylkesnivå gav følgende råd til lisokningen: 
”lær mer, spis mindre og vær mer aktiv”. Det ble også opprettet premier for 
personer og foreninger som ble med på aksjoner for å redusere innbyggernes 
overvekt.  

Denne ensidige fokuseringen på overvekt som et samfunnsproblem med 
normative konnotasjoner, ble i liten grad stilt spørsmål ved i den offentlige 
debatten. Avisoverskriftene og innholdet i artiklene ble presentert i en form 
som ikke opponerte mot det bildet helsevesenet og deres anbefalinger 
presenterer. 

Det bildet media og helsevesenet tilkjennegir er i all hovedsak følgende:  

I det som betegnes den vestlige verden2 har overvekt blitt et omfattende 
helsemessig og økonomisk samfunnsproblem. WHO og de enkelte lands 
myndigheter har utarbeidet mål og strategier for hvordan man skal få bukt med 
overvektsproblematikken og sykdommer relatert til kroppsmasseindeks3 (KMI) 
over 25 (St. meld.16 2002-2003). Vekten i den vestlige befolkningen øker. Det 
samme gjør livsstilssykdommene som skjelett-muskellidelser, diabetes 2 og 
hjerte-kar sykdommer. Informasjonskampanjer og lovreguleringer synes heller 
ikke å oppfylle myndighetenes og helsepersonells ønsker om nasjoner der 
overvekt er i nedgang. Tvert imot antas det at vekten i Vesten vil øke ytterligere 
i årene som kommer. 

Denne dominante helsetilnærmingen er knyttet opp mot vestlig medisin. 
Hovedtendensen i tilnærmingene viser til overvekt og fedme som noe negativt 
og problematisk. De statlige føringene legger denne vinklingen til grunn 
gjennom stortingsmeldinger, handlingsplaner og medisinske anbefalinger. 
Statistisk Sentralbyrå har utformet følgende figurer på basis av siste tilgjengelige 

                                                           
2 Europa, USA, Australia og New Zealand 
3 Body Mass Index (BMI) (eller kroppsmasseindeks) er en formel som viser balansen mellom høyde 
og vekt. Det viser om en person er over- eller undervektig eller har normal vekt. Målet skiller ikke 
mellom fett- og muskelmasse. BMI beregnes som vekt delt på høyde ganger høyde. Eksempel: 70 / 
1,80 x 1.80 = 21,6 (Kilde: Statistisk Sentralbyrå).  
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opplysninger (per november 2012) fra Levekårsundersøkelsen 2008 (Helse, 
omsorg og sosial kontakt):  

 
Fig. 1a Utviklingen av alvorlig overvekt blant norske kvinner i ulike aldersgrupper i perioden 1998-
2008  
(Kilde: http://www.ssb.no/emner/03/01/helseforhold/ ). 

Figuren over viser en økning i alvorlig overvekt (fedme) for norske kvinner fra 
1998 og frem til 2002, men at denne utviklingen har snudd eller flatet ut i 
aldersgruppene 45-66 år og 67 år og oppover. Siden 2005 har tendensen snudd i 
den yngste aldersgruppen, mens gruppen kvinner med alvorlig overvekt i 
aldersgruppen 25-44 år stadig øker. 

 
Fig. 1b Utviklingen av alvorlig overvekt blant norske menn i ulike aldersgrupper i perioden 1998-2008 
(Kilde: http://www.ssb.no/emner/03/01/helseforhold/) 
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Figuren over viser en økning av andelen menn med alvorlig overvekt, unntatt i 
aldersgruppen 67 år og oppover, der andelen var i nedgang frem til 2002. 
Mellom 2002 og 2005 var alvorlig overvekt i fleste aldergruppene flatet ut. 
Siden 2005 har andelen menn med alvorlig overvekt økt sterkt i aldersgruppen 
25-44 år og i aldersgruppen 67 år og oppover. 

Figurene over beskriver andelen kvinner og menn med alvorlig overvekt 
(fedme). Dette innebærer en Body Mass Index/ kroppsmasseindeks (KMI) på 
30 eller høyere. Graderingen av overvekt i følge SSB er: Normal vekt/ 
overvekt: 25-26,9 - Overvekt: 27-29,9 - Fedme: grad 1: 30-34,9, grad 2: 35-39,9 
og grad 3: 40 og over4. 

Begge figurene over viser videre at èn av fire nordmenn over 16 år ble 
karakterisert som overvektig i 2008. Andelen overvektige nordmenn har økt 
med 7 prosentpoeng de siste ti årene. Flere menn er overvektige, og andelen 
overvektige har økt sterkere blant menn enn blant kvinner. I 2008 var knapt en 
tredel av alle menn, og en femdel av alle kvinner, overvektige. I tillegg har en 
femdel av befolkningen det som kalles "noe overvekt". Settes grensen for 
overvekt ved KMI på 25 eller høyere, er fire av ti nordmenn overvektige. Én av 
ti nordmenn har fedme. Det har vært lite endring i overvekt blant kvinner siden 
20025.  

Stortingsmelding nr 16 Resept for et sunnere Norge (2002-2003) uttrykker en 
bekymring over denne vektutviklingen. Her defineres viktige satsningsområder 
med vekt på etablering av gode helsevaner for å forebygge utvikling av økende 
folkehelseproblemer som alvorlig fedme, hjerte-og karsykdommer, kreft og 
diabetes 2. Videre vektlegges det å fremme utvikling av god helse og livskvalitet, 
samt å forebygge psykiske lidelser.  

De ovenfor nevnte foci og satsninger er alle fundert på politisk initiativ og 
politiske beslutninger, som er begrunnet med tallmateriale fra statistiske under-
søkelser.  

Mitt fokus er derimot rettet mot den subjektive vurdering og kroppslige 
selvbildet overvektige og normalvektige personer har, samt den kollektive 
selvoppfatning i lokalsamfunn med stadig økende overvekt i befolkningen.  

Utgangspunktet for studien var medias fokusering på en kommune som den 
mest overvektige i landet. Jeg har valgt å gi denne kommunen navnet Libygda og 

                                                           
4 (Kilde: http://www.ssb.no/vis/samfunnsspeilet/utg/201205/04/art-2012-12-11-01.html) 
5 (Kilde: http://www.ssb.no/emner/03/01/helseforhold/) 
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innbyggerne blir kalt lisokninger. Personene som blir presentert er også gitt nye 
navn. 

I årene etter dette har andre kommuner fått denne plasseringen. Men Libygda 
kommune danner utgangspunkt for prosjektet og vil bli brukt for å illustrere en 
tendens som er relevant for et stadig økende antall kommuner i Norge. Jeg 
søker både på individnivå og lokalsamfunnsnivå å avdekke hvordan vekt-
utviklingen i det norske samfunnet påvirker selvbilde og kroppsoppfatning. Jeg 
ønsker med andre ord å avdekke hva innbyggere i kommunen selv mener om 
temaer som helse, kropp og identitet. 

Hva er det lisokningen oppfatter som viktig i livet sitt, og hva er det de velger å 
fokusere på? Denne avhandlingen tar sikte på å avdekke disse faktorene av 
folkelig kunnskap i Libygda.  

1.2 Begrepsavklaring 
Tittelen ”Identitet, kropp og hverdagsliv” er tenkt forklart som tre likeverdige 
forhold som behandles i avhandlingen. Identitet og kropp i denne avhandlingen 
fungerer som tematiske sorteringsbegreper som deltakerne gav sitt menings-
innhold til. Det vil ikke bli tatt stilling til de identitetsteoriene og kroppsteoriene 
som finnes, fordi det er livsformteorien som er utgangspunkt for analysen. Jeg 
er samtidig klar over at både identitet og kropp inngår i større teoretiske 
diskusjoner med mange ulike synspunkter på hvordan begrepene bør forstås, 
tolkes og benyttes. Begrepet hverdagsliv skiller seg på flere måter fra begrepene 
identitet og kropp ved at det kan innbefatte de fleste elementer i deltakernes liv, 
og er vanskelig å avgrense på samme måte som kropp og identitet. 
Lisokningene i materialet har likevel en oppfatning av hva de legger i 
hverdagsliv som vil bli presentert i kapittel 6.  

Jeg har benyttet livsformteorien for å analysere og diskutere lisokningens 
erfaringskunnskap ut fra de tre temaene identitet, kropp og hverdagsliv. Dette 
for å undersøke om det fremkommer andre elementer ved begrepene om man 
ser dem i lys av deltakernes erfaringskunnskap/folkelige kunnskap. Et ”folkelig 
perspektiv” reflekterer de tanker og erfaringer som kom til uttrykk blant 
deltakerne i Libygda, og som i mange tilfeller representerer et komplementært 
syn til ”ekspertperspektivet” som er synlig i media, statistikker og stortings-
meldinger. Med ”tradisjonelt folkehelsevitenskaplig perspektiv” menes derfor 
dette ”ekspertperspektivet”, i betydningen den medisinske og epidemiologiske 
tilnærmingen, som søker generalisert kunnskap om hva som fremmer helse i 
befolkningen. Jeg argumenterer imot denne delen av folkehelsetenkningen og 
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en ovenfra- og ned fremgangsmåte for å skape kunnskap om hva det er som gir 
folk helse. Men jeg er klar over at folkehelsevitenskapen/tenkningen i utgangs-
punktet er både tverrsektoriell og flervitenskapelig. 

1.3  Hensikten med avhandlingen 
Utgangspunktet for studien var medias presentering av Libygda som den 
kommunen i landet med høyest prosentandel av overvektige. Jeg ønsket ved 
prosjektstart (2006) å utforske sosiale og personlige reaksjoner på overvekt, om 
det lå lokale elementer (levesett og kosthold) eller personlige valg til grunn for 
statistikken som media viste til. Etter som prosjektet utviklet seg og basert på 
lisokningens erfaringskunnskap, kom fokuset på overvekt mer i bakgrunnen til 
fordel for temaer som helse, kropp, identitet og det subjektive gode liv.  

Forskningsprosjektet befinner seg i spenningsfeltet mellom det jeg velger å kalle 
det folkelige helseperspektivet og det profesjonelle helseperspektivet. Det førstnevnte 
perspektivet fokuserer på de kulturelt nedarvede og fellesskapsorienterte 
perspektivene, og på de individorienterte med retten til å ta egne valg som en 
kan stå for, og som gir mot til å bekrefte egen identitet. Det profesjonelle folkehelse-
perspektivet tar derimot i stor grad sikte på å hjelpe mennesker til å ta vel-
begrunnede, sunne valg i forhold til sin egen helse. Det sistnevnte perspektivet 
baserer seg i all hovedsak på en tradisjonell epidemiologisk tilnærming, mens 
den førstnevnte vektlegger enkeltindividets rettigheter og lisokningens 
erfaringskunnskap.  

Det erfaringsbaserte folkeperspektivet har sine røtter i en lokal kulturtradisjon, 
mens det profesjonelle folkehelseperspektivet har vokst ut av en vitenskapelig 
dominert forskningstradisjon. De lokale tolkningene og uttrykkene kan i 
utgangspunktet synes underkommuniserte eller vanskelig tilgjengelige, men 
likevel fungere som styrende for lisokningens hverdagsliv, refleksjon og 
erfaring. Målet er å utforske disse delvis skjulte kulturelle lokale tradisjonene for 
å belyse deres kraft, påvirkning og mulige tilhørighet innenfor et folkehelse-
perspektiv. 

Avhandlingens hensikt er å undersøke hvilke alternative og erfaringsbaserte forståelser 
som finnes av å leve et godt liv og av helse om en vender perspektivet fra det medisinske til det 
folkelige. Hensikten er videre å avdekke hvordan slike forståelser kan artikuleres, fremstilles 
og diskuteres opp mot en tradisjonell folkehelsevitenskapelig oppfatning. 
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Hverdagslivet omkranser oss og påvirker også hvordan man tenker om identitet 
og kropp. Problemstillingen blir derfor: Hvordan kan lokale og hverdagslige forståelser 
av identitet, helse og kropp bidra til ny kunnskap med betydning for folkehelsearbeidet? 

1.4  Distriktspolitisk historikk og kommunen sett utenfra 
Småsteder og bygdemiljøer i Norge kan karakteriseres som å befinne seg i 
spenningsfeltet mellom samtiden og tradisjonen. Denne samtiden kan i mange 
sammenhenger ansees som at det moderne blitt forlatt; i betydningen troen på 
vitenskapen som et redskap for å hindre helsemessige og økonomiske skiller 
mellom mennesker. Det er min påstand at folkehelsevitenskapen fremdeles 
bærer i seg noe av dette moderne prosjektet. Denne avhandlingen representerer 
en annen måte å forstå overvekt, helse og kropp. De store vitenskapelige 
forklaringene godtas ikke av alle lenger. I stedet ansees de lokale og tradisjons-
bundne forklaringene som like viktige, hvor individets forhold til sin lokale 
historie og sin individuelle fortelling blir betydningsfull. 

Distriktspolitikken i Norge assosieres med Senterpartiet og landbruksorganisa-
sjoner som Felleskjøpet, Norges Bonde- og Småbrukarlag, Norges Bondelag, 
Norges Bygdekvinnelag og TINE. På regjeringsnivå er ansvaret for distrikts-
politikken, når det gjelder landbruk og matsikkerhet lagt til Landbruks- og 
matdepartementet. Men flere departementer har det overordnede ansvaret for 
den samlede distrikts- og regionalpolitikken. Dette innebærer den norske stats 
mål om innbyggernes frihet til å bo hvor de vil, likeverdige levekår, opprett-
holde bosetningsmønsteret og medvirke til verdiskapning, arbeidsplasser og 
velferd der folk bor6. 

I 1961 ble Distriktenes Utbyggingsfond (DU) etablert, og med det hadde man 
en eksplisitt politikk for utvikling av distrikt og utkantkommuner i hele landet. 
Industrialiseringen som skjedde i perioden frem mot 1960, bar preg av 
gjenreising og nasjonsbygging etter den andre verdenskrigen. Det innebar også 
at en så for seg konsentrasjoner av folk og virksomheter. Regionalpolitikken 
som sådan var påvirket av denne konsentrasjonstanken (Klepp & Lutnæs 2004).  

I 1993 ble Stortingsmelding nr. 33 (1992-93) ”By og land hand i hand” lagt 
frem. Teigen (1995) beskriver meldingen som et veiskille, ved at den tar opp 
virkemidler som omfatter både bygd- og by; en regionalpolitikk for hele landet. 
Dette gjenspeiler seg også i administrative endringer. Edvardsen (2004: 78-79) 
beskriver hvordan regionalpolitikken har endret seg bolkvis siden andre 

                                                           
6 (Kilde:http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/tema/regional-_og_distriktspolitikk. html?id=1238) 
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verdenskrig, og hevder at etterkrigstiden var preget av ideen om gjenopp-
bygging, planleggingsoptimisme og utbyggingen av velferdsstaten. Ut over 
1970- og 80-tallet endret fokuset seg til selvhjelp og lokal drevet utvikling med 
entreprenørskap og kommunal ekspansjon. 1990-tallet fikk et større regionalt 
fokus og vektlegging av og troen på industrielle distrikter, næringsklynger og 
økonomisk vekst i distriktene. Rundt tusenårsskiftet dreide fokuset til en økt 
vektlegging på problemer i periferien relatert til fraflytting og sosialpolitikk. Det 
ble opprettet samarbeidsregioner, og betydningen av lokal og regional 
institusjonell dyktighet ble ansett som viktig (Edvardsen 2004). Fokuset har 
frem til nå vært å skape sterke regioner.  

Legitimiteten for den norske distriktspolitikken finner en i bosettingsmålet: 
”Målsettingen er å opprettholde hovedtrekkene i bosettingsmønsteret og å ha 
likeverdige levekår i hele landet” (St.meld. nr. 34 (2000-2001:2). Blant annet på 
grunnlag av dette ble det ønsket å satse på utvikling av regioner som en 
motkraft til dagens sentralisering. ”By og land, tettsteder og omland har ulike 
funksjoner i den nasjonale og regionale arbeidsdelingen og er gjensidig avhengig 
av hverandre” (ibid.). I Norge er tendensen en utflytting fra distriktene til de 
mer sentrale strøkene i Østlandsområdet eller større tettsteder langs kysten i 
Sør-Norge. Denne utviklingen har funnet sted selv med myndighetenes 
tilrettelegging og satsning på bosetningsmålet. I alle de nordiske landene, 
unntatt Danmark, har myndighetene hatt en særegen nasjonal innsats rettet mot 
de ikke-sentrale deler av landet for å legge til rette for en spredt bosetning og 
næringsliv også i distriktene (Johnstad et. al 2003).  

Likevel har antall jordbruksbedrifter, eller gårdsbruk, i Norge blitt redusert fra 
drøyt 70 700 i 1999 til 46 600 i 2010 (Statistisk Sentralbyrå), og flyttestrømmen 
går fra landsbygd og små bygdebyer til byene av ulik størrelse som figuren 
under viser: 
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Fig. 2 Befolkningsutviklingen i ulike regiontyper i Norge i perioden 1970-2003. (Kilde: 
http://www.ssb.no/magasinet/norge_sverige/art-2005-07-18-01.html). 

Urbaniseringen som ble tydeligere fra 1960-tallet og rasjonaliseringen innen 
primærnæringene7, har i stadig større grad ført til fraflytting, gjengroing av 
kulturlandskap, nedlegging av småbruk, skoler og nærbutikker og en 
”forgubbing”8 i mange små lokalmiljø. Dette har ført til en endring av de rurale 
lokalsamfunnenes sosiale sammensetning når det gjelder kjønn, alder, 
utdannelse, inntekt, helse og arbeidsliv. 

Men bildet er ikke bare dystert; det finnes steder på landsbygda som har klart i 
en viss grad å snu denne fraflyttingstrenden, selv om Libygda kanskje ikke kan 
hevdes å være en del av denne positive trenden. Det er også relevant å innvende 
at lokalsamfunn i grisgrendte strøk som Libygda, også er påvirket av 
globaliseringen. Lønnsarbeidet er like vanlig her som i mer urbane strøk, og det 
er en stadig økende aksept for mangfold og ulikheter. Flere små lokalsamfunn 
på landsbygda i Norge opplever i dag oppblomstring på grunn av turisme eller 
bedrifter som etablerer kontorer der, men som drives via internett. Dette betyr 
en revitalisering av disse lokalsamfunnene med høyt utdannede innbyggere og 
barnefamilier som flytter til og som igjen genererer flere til skole og fritids-
aktiviteter.  

                                                           
7 Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst. 
8 Lokalsamfunn hvor innbyggerne i økende grad består av eldre enslige menn fordi yngre kvinner 
flytter og ikke kommer tilbake. 
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Dette kan ha sammenheng med et ønske om ”simple living” hvor tid og nærhet 
til naturen er blitt en mer sentral verdi. Stenbacka (2001) beskriver en slik rural 
befolkningstendens og hevder at elementene bolig, lokalsamfunn, natur, 
delaktighet for både barn og voksne står sentralt for de som flytter til en 
landsens kommune. Boform og sted skaper kontinuitet og samler alle familie-
medlemmene i et felles prosjekt (Lönnbring 2003:89). Samtidig har hvert 
lokalsamfunn sitt særpreg og sin kulturelle og sosiale lokalhistorie som blir sett 
på som viktig å videreføre av innbyggerne. 

Libygda 
Libygda kommune ligger vakkert til med både vann og skog i nær avstand til 
bebyggelsen og servicesenteret. Hele kommunen har i underkant av 8000 
innbyggere hvor tettstedet Libygda sentrum utgjør et innbyggertall på om lag 
1500. Kommunesammenslåinger etter 1960 førte til at kommunen ble stor i 
utstrekning, men bosetningen er spredt. 

Sentrum består av en hovedgate med ulike butikker (klær, parfymeri, sko, 
bokhandel) og et lite senter med post, matbutikk, vinmonopol og apotek.  I 
smågatene som springer ut fra hovedgaten er der flere butikker i tillegg til 
leilighetsbygg og eldre boligbebyggelse. I utkanten av sentrum finnes fotball-
bane, barne- og ungdomsskole, treningssenter, barnehage, helsesenter med 
legekontor og tannlege. Her er det også byggefelt med eneboliger og rekkehus, 
omsorgsboliger og ulike rekreasjonsområder hvor innbyggerne kan gå turer eller 
samles rundt bord og benker som er satt opp av lokale lag og foreninger på 
dugnad.   

Libygda sentrum har også flere kafeer der innbyggerne møtes. Hvilke kaféer 
man velger avhenger av matserveringen, alder, inntekt, interesser og om man er 
i fast arbeid eller ikke.  

Arkeologiske funn tyder på at det har vært bosetning i Libygda siden 500 f.Kr.  
Også mange av stedsnavnene i kommunen vitner om bosetning langt tilbake i 
tid (eks -hov, Borg- og -ting).  

Slake åser, fiskevann og gode vekst- og levevilkår for planter og dyr gjorde sitt 
til at menneskene ville bosette seg i dette området av Sør-Norge. Innbyggerne 
har i stor grad jakt- og fiske muligheter rett utenfor stuedøren. Skogen har også 
historisk sett vært en viktig inntektskilde og arbeidsplass for mange lisokninger. 
Med effektiviseringen i primærnæringene har antallet arbeidsplasser knyttet til 
skog og jordbruk sunket mye. I stedet er det etablert bedrifter som utvinner 
ulike produkter av tømmer for salg. 
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Etter siste krig har folketallet sunket med over 6 prosent, mye som følge av en 
nedgang i sysselsettingen i primærnæringene. Denne nedgangen er en utvikling 
Libygda deler med mange små landkommuner i Norge.  I dag har kommunen 
fremdeles noe inntekt fra jordbruket, men har i tillegg utviklet et spekter av 
produksjonsbedrifter med utgangspunkt i landbruket samt ulike nisjebedrifter 
som til sammen sysselsetter store deler av arbeidsstokken.  

Bosettingsmønsteret (se tabell 1.1) viser at dette er en kommune med god plass. 
Innbyggerne bor spredt, noe som også er en fellesnevner for fylket som helhet 
om man sammenligner med landsgjennomsnittet. Om man ser hele Libygda 
kommune under ett, så kan den ikke defineres som tettbygd fordi mange 
områder av kommunene kan anses som grisgrendt med langt mellom naboene. 
Men om man ser spesifikt på Libygda som det lokalsamfunnet og kommune-
senteret der feltarbeidet og intervjuene fant sted, så faller området inn under 
definisjonen tettbygd. Tettbygd strøk defineres av Statistisk Sentralbyrå som: 

”En hussamling skal registreres som et tettsted dersom det bor minst 200 personer der, 
og avstanden mellom husene skal normalt ikke overstige 50 meter……… Husklynger 
som naturlig hører med til tettstedet, tas med inntil en avstand på 400 meter fra 
tettstedskjernen. De inngår i tettstedet som en satellitt til selve tettstedskjernen.”   
(SSB: http://www.ssb.no/beftett/) 

Tabell 1.1 Bosetningstettheten i Libygda sammenlignet med resten av fylket og landsgjennomsnittet. 

 Kommu
nen 

Fylket Landet 

Befolkning per km2 7,5 7,2 15,7 
Andel bosatt i tettbygde strøk Prosent 26 55 78 
(Kilde: Statistisk sentralbyrå) 

Befolkningsstruktur og migrasjon 
Befolkningsstrukturen (se tabell 1.2) viser at kommunen har et mannsover-
skudd.  Dette kan ha sammenheng med at mange kvinner flytter ut for å ta 
videre utdanning, mens menn i større grad tenderer mot å bli boende eller ta 
utdanninger som finnes tilgjengelig i kommunen. Kvinnene kommer ofte ikke 
tilbake etter endt utdanning. Andelen eldre over 80 år er nesten dobbelt så stor 
som landsgjennomsnittet, noe som kan forklares på flere måter. En del inn-
byggere har vokst opp i kommunen, men flyttet ut tidlig og har bodd andre 
steder hele sitt yrkesaktive liv. Da de nådde pensjonsalder flyttet de tilbake til 
sin ”barndoms dal”. En annen forklaring kan være den generelle fraflytningen 
som gir seg større utslag på andelen eldre. Mange yngre flytter ut, få flytter inn 
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og barnetallet er synkende. En tredje forklaring på høy andel eldre over 80 år 
kan være at de eldre i kommunen holder seg friskere enn hva som er vanlig 
ellers i landet. Mange eldre nevner faktorer som frisk luft, godt miljø med gode 
nettverk, hardt arbeid og tradisjonell kost som grunnlag for en god folkehelse, 
som igjen kan gi seg utslag som høyere levealder. 

Tabell 1.2 Befolkningssammensetningen i kommunen sammenlignet med resten av fylket og lands-
gjennomsnittet. 

 Kommu
nen 

Fylket Landet 

Antall menn per 100 kvinner i 
aldersgruppen 20-39 år 

107,3 103,4 104,0 

Andel barn og unge 0-17 år. Prosent 18,6 21,1 23,0 
Andel eldre over 67 år. Prosent 20,9 16,3 13,0 
Andel eldre 80 år og over. Prosent 8,4 6,0 4,6 
Andel personer med innvandrerbakgrunn9 , 
vestlig. Prosent 

1,4 1,7 2,4 

Andel personer med innvandrerbakgrunn10 

, ikke-vestlig. Prosent 
2,0 3,5 7,2 

(Kilde: Statistisk sentralbyrå) 

Innvandring 
Som tallene over viser, er også antallet innvandrere lavere i Libygda 
sammenlignet med både fylket og landsgjennomsnittet. Dette kan tolkes som at 
kommunen ikke er en attraktiv kommune å flytte til, sett utenfra. En annen 
forklaring kan være at kommunen har få arbeidsplasser knyttet til annet enn 
primærnæring og industri som kan tiltrekke seg nye innbyggere i yrkesaktiv 
alder. I tillegg har ikke Libygda asylmottak, noe som ville gitt store utslag på 
andelen personer med ikke-vestlig bakgrunn. 

Utdanning 
Også når det gjelder utdanning (se tabell 1.3) kommer kommunen svakere ut 
enn både fylket og landsgjennomsnittet. Noe av forklaringen på det lave antallet 
med høyere utdanning i Libygda kan være knyttet til tradisjon og kulturelle 
faktorer. Historisk har det ikke vært særlig etterspørsel etter arbeidstakere med 
høyere utdanning. Mange fikk seg fast jobb etter grunnskolen enten i primær-
næringene, industrien eller innen transport/ byggenæringen. Mange lisokninger 
forteller om en kommune der menns interesse for bil, kjøring og mekanikk ble 
                                                           
9 Førstegenerasjonsinnvandrere og personer født i Norge av to utenlandskfødte foreldre uten norsk 
bakgrunn. 
10 Øst-Europa, Asia, Afrika, Sør- og Mellom-Amerika og Tyrkia. Eget, mors eller fars fødeland. 
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ansett som sterk. Dette preger fremdeles mange i deres valg av utdanning og 
arbeid. Når man ønsker å arbeide innen disse sektorene, så blir ikke høyere 
utdanning verken prioritert eller ønsket. Det er flere kvinner med høyere utdan-
ning enn menn, selv om også disse tallene ligger nesten 10 prosentpoeng under 
landsgjennomsnittet. En forklaring på dette kan være at de arbeidsplassene som 
krever høyere utdanning i stor grad er knyttet til helsevesen og skole, noe som i 
større grad rekrutterer og blir ansett mer attraktivt for kvinner.  

Sysselsetting 
Den offentlige forvaltning sysselsetter 30,8 prosent av arbeidsstokken, mens 
tallene for fylket og landet er henholdsvis 33,4 og 28,7 prosent.  Når det gjelder 
sysselsetting i de ulike næringene fordeler tallene seg som følger (2007, med 
fylket og landsgjennomsnitt i parentes): primærnæringene sysselsetter 11,8 %, 
(6,7 og 3,2). Dette viser at primærnæringene i Libygda fremdeles sysselsetter en 
betydelig del av arbeidsstokken sammenlignet med gjennomsnittet for resten av 
landet. Når det kommer til sekundærnæringene11 er tallene ganske like med 20,2 
i Libygda (20,3 og 20,7). Dette viser at Libygda er konkurransedyktig og ikke 
står tilbake for resten av landet når det gjelder arbeidsplasser knyttet til industri 
og foredling. Oversikten over de ulike tertiærnæringene12 og arbeidsplasser 
knyttet til servicebedrifter, viser at Libygda sysselsetter 67,4 prosent av arbeids-
stokken (72,6 og 75,7). Dette kan bety at kommunen har et potensial for å 
utvikle nye arbeidsplasser innen servicenæringen, for eksempel innen turisme. 
Flere prosjekter i kommunal og privat regi er i gang med fokus på turisme og 
tradisjon.  

Tabell 1.3 Sosiale, utdanningsmessige (også etter kjønn) og økonomiske ulikheter sammenlignet 
med resten av fylket og landsgjennomsnittet. 

 Kommunen Fylket Landet 
Andel elever i grunnskolen med spesial 
undervisning. Prosent 

14,2 7,8 7,0 

Andel av befolkningen 16 år og eldre 
med høyere utdanning 2007. Prosent 

13,4 18,8 24,8 

Menn 10,2 16,6 23,3 
Kvinner 16,6 21,0 26,2 
Andel uførepensjonister 16-66 år. 2007. 
Prosent 

15,5 13,9 10,2 

Bruttoinntekt per innb. 17 år og 257 700 276500  322500  

                                                           
11 Næringer hvor varer blir helt eller delvis produsert ved å bearbeide råvarer fra jord- og skogbruk. 
For eksempel industri. 
12 Næringer hvor produktet er en tjeneste, typisk formidling av produkter fra primær- og 
sekundærnæringer. For eksempel varehandel, hotell, restaurant, transport, bank og finans. 
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over.2007 
Menn 303 400 329300  398400  
Kvinner 213 200 225800  248400  
(Kilde: Statistisk sentralbyrå) 

Spesialundervisning 
Tabellen over viser at andelen elever i grunnskolen med spesialundervisning er 
nesten dobbelt så høy som landsgjennomsnittet. Mange faktorer kan spille inn 
her; kommunen er liten i landsmålestokk, noe som kan bidra til at innbyggere 
blir lettere og raskere sett når de har behov for hjelp av ulike slag. En annen 
forklaring kan være lærerens syn på spesialundervisning. Om en pedagog med 
ansvar for spesialundervisningen er tilhenger av spesialundervisning på gruppe-
nivå, så vil dette gi store utslag på statistikken. En annen faktor kan være hvis 
kommuneledelsen velger å budsjettere mer sjenerøst i skolesektoren til tiltak 
som spesialundervisning. Dette vil også bidra til et høyere tall, selv om behovet 
for spesialundervisning ikke trenger å være høyere i Libygda enn hva som er 
tilfelle andre steder i landet.  

Inntekt og utg ifter 
Gjennomsnittsinntekten i kommunen viser at lisokningen ligger klart under 
landsgjennomsnittet. Dette tallet må sees i sammenheng med at andelen inn-
byggere med høyere utdanning er betydelig lavere enn det nasjonale gjennom-
snittet. Også andelen uførepensjonister må tas med i betraktningen når 
gjennomsnittsinntekten i Libygda viser seg å være nesten 66 000 kr lavere enn 
landsgjennomsnittet. Kommunen skiller seg ikke nevneverdig fra fylket for 
øvrig. Dette kan ha sin forklaring i fylket som tradisjonelt har sysselsatt 
innbyggere i primærnæringene, noe som vanligvis har gitt dårlig avkastning rent 
inntektsmessig. En annen forklaring på likheten mellom kommune og fylke kan 
være at arbeidsplasser innen primær- og sekundærnæringene sjelden tiltrekker 
seg grupper med lang utdanning, og da heller ikke store inntekter.  

Det som lisokningen trekker frem som positivt i statistikken er homogeniteten, 
og som flere av deltakerne påpekte; at det er liten forskjell mellom innbyggerne, 
noe som de hevder kan generere samhold, empati, raushet og kollektiv 
dugnadsånd.  

Noen av deltakerne kommenterte det de så som en endring i dette mønsteret de 
siste årene. Givergleden ved innsamlingsaksjoner er mindre, det er vanskeligere 
å få innbyggerne til å stille på dugnad eller stille til valg i de ulike frivillige lag og 
organisasjoner er eksempler fremsatt for å vise at den kollektive dugnadsånden 
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er på retur i kommunen. Givergleden som minker ble av flere forklart ut fra 
endringer i det politiske klimaet lokalt, fra ”rødt” til ”blått”. Men det finnes en 
tredje faktor som kan påvirke gjennomsnittsinntekten; det er billigere å etablere 
seg og leve i Libygda enn i mer urbane strøk der også lønningene er høyere. Få 
av dem som bor i kommunen har høye studielån, de fleste unge som bor i 
bygda kommer tidligere i jobb og husprisene er relativt lave. 

De unge 
Mange unge etablerer seg tidlig med ektefelle/samboer, barn og huslån. Dette 
bidrar til at en god del innbyggere er gjeldfrie og sitter i eget eiet hus når de når 
40-års alder. Dette er sjelden tilfelle i strøk av landet hvor gjennomsnitts-
inntekten er høy.  

De unge som bor i Libygda ønsker i stor grad å forbli boende. De ser for seg en 
fremtid med familie, hus og jobb i nærmiljøet. De trives og har det bra, i følge 
de unge som jeg var i kontakt med. I kommunen har de gode venner, 
fritidsaktiviteter de liker og arbeid som gir en rimelig inntekt til å leve slik de 
ønsker. For dem er Libygda et godt sted å bo og bli gammel i. De unge voksne 
(20-29 år) som bor i kommunen ser flere gode kvaliteter med kommunen som 
veier tyngre enn de mulige fordelene ved å flytte fra den. I kommunen har de 
nettverket som de stoler på, noe som til sammen gir signaler om livskvalitet, 
optimisme og fremtidstro som ”dystre” statistikker ikke kan endre på. 

Tabell 1.4 Legedekning, bruk av sosialhjelp og hjemmetjenester i kommunen sammenlignet med 
fylket og landsgjennomsnittet. 

 Kommu
nen 

Fylket Landet 

Sosialhjelpsmottakere per 100 innb. 20-66 
år. 2008 

6,0 4,7 3,5 

Legeårsverk per 10 000 innb. 2008 11,4 10,0 9,2 
Andel innb. 80 år og over som mottar 
hjemmetjenester. 2006. Prosent 45,0 38,4 37,0 
(Kilde: Statistisk sentralbyrå). 

Sosialhjelp 
Andelen innbyggere som mottar sosialhjelp i Libygda er høyere enn fylkes- og 
landsgjennomsnittet. Men også her kan flere faktorer føre til at bildet ser 
skjevere ut enn det faktisk er. En forklaring kan være at kommuneledelsen kan 
ha besluttet å fokusere på at disse tildelingene skal være tilstrekkelige til å møte 
etterspørselen. Libygda er en liten kommune der helsearbeidere og ansatte i 
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NAV13 kjenner sine pasienter/klienter, ofte personlig og ved å møtes også på 
flere sosiale arenaer enn bare i et profesjonelt forhold. Kanskje gir dette et mer 
helhetlig grunnlag å behandle søknader om sosialstønad og ulike former for 
sosialhjelp på. 

Legehjelp og hjemmetjenester 
Legedekningen i kommunen er høyere enn gjennomsnittet, noe som kan 
indikere at behovet for medisinsk hjelp på ulike måter kan være litt høyere enn 
hva som er tilfelle andre steder. På den annen side, kan det hende at tallet 
derimot indikerer at legedekningen er passe, og at innbyggerne får den hjelpen 
de har krav på uten å måtte vente så lenge som tilfelle kan være andre steder der 
presset på legene er høyere. Når det gjelder andelen eldre over 80 år som mottar 
hjemmetjenester, så må også dette tallet sees opp mot flere andre faktorer. En 
forklaring kan være at de eldre når en høyere alder og holder seg friskere i 
Libygda, og at de dermed kan bo hjemme lenger enn det som er vanlig andre 
steder. Dessuten kan det være at kommuneledelsen prioriterer hjemmetjenesten 
og at dette kan være et lavterskeltilbud til de eldre. Kommunen er som tidlige 
nevnt stor i utstrekning og bosetningen er spredt. Det å få hjemmetjenester i 
løpet av uken kan i stor grad bety økt trivsel og trygghet for de eldre som bor 
hjemme, dette igjen fører til økt levealder og at man holder seg friskere lenger 
og får en bedret livskvalitet. 

1.5  Helse- og velferdshistorikk 
De nordiske landenes helsepolitikk og velferdsordninger har vært og står i en 
særstilling når det gjelder å legge til rette for innbyggernes velferd. Fra tidlig på 
1900-tallet ble det av styresmaktene fokusert på å oppdra allmuen og fremme 
gode helsevaner (Schiøtz: 2003). Dette samtidig som man aner konturene av 
dagens velferdsstater med bedrede levekår og støtteordninger for syke og de 
som faller utenfor den aktive samfunnsdeltagelsen på andre måter. Men fokuset 
helt frem til 1970-tallet var på det rent kurative aspektet. Fra da av dreide 
fokuset mer i retning av opplysningstiltak rettet mot den enkelte og hva man 
selv kunne og burde gjøre i forhold til sin egen helse.  

I likhet med resten av den vestlige verden, kan det hevdes at 1990-årene var 
kjennetegnet av en sterkere grad av individualisering i samfunnet (Schiøtz: 
2003). I helsearbeidet ble det nå mer fokus på den enkeltes livsstil på 

                                                           
13 Norsk arbeids-og velferdsforvaltning. NAV arbeider med arbeidssøkere, dagpenger, pensjon, 
barnetrygd og kontantstøtte. NAV skal bidra til at flere er i arbeid og færre på stønad 
(http://www.velkommenoslo.no/nav/nav_og_nav_intro.htm). 
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bekostning av levekår og andre strukturelle forhold med helsemessig relevans 
(ibid). Denne dreiningen mot det individorienterte kan også hevdes å 
manifestere seg på andre områder. Innbyggerne i Norden har i dag bedre 
kunnskaper om hvilke rettigheter de har som borgere, både av økonomisk eller 
politisk art. Det kan også hevdes at dette har ført til at hver enkelt føler det 
både som en rettighet og som et behov å bli hørt og respektert i saker som får 
direkte inngripen i hverdagslivet.  

I lys av denne skisserte samfunnsutviklingen har betydningen og bruken av 
begrepet ”brukermedvirkning” vokst frem som en stadig viktigere rettighet som 
det må tas hensyn til når man arbeider med og for andre mennesker. 

”Man and his species are in perpetual struggle – with microbes, with incompatible 
mothers-in-law, with drunken car-drivers, and with cosmic rays from Outer 
Space…The “positiveness” of health does not lie in the state, but in the struggle – the 
effort to reach a goal which in its perfection is unattainable”  (Gordon 1958 in: 
Tones & Green 2004:8). 

Gordon (ibid.) hevder over at mennesket er i en evig kamp, og at helsen selv 
ligger implisitt i denne kampen. Begrepet ”helse” er således et dynamisk, sosialt 
og kulturelt konstruert begrep som forstås ulikt avhengig av etnisk tilhørighet, 
hvor man bor i verden og tilhørighet i det sosiale landskapet.  

I tillegg spiller politiske føringer, tendenser i tiden og ledende forskning til 
enhver tid inn på hva man legger i helsebegrepet. Samtidig er det også 
individuelt hvordan man oppfatter begrepet helse og avhengig av personlige 
erfaringer, hvor man er i sitt livsløp, og om en føler en har god helse eller ikke. 
Men generelt kan det hevdes at helse er ansett som en positiv verdi som bør 
etterstrebes. 

1.6  Folkehelse  
I prosjektet har jeg allerede i tittelen gitt signaler om at denne avhandlingen 
også tar sikte på å fremstille de empirinære resultatene i relasjon til et 
tradisjonelt folkehelseperspektiv. Dette fordi folkehelseperspektivet langt på vei 
erkjenner at folk ikke er like og at det ikke finnes en felles vei for alle som leder 
til en god helse (Sosial-og helsedirektoratet 2004:5). Det offentlige sitt ansvar er 
først og fremst å skape et mangfold av ulike tilbud som den enkelte kan få hjelp 
til å nyttiggjøre seg. Tanken er at den enkelte skal kunne få støtte til å hjelpe seg 
selv med utgangspunkt i tanken om medvirkning og empowerment (Sosial-og 
helsedirektoratet 2004). 
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I tråd med disse tankene fra folkehelseperspektivet, søker avhandlingen å 
beskrive hva lisokningen selv mener og erfarer i sin egen hverdag med 
kunnskap til sin egen kropp, identitet og hverdagsliv for å kunne bringe disse 
erfaringene inn i det videre folkehelsearbeidet. 

Begrepet ”Folkehelse” kan deles i følgende to områder:  

Folkehelsevitenskap (Public Health Science) er en akademisk disiplin som 
beskriver hvordan feltet studeres. Den vitenskapelige støtten hentes her 
gjennom epidemiologien og folkehelsevitenskapen kan defineres som: 

”Studiet av hvordan faktorer i våre omgivelser påvirker menneskers helse og velvære. 
Det dreier seg om miljøspørsmål, sosiale forhold, faktorer som vi selv kan påvirke 
gjennom vår livsstil, men også helsetjenestens organisasjon og arbeidsmåter” (Nordiska 
Hälsovårdshögskolan 1993 I: Hummelvoll 2005:563). 

Folkehelsearbeid (Public Health Work) er derimot hvordan kunnskapen fra folke-
helsevitenskapen brukes i praksis og lokalsamfunnsarbeidet er der denne 
praksisen ytres. Folkehelsearbeid kan defineres som i The Acheson-Report 
(1988):  

"The science and art of preventing disease, prolonging life, and promoting health 
through the organized efforts of society"  (ibid.:1). 

I St.meld. nr. 16 (2002-2003) Resept for et sunnere Norge. Folkehelsepolitikken, 
beskrives folkehelsearbeid som: 

”Folkehelsearbeid innebærer å svekke det som medfører helserisiko, og styrke det som 
bidrar til en bedre helse. De negative påvirkningsfaktorene virker helsenedbrytende, 
enten det er ting vi spiser og drikker, eller de befinner seg i det sosiale eller fysiske 
miljøet rundt oss. Positive faktorer handler blant annet om styrkende faktorer i miljøet 
rundt oss, om vårt forhold til våre nærmeste og de nettverk vi inngår i, og i hvilken grad 
livet oppleves å ha mening og å være forutsigbart og håndterbart. Dette kan kalles 
beskyttelses- eller mestringsfaktorer og gir individer og grupper bærekraft og slitestyrke” 
(ibid.: 6). 

I St.meld.nr.47 (2008-2009) Samhandlingsreformen. Rett behandling på rett sted til rett 
tid gis begrepet folkehelsearbeid følgende forklaring: 

”Folkehelsearbeid er samfunnets samlede innsats for å påvirke det som fremmer og 
vedlikeholder befolkningens helse, og innsats for å beskytte mot eller redusere faktorer 
som medfører helserisiko” (ibid.:72). 
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Denne avhandlingen har et nedenfra og opp perspektiv. Dette perspektivet kan 
gi inspirasjon til både selve arbeidet i lokalsamfunnet, men også selve arbeidet 
til vitenskapen. Det innebærer at vitenskapen også tar opp i seg denne type 
artikulert erfaringskunnskap som fremkommer i kapittel 4. 5 og 6. 

Helsebegrepet 
Helsedefinisjonene er som selve helsebegrepet dynamiske og i stadig utvikling. 
Samtidig tilpasses helsedefinisjonene den verden vi lever i og speiler på denne 
måten vår kulturelle sfære, både våre verdier, politikk og religion til enhver tid. 
WHO vedtok sin første helsedefinisjon allerede i 1946 og den er kjent som det 
utvidede helsebegrepet: 

”Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the 
absence of disease or infirmity” (WHO 194614). 

Denne definisjonen må også sees i relasjon til tiden den ble forfattet i.  Den 
andre verdenskrigen var avsluttet og hadde gitt sosiale erfaringer på hvordan 
helsen påvirkes av omgivelsene og hvor stor påvirkning politiske beslutninger 
har på individers helse. Helse ble ikke lenger ansett som kun et utrykk for 
fravær av sykdom, men også de sosiale og kulturelle aspektene ved tilværelsen 
blir nå vektlagt.  I følge Fugelli og Ingstad (2009: 68) kan dette også stå som et 
eksempel på at krigen hadde vært en katalysator for folks drømmer. 
Menneskene hadde behov for nye mål i livet og nye visjoner å strekke seg mot.  

Samtidig må definisjonen kunne karakteriseres som for omfattende og vanskelig 
realiserbar. Det blir også problematisk å ha et så universelt helseideal, all den tid 
helse i stor grad oppleves og vurderes individuelt. Fugelli og Ingstad (ibid.:71) 
viser til en kvalitativ studie fra Frankrike på 1960-tallet (Herzlich 1973) der 
funnene peker i retning av at folk opplever at sykdom er noe som man blir 
påført utenfra, mens helse er noe som kommer innenfra en selv. I studien 
fastslås det at folks helseoppfatninger er tredelt; helse i form av ”vakuum15, 
reservoar16 og ekvilibrium”. Sistnevnte viser til en sammensatt overordnet 
opplevelse som kan sammenlignes med idealet fra WHO sin definisjon om en 
tilstand av fullstendig velbefinnende.  
                                                           
14 World Health Organization. 1946. [www.who.int/bulletin/archives/80(12)981.pdf WHO definition of 
Health], Preamble to the Constitution of the World Health Organization as adopted by the 
International Health Conference, New York, 19–22 June 1946; signed on 22 July 1946 by the 
representatives of 61 States (Official Records of the World Health Organization, no. 2, p. 100) and 
entered into force on 7 April 1948. 
15 Helse er i WHO sin definisjon beskrevet som en idealtilstand som glimtvis kan inntre og som man 
ellers søker å nå. 
16 Helse som reservoar knyttes til personlige egenskaper og evne til å oppnå helse ved fysisk styrke, 
forsvarsmekanisme mot smitte og evne til å tåle påkjenninger (Fugelli & Ingstad 2009:87). 
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Et skritt i retning av en mer realistisk og individuell orientert helsetilnærming 
kom med Alma-Ata deklarasjonen fra 1977. WHO gikk ut fra denne i 1978 og 
fastslår at: 

”The main social target of governments and WHO in the coming decades should be 
”the attainment by all the citizens of the world by the year 2000 of a level of health 
that will permit them to live a socially and economically productive life….primary 
health care was the key to attaining Health for All”(Tones & Tilford 2001: 20). 

”Helse for alle” begrepet blir derved et viktig prinsipp for WHO å fronte både 
politisk, sosialt og økonomisk. ”Primary Health Care” (primærhelsetjeneste) blir 
ansett som nøkkelen til å oppnå helse for alle innen 2000 i medisinsk og 
helsefaglig forstand så vel som folkelig og verdimessig forstand (ibid.: 21). 
Alma-Ata deklarasjonen blir av Tones and Tilford (2001) ansett som et 
utgangspunkt for begrepet ”Helsefremmende arbeid” (Health Promotion). 
Kickbusch (1986) beskriver helsefremmende arbeid som: 

”A new forcefield for health (which) integrates social action, health advocacy and public 
policy. (It incorporates) ….diverse, but complementary, methods or approaches, 
including communication, education, legislation, fiscal measures, organizational change, 
community development and spontaneous local activities against health hazards. It 
offers new challenges to existing professional groups, commercial and corporate bodies, 
cultural norms and the inertia of health institutions….it reiterates the Health for All 
components of intersectoral action and advocacy for health, stressing the need to go 
beyond health care and equity in access to healthy life” (Kickbusch 1986: 437-8). 

Mæland (2010: 17) vektlegger at den helsefremmende strategien kan tolkes som 
en motsats til den sykdomsforebyggende. Innen folkehelsearbeid tar en 
utgangspunkt i hvordan man kan styrke mulighetene for å oppnå en god helse. 
Å vektlegge de positive ressursene for helse kan komplementere folkehelse-
arbeidet og være vel så viktig som det sykdomsforebyggende arbeidet. Denne 
tanken om to komplementære måter å drive helsearbeid på kom til uttrykk 
gjennom det såkalte ”Ottawa-charteret” i 1986. Her blir helsefremmende arbeid 
(“Health Promotion”) definert som:  

”The process of enabling people to increase control over, and to improve, their health. To 
reach a state of complete physical, mental and social well-being, an individual or group 
must be able to identify and to realize aspirations, to satisfy needs, and to change or 
cope with the environment”(WHO 1986:1). 



Kapittel 1 Innledning 

21 

Med Ottawacharteret (WHO1986) kom for alvor begrepet helsefremmende arbeid i 
fokus, og folkehelsearbeidet kom på flere vis inn i et nytt spor ved å vektlegge 
samfunnsperspektivet på helse og fordeling av helse i samfunnet.  Prinsippene 
fra Ottawacharteret har siden1986 blitt fulgt opp på WHO sine verdens-
konferanser og hver konferanse har forfattet et sluttdokument der begrepet 
”Health Promotion” har blitt stadig videreutviklet. The Nairobi Statement (WHO 
2009) trekker frem forebygging som et viktig moment i folkehelsearbeidet: 

(Health Promotion is) ”The process of enabling people to increase control over their 
health and its determinants….(Health Promotion can be described as) an art and 
science of public health…..(and Health Promotion should) maintain and improve 
health by a combination of approaches and methods” (Helsedirektoratet 2010: 24). 

Den norske folkehelsepolitikken bygger på ideologien som fremkommer i 
Ottawacharteret hvor bevisstgjøring på hva som kan bidra til å fremme helse er 
i fokus. Helsefremmende politikk, kapasitetsbygging og empowerment er 
strategier fra Ottawacharteret, som er implementert i den norske folkehelse-
politikken gjennom for eksempel Stortingsmelding nr 16. Odelstingsproposi-
sjon nr 73 ”Om lov om fylkeskommuners oppgaver i folkehelsearbeidet” 
(2008-2009) understreker at folkehelsearbeidet bør forankres lokalt og inngå i 
ordinære plan- og styringssystemer. Proposisjonen åpner også for at andre 
lokale aktører (fra næringsliv, frivillige organisasjoner eller andre kommunale 
forvaltninger) enn de rent helsefaglige kan tas med inn i det forebyggende 
folkehelsearbeidet.  

Tanken er at folk flest skal opplyses og utdannes til å ta ansvar for sin egen 
helse ved at hver sektor i samfunnet har det forebyggende helsefokuset nedfelt i 
sine strategier. I praksis og i lokalmiljøene har dette bidratt til at det i 
kommunene er ansatt folkehelsekoordinatorer eller frisklivskoordinatorer, som 
skal samordne folkehelsearbeidet i kommunen mellom de ulike etatene. I tillegg 
er det flere steder opprettet Frisklivssentraler/folkehelsesentraler som har et 
forebyggende tilbud til innbyggerne og tilbyr råd og veiledning til røykeslutt, 
trening, slanking og andre områder som kan ha en skadelig påvirkning på 
folkehelsen. Disse sentralene har ofte knyttet til seg lokalt helsepersonell (leger, 
helsesøstre, fysioterapeuter, sykepleiere, kostholdsveiledere) som arbeider 
sammen for forebygging av innbyggernes helse. 

Folkehelse blir her både et samfunnsansvar så vel som et individuelt ansvar. 
Helse er ansett som et reservoar eller en ressurs som man kan velge selv å bryte 
ned eller bygge opp gjennom livet. Dette kan igjen være avhengig av personlige 
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egenskaper/gener og ikke minst hvordan hver enkelt velger å innrette seg og 
leve sine liv. Statens helsetilsyn har foreslått en dimensjonering innad i helse-
begrepet: 

”Frisket, sunnhet og velbefinnende kan være ulike dimensjoner i helsebegrepet. 
Friskhet kan betraktes objektivt, hvordan kroppen er. Velbefinnende er en subjektiv 
opplevelse og en vel så viktig faktor for helse. Sunnhet blir betegnet som en sunn 
innstilling og vilje til å handle ”hälsosamt”. Helse kan betraktes som en kapital som 
vi kan forbruke, spare og investere i. Dette er i tråd med Ottawa-charteret, som ser på 
god helse som en ressurs i det daglige liv, ikke som et mål i seg selv” (Statens 
helsetilsyn 1998:14-15). 

Tones og Green (2004:8) deler helsebegrepet i to ulike tilnærminger: sykdoms-
fokuserte tilnærminger og holistiske tilnærminger. Den førstnevnte tilnærmings-
måten er knyttet til den medisinske forståelsen med vektlegging på hva som 
forårsaker sykdom og fokus på helse som fravær av sykdom. I denne 
sammenhengen er det mer relevant å beskrive den andre tilnærmingsmåten til 
helsebegrepet. Den holistiske tilnærmingen vektlegger helsens positive dimen-
sjoner og relaterer helsebegrepet til livskvalitet og velbefinnende. 

Fugelli og Ingstad (2009:425) foreslår en tredeling av helsebegrepets menings-
innhold avhengig av hvem som fortolker og definerer.  Helse er den individuelle 
opplevelsen av sin egen helse, sunnhet er det medisinsk forskning og praksis 
definerer som helse, og folkehelse er den helseoppfatning som samfunnet og 
politiske myndigheter søker å implementere i befolkningen. Ved å ta utgangs-
punkt denne sist nevnte inndelingen av helsebegrepets meningsinnhold, blir det 
i denne sammenhengen mest sentralt å gjøre rede for den individuelle opp-
levelsen og de folkelige og erfaringsnære opplevelsene som finnes i Libygda. 
Det vil si å undersøke hva helse betyr for lisokningen rent spesifikt, men også 
hvordan dette implisitt kan ligge i deltagernes erfaringer og ytringer knyttet til 
kjernebegrepene identitet, kropp og hverdagsliv. 

1.7  Helse og salutogenese  
I Ottawacharteret fremheves et skifte i synet på helse, fra å se helse som fravær 
av sykdom, til også å gjelde menneskets velvære. En slik utvidet helseforståelse 
bidrar til å reflektere over hvordan helse tradisjonelt er blitt forstått innen ulike 
disipliner. Helse kan forstås som ”en vare, et menneskelig potensiale, mestrings-
evne, lykke eller livskvalitet” (Gammersvik & Alvsvåg 2009:20). Historisk har 
helsebegrepet blitt tillagt ulik betydning og fokus; fra behavioristisk vinkling på 
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helse som et produkt av sunne livsstilsvalg og resultat av atferdsendring, til 
sosial-økonomiske forståelser av helse som et produkt av sosial, økonomisk og 
miljømessig påvirkning. Det biomedisinske miljøet har tradisjonelt forstått helse 
som fravær av sykdom (Andrews 2003). 

I et industrialisert17 samfunn er befolkningen fra tid til annen preget av sykdom 
eller symptomer på sykdom som følge av livsstilen. Sykdom er med andre ord 
noe vi lever med. Ut i fra et patogent synspunkt, forsøker man å forklare 
hvorfor mennesker blir syke og hva det er som gjør at de havner i en viss 
sykdomskategori. Ut i fra et salutogent synspunkt, som fokuserer på helsens 
opprinnelse (Antonovsky 1995), stiller man et helt annet spørsmål: Hvorfor 
havner mennesker i den positive polen i dimensjonen helse - uhelse, og hva 
som får mennesker til å bevege seg mot den polen som de befinner seg på ved 
bestemte tidspunkt. 

Dette innebærer et fokus på individets mestringskapasitet. Det er her viktig å 
stimulere og fokusere på positive faktorer eller prosesser. De positive 
salutogene faktorene i Libygda kan for eksempel være å stimulere til lyst, 
trygghet, lykke, fryd, glede, kos eller trivsel. Disse positive verdiene kan igjen 
stimulere til en opplevelse av bedret helse. Hvordan man stimulerer disse 
verdiene er individuelt og kan sees i sammenheng med om man opplever en 
meningssammenheng i tilværelsen. 

Salutogenese-perspektivet kan hjelpe en til å tenke på menneskets selv-
helbredende krefter, som til daglig er med på å beskytte oss mot de belastninger 
som vi alle møter. Det understrekes også at enkeltmenneskets opplevelse av 
sammenheng (Sense of Coherence, SOC) i tilværelsen er avgjørende for at det 
skal kunne reagere konstruktivt på en belastende situasjon.  

”A sense of coherence is a global orientation that expresses the extent to which one has 
a pervasive, enduring though dynamic feeling of confidence that one`s internal and 
external environments are predictable and that there is a high probability that things 
will work out as well as can reasonably be expected” (Antonovsky 1995:10). 

Dette uttrykker en holdning hos personen som er generell og omfattende. Det 
står for en gjennomgripende, varig og dynamisk tillit til at den indre og den ytre 

                                                           
17 I sosiologien oppfattes særtrekkene ved industrisamfunnet som noe mer enn fremveksten av en 
industriell produksjonsform, med en del påfølgende endringer i folks levekår. Industrisamfunnet sees 
som karakterisert både av en viss yrkesstruktur, visse typer sosiale spenninger og klasse-
motsetninger, visse typer av makt og en viss type politikk for å regulere disse forholdene. Alt dette 
har hatt andre former i tidligere jordbrukssamfunn, og antas også å bli annerledes i et fremtidig 
samfunn dominert av informasjonsbaserte yrker (Kilde: Store Norske Leksikon, http://snl.no/industri). 
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virkeligheten er forutsigbar; en tillit til at situasjonen som oppstår, sannsynlig vil 
utvikle seg så bra som personen med rimelighet kan forvente (Antonovsky1996). 

Salutogenese vektlegger altså de positive elementene i helsebegrepet.  Dette 
perspektivet kan tilføre det tradisjonelt medisinske sykdomsforebyggende 
arbeidet andre dimensjoner og som komplementære strategier kan disse både 
støtte hverandre og påvirke hverandre så helsebegrepet og menneskets 
opplevelse av egen helse kan nyanseres.  

Helse er en individuell følelse, og sykdom trenger ikke alltid bestemme hvordan 
en selv oppfatter egen helse. Gjennom livet erfarer mennesker at helsen endres, 
og de lærer seg til å ”tilpasse kartet etter terrenget” og kan være tilfreds med 
helsen uten at de store bokstavene eller den ”euforiske lykken” er det 
fremtredende. Helse kan være trivsel og væren som Gadamer (1996) hevder: 

”Health is not the condition that one introspectively feels in oneself. Rather it is a 
condition of being involved, of being in the world, of being together with one`s fellow 
human beings, of active and rewarding engagement in our everyday tasks”(Gadamer 
1996:113). 

1.8  Oppbygging av avhandlingen 
Kapittel 2 presenterer de mest sentrale teoretiske perspektivene som danner 
utgangspunkt for hvordan det empiriske materialet blir tolket. Det mest sentrale 
teoretiske perspektivet er livsform som benyttes for å utforske empirien knyttet 
til identitet, kropp og hverdagsliv i Libygda. Dette kapittelet beskriver også 
begrepene sosial kapital, selvforståelse, skam, stigma, den protestantiske etikk 
og det tidstypiske normativ som relevante som utgangspunkt for en orientering 
og analyse av den erfaringskunnskapen som fremkommer i materialet. 

Kapittel 3 beskriver avhandlingens metodiske utgangspunkt og metodologiske 
diskusjoner, problematiseringer og beskrivelser av prosjektprosessen, bear-
beiding av materialet og analyseprosessen samt etiske refleksjoner. 

Tematikken identitet, kropp og hverdagsliv er avhandlingens pilarer som 
benevner de tre resultatkapitlene. Kapittel 4 beskriver lisokningens identitet og 
syn på seg selv og andre og hvordan de selv beskriver sin tilknytning til 
kommunen de bor i. I tillegg formidles lisokningen sine idealer knyttet til kjønn, 
selvet, oppførsel og språk, og hvordan disse idealtypene opptrer og tar form i 
realitetenes hverdagsliv i Libygda.  
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Kapittel 5 tar for seg lisokningens beskrivelser av og refleksjoner om egen 
kropp, kroppsidealer og hvordan dette kan sees som en kilde til fornyet kunn-
skap om kroppen som fenomen.  

Kapittel 6 skildrer ulike aspekter ved lisokningens hverdagsliv som de selv 
trekker frem som relevante i relasjon til identitet og kropp. Lisokningens 
uttalelser om sentrale aspekter ved sitt eget hverdagsliv blir tolket i lys av livs-
formteori og sosial kapital.  

Kapittel 7 inneholder en helhetlig tolkning og konklusjon rundt resultatene som 
fremkommer og om møtet mellom det folkelige perspektivet og det profesjonelle 
folkehelseperspektivet som på ulike måter manifesterer seg i Libygda, og hva 
erfaringskunnskapen kan bidra med av fornyet innsikt inn i det etablerte 
folkehelseperspektivet. Til slutt presenteres noen et forslag til videre forskning. 
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Kapittel 2  Teoretisk perspektivering 
I dette kapittelet beskrives teoretiske perspektiver med relevans for avhandlingen. Begrepet 
livsform vil bli belyst og satt i relasjon til prosjektets tematikk. I den resterende delen av 
kapittelet vil dessuten andre relevante perspektiver for avhandlingen bli presentert. 

Hovedfokus i dette kapittelet vil ligge på begrepet livsform og livsformanalyse. 
De resterende tilnærmingene, som sosial kapital, den norske væremåten, skam, 
stigma og det tidstypiske er tenkt benyttet som støttebegreper og perspektiver 
for å belyse enkeltelementer som fremkommer i det empiriske materialet i 
Libygda. Jeg vil argumentere for at disse støttebegrepene er nødvendige og 
fungerer som en støtte til livsformteorien. Livsformteori er en strukturteori, 
derfor benyttes støttebegrepene for å komme “nærmere” empirien som frem-
kommer i Libygda. 

Livsform blir ofte satt i relasjon til livsstil og sosial klasse. Livsstil kan 
karakteriseres gjennom hvordan en velger å benytte sin fritid.  

Begrepet livsstil har sin basis i individers valg og en personlig søken etter 
kulturelle og sosiale måter å utrykke sine valg på (Lönnbring 2003:117). Det er 
forholdsvis lett å bytte eller endre sin livsstil gjennom personlige valg, 
uavhengig av økonomi. Egen livstil er et resultat av personlige valg og sier noe 
om hvordan individet markerer avstand eller nærhet til andre, det være seg via 
personlige vurderinger, holdninger, estetikk, fritidsvaner og smakspreferanser. 

Begrepet sosial klasse, er derimot mer økonomiavhengig. I tillegg handler sosial 
klasse og tilhørigheten til denne om hvordan en selv er plassert og hvilke 
oppgaver en har i produksjonen og hvilke produksjonsmidler en besitter (jf. 
arbeider eller kapitaleier). Klasseanalyse retter seg i all hovedsak mot de 
økonomiske aspektene i samfunnet, mens denne avhandlingen er rettet mot 
Libygdas erfaringsnære hverdagskultur. Selv om materielle og økonomiske 
aspekter er sentrale også innenfor livsformanalysen, så er det samme tilfelle for 
menneskers handlinger og forestillinger. Livsformanalysen favner med andre 
ord både de økonomiske, politiske og ideologiske aspektene ved gruppers/ 
lokalsamfunns hverdagsliv. 

Selv om det finnes eksempler i materialet som kan sees i lys av både livsstil og 
sosial klasse, så har jeg i stedet valgt livsform som min inngang til empirien og 
analysen av denne. 

Både begrepet livsform og livsformanalyse blir benyttet som inspirasjon, 
inngang og som tankeredskaper til å forstå strukturelle og kulturelle forhold, 
slik som forandring og kontinuitet i Libygda, knyttet til identitet, kropp og 
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hverdagsliv. Forståelsene som fremkommer i relasjon til de tre kjernebegrepene 
(identitet, kropp og hverdagsliv) er forankret i den lokale kulturen som finnes i 
Libygda. For å gripe denne lokalsamfunnskulturen er det derfor sentralt å finne 
essensen i de tanker og kunnskaper lisokningene besitter.  

Definisjoner av hva som menes med kultur kan diskuteres både på form18 og 
innhold19. Jeg har hentet inspirasjon fra sosialantropologiske definisjoner og 
tilnærminger til kulturbegrepet. Edward Tylor presenterte i sitt hovedverk 
Primitive Culture [1871] (Hylland Eriksen 1996) en kulturdefinisjon som 
fremdeles ansees som en inspirasjon for dagens sosialantropologiske studier: 

”Kultur er den komplekse helhet [that complex whole] som består av kunnskaper, 
trosformer, kunst, moral, jus og skikker, foruten alle de øvrige ferdigheter og vaner et 
menneske har tilegnet seg som medlem av et samfunn” (Tylor oversatt i Hylland 
Eriksen 1996:15). 

I denne avhandlingen velger jeg en stipulativ tilnærming til kulturbegrepet og 
definerer kultur som summen av menneskers erfaringskunnskap, vurderinger, tanke-
mønster og analyser, og som gir seg konkrete sosiale og mellommenneskelige utslag i 
hverdagslivets praksiser når det relateres til begrepene identitet og kropp.  

Lokalkulturen i Libygda er ikke en fast størrelse, men heller noe som omformes 
og konstrueres på nytt i et kontinuerlig samspill mellom innbyggerne i 
kommunen, og som påvirkes av resten av storsamfunnets verdipreferanser. Selv 
om den lokale kulturen og strukturen er i stadig endring, så finnes det likevel 
elementer av kontinuitet som har sine røtter tilbake i tid og som blir sett på som 
viktige å ta vare på videre av lisokningen selv. Libygda, som andre rurale 
lokalsamfunn, kan på denne måten karakteriseres som et samspill mellom det 
tradisjonelle, de gjenværende livsformer og samtiden. 

Putnam (1996) beskriver dette spenningsfeltet der tradisjonelle strukturer i 
lokalsamfunnet, sosiale relasjoner og lokal kultur er sentrale elementer for å 
forstå hvordan innbyggerne erfarer og opplever sin tilværelse og samfunnet. 
Putnam (1996.) hevder at det eksisterer en seighet i både kulturen og strukturen 
som forteller om en forgangen makt som fremdeles finnes. Det er i dette 
spenningsfeltet mellom det tradisjonelle og seige, og samtiden at prosjektet 
befinner seg og søker å formidle hva innbyggerne i Libygda tenker og erfarer. 
Dette spenningsfeltet kan utforskes ved hjelp av begrepet livsform. 

                                                           
18 Overføring og formidling over tid mellom generasjoner. 
19 Erfaringer, vurderinger og kunnskaper i enkeltindivider og grupper. 
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Livsform som søkebegrep 
De fleste begrepene innenfor sosiologien og sosialantropologien er vage, 
flertydige og ofte forbundet med uenighet. Begrepene kan ikke beskrives som 
entydige, eller forklares ut fra at noen definisjoner er mer sanne enn andre.  

Johansson og Lind (1999) omtaler denne ulikheten mellom samfunns-
vitenskapelig og naturvitenskapelig forskning. Samfunnsvitenskapens begreper 
brukes som søkebegrep ved at de er vage og utsatt for diskusjon, mens 
naturvitenskapen verdsetter begrepenes eksakthet som et kriterium for at det er 
et funksjonelt begrep. I samfunnsvitenskapen utvikles derimot begreper med 
samfunnet, og utviklingen av begrepets innhold kan være et kriterium på at det 
er et fruktbart begrep som er verdt å ta med seg og bruke videre.  

På samme måte som menneskers hverdagsliv er mangesidig, så vises dette igjen 
i samfunnsvitenskapen og dens begrepsverden. Ved å benytte livsform som et 
søkebegrep i stedet for et eksakt definert begrep, vil erfaringskunnskapen som 
viser seg i Libygda kunne vokse frem fritt uten å bli lagt bånd på av en rigid 
definisjon som kan bli blind for nyansene som finnes i lisokningens dagligliv.  

Blumer (1954) påpeker dette ved sin innføring av begrepet sensitizing concepts 
som fungerer som veiledende i sin søken etter ny kunnskap. Begrepets potensial 
er også at det er mer åpent og sensitivt overfor det empiriske materialet som 
fremkommer. En smal begrepsdefinisjon kan risikere å bli for innholds-
bestemmende og derved ikke dekkende for lisokningens daglige liv. Jeg velger i 
fortsettelsen å benytte termen søkebegrep (Lönnbring 2003:112) i en 
”Blumersk” forståelse for å utforske lisokningens erfaringskunnskap. 

Livsform som søkebegrep vil således kunne være mer gunstig for å innhente 
mer relevant og erfaringsnær empiri. Det er derimot en reell fare for at livsform 
på denne måten kan bestå av ”alt og ingenting”. Men intensjonen i 
avhandlingen er ikke å se på alt som finnes i Libygda, men derimot å se 
livsformbegrepet i lys av et perspektiv eller problemområde, nemlig erfarings-
kunnskapen i Libygda rundt temaene kropp og identitet, og dermed indirekte 
helse. Livsform blir således et tankeverktøy som retter vår oppmerksomhet mot 
hvordan menneskers liv henger sammen eller ikke henger sammen (Löfgren 
1988:73). Livsformene er en kombinasjon av endring og stabilitet. Det stabile er 
forankret i kulturtradisjonen − i den materielle/økonomiske/ ideologiske til-
hørighet. Endringsdimensjonen baseres på erfaringer, prioriteringer og indivi-
duelle valg. Livsform som søkebegrep vil derfor være fruktbart å benytte for å 
analysere lokalsamfunn og belyse sentrale fokus ved livsformer, fordi 
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menneskers tanker og handlinger blir forståelige ut fra en økt innsikt i lokal 
kultur og lokalt forankrede verdisett. 

2.1  Livsformteori  
Livsform som begrep har røtter innen filosofien og blir knyttet til Ludwig 
Wittgenstein [1953] (2005) sine analyser. Wittgenstein fokuserer blant annet på 
verdipreferanser som forankret i sosiale, språklige praksiser og grunnleggende 
levesett.  

Dette kan relateres til Libygda og livsformteori ved sin vektlegging av at 
mennesket er bærere av personlige vurderinger, og disse utgår fra de sosiale 
miljøene og de kollektive praksiser som mennesker er en del av. Livsform-
begrepet kan i denne tradisjonen ansees som å være tilhørigheten, sikkerheten 
og tryggheten som blir tatt for gitt i den sosiale praksis (Lönnbring 2003:102).  

Denne tattforgittheten kan også relateres til Bourdieu´s (1977) begrep doxa, som 
betegner det som ikke er åpent for diskusjon i et samfunn. I de fleste tilfeller 
fremstår doxa, eller det doxiske felt, som så selvinnlysende riktig at det ikke 
engang uttrykkes gjennom bevisste forestillinger eller trosretninger. Selv om 
Bourdieu benyttet doxa-begrepet i første rekke for å vise hvordan markeds-
liberalismen hadde trengt seg inn i politikk, tanker og forestillinger, så kan det 
her hevdes at det kan være nyttig å se doxa-begrepet også i relasjon til Libygda 
og ulike oppfatninger av helse og kroppslige skjønnhetsideal mellom det 
folkelige helseperspektivet og det dominerende profesjonelle folkehelse-
perspektivet. 

Livsformteorien ble videre utviklet av den danske etnologen Højrup med sin 
bok Det glemte folk (1983) og videre Christensen (1987), og beskriver hvordan 
egenskaper ved det sosiale miljøet på ulike steder blir skapt og opprettholdt, og 
hvordan disse egenskapene påvirker hvordan individer handler. Kritikere har 
hevdet at livsformer i Højrups tradisjon blir:  

”Logiska konstruktioner med utgångspunkt i produktionsättet, snarare än sociala 
fenomen som faktisk existerar” (Lönnbring 2003:102).  

En gruppe svenske forskere fra Gøteborgs universitet (Björnberg et. al 1980, 
Bäck-Wiklund & Lindfors 1974, 1990) har foretatt flere livsformstudier og 
utdypet feltet videre. Gøteborg-sosiologene bruker livsformbegrepet som et 
søkebegrep og utgangspunkt til å kunne si noe om den lokale kulturen. 
Livsformer vil, i denne tradisjonen, vokse frem via produksjons- og repro-
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duksjonsstrukturer. Mennesket er ikke en livsform, men lever den. De ulike 
livsformene består av sosiale strukturer og ikke av personer.  

Højrup (1989) tolker livsformbegrepet mer i retning av et analytisk verktøy og 
hevder at selv i vårt moderne samfunn, så finnes ulike måter å leve livet på og 
han presenterer begrepet livsform som en inngang til å se sammenhengen 
mellom sosial struktur og individers handlinger. Synet på hva som blir ansett 
som ”det gode liv” vil således fortone seg ulikt avhengig av hvilken livsform 
individet tilhører, og hva som utgjør det ”gode liv” vil avhenge av kontekst, 
sted og person. Højrups livsformteori omhandler hvordan mennesker som 
lever under like forhold, utvikler en bestemt type livsform som fungerer som en 
slags felles ”referanseramme” for hvordan en skal tenke og handle i sitt 
dagligliv. Livsformene blir idealformer for hvordan livet skal fortone seg på et 
sted for å bli regnet som ”et godt liv”. Højrup beskriver således en livsform 
som noe helhetlig: 

”(...) det samlede billede, der tegner sig af en gruppe menneskers liv, når man kender 
deres daglige gøremål, ugens gang og aktivitetene året rundt. Man må vide, hvorledes 
folkenes livsløb former sig,hvorledes familiernes daglige rutine ændrer seg med alderen, 
og man må kende til arbejdslivet, fritidsinteresserne, omgangskreds og samværsformer. 
Kan det tegnes et sammenhengende bilde av livet, som former seg fra oppvekst til 
alderdom, så vil denne helheten bli betegnet som livsform”(Højrup 1989:30). 

Livsform gir et samlet og helhetlig bilde av menneskers dagligliv fra fødsel til 
død og søker derved en innsikt som gir et mest mulig helhetlig bilde av enkelt-
individers fortid, nåtidige liv og virke, samt språkbruk og måter å bevege seg i 
det sosiale landskapet på.   

Højrup (1989) beskriver og definer tre idealtypiske livsformer: Lønnsarbeider-
livsformen, den karrierebundne livsformen og den selververvede livsformen. 
Kjennskap til menneskers livsform kan bidra til å gi innsikt og forklaring-
sinnhold til hvorfor mennesker handler og tenker forskjellig. Det som skiller de 
ulike livsformene er i stor grad hvordan individene oppfatter forholdet mellom 
arbeid og fritid. 

Personer som tilhører lønnsarbeiderlivsformen ser på lønnsarbeid som et nødvendig 
onde, og fritid blir således der hvor selvrealisering foregår. Lønn fra en 
arbeidsgiver er kilden til forsørgelse, men det egentlige målet er fritid og arbeid 
er bare et middel til å nå dette målet.  

Innen den karrierebundne livsformen vil arbeidet stå frem som det meningsfulle og 
skillet mellom arbeid og fritid hviskes ut. Fritiden blir her et middel som kan 
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benyttes for å bli ennå bedre i sitt arbeid. Karrieren er hovedfokus og målet er 
stadig bedre karrieremuligheter, vilkår og bedre lønn.  

Innen den selververvede livsformen finnes heller ikke et skarpt skille mellom arbeid 
og fritid. Men det gir heller ingen mening å skille mellom hva som er mål eller 
middel siden begge deler er like viktige og er innvevd i hverandre. Denne 
livsformen eksisterer innenfor primærnæringene hvor kroppsarbeid og/eller 
kontakt med naturens gang er viktige bestanddeler.  

Lønnsarbeiderlivsformen hevdes (Højrup 1989) å være den dominerende 
livsformen i det ”moderne”20 samfunnet, men at den fortrenges i stadig større 
grad av karrierelivsformen i det ”postmoderne”21 samfunnet. Den selververv-
ede livsformen blir ansett å eksistere innen landbruket eller innen håndverksfag 
og enkeltmannsforetak.  

Begrepet neokulturasjon utgjør et sentralt fokus i Højrups (ibid.) teori. 

Neokulturasjon beskriver den prosessen hvor livsformene endres og forandres 
fordi livsformen oppleves å være truet, eller at det oppstår endringer i den som 
følge av ytre press, det være seg forestillinger, tanker eller kulturelle uttrykk. 

Neokulturasjonen kan være både kollektiv og individuell, og både organisert og 
usystematisk i sin form og uttrykk. Men denne prosessen finner alltid sted med 
utgangspunkt i den spesifikke livsformens forutsetninger.  

Den vil med andre ord manifestere seg på ulike måter avhengig av hvilken 
livsform det er som føles truet, som må forsvares eller forsøkes opprettholdt. 
Om livsformen ikke kan reddes og neokulturasjonen ikke lykkes, vil den gamle 
livsformen bli erstattet av en ny. Men dette er en langsom prosess og avhengig 
av hvor sterkt knyttet individet er til den gamle livsformen. Det er derfor 
sannsynlig at neokulturasjonen har størst overlevningsevne på landsbygda fordi 
innbyggerne der ivaretar flere elementer fra den gamle selververvede livsformen 
enn hva tilfelle vil være i mer urbane miljøer. 

Højrup (1989) beskriver denne prosessen på landsbygda, hvor tekniske 
nyvinninger og lønnsarbeidets inntreden gjorde at innbyggerne på landsbygda 
fortsatt forsøkte å opprettholde den gamle selververvede livsformen med sine 
spesifikke idealer om selvstendighet, familiesolidaritet og arbeidsmoral.  

                                                           
20 Moderne i betydningen; tro på menneskets evne til å skape, forbedre og forandre sine omgivelser 
ved hjelp av vitenskap og teknologi. 
21 Postmoderne: begrepet benyttes i betydningen kritisk til modernitetens idealer, som for eksempel 
troen på fremskritt, kjernefamilien og andre moderne institusjoner. 
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Dette kan relateres til Ferdinand Tönnies (1887) teorier om sosiale fellesskap; 
gemeinschaft22 og gesellschaft23. Begrepsparet viser til balanseforholdet som finnes i 
industrielle samfunn mellom solidaritet og vi-følelse i ”hjemmesfæren” 
(gemeinschaft), og intellektuell beregning og individuelle forhandlinger om hva 
som lønner seg for å oppnå bestemte goder som medlem av gruppen i den 
”offentlige sfæren”(gesellschaft) (Lindbekk 2001: 94). Skillet mellom de to 
sosiale fellesskapene gror ut fra idè om at det finnes kun to typer viljeshandling; 
Wesenwille24 og Kürwille25. De to sosiale fellesskapene er underlagt hver sin 
viljeshandling: 

”Vesensviljen er den psykologiske ekvivalent til menneskekroppen, eller prinsippet om 
livets enhet…Den beror på det forgangne…den allmenne dyriske instinktformen for 
menneskets vesen (vilje), eller dets behag…Viljen til liv, næring, forplantning, - vanen, 
oppstått gjennom erfaring, og hukommelsen. Alt som tilhører et menneskes behag, det 
som det har vennet seg til og lett husker…kan oppfattes som noe dette menneskets 
natur har assimilert og arbeidet til en del av seg selv, slik at det utgjør en helhet eller del 
av det selv” (Tönnies 1887 i: Lindbekk 2001:94). 

I denne sammenhengen er det mest relevant å utdype vesensviljen (eller 
særviljen) og Gemeinshaft for å relatere det til erfaringskunnskapen som 
fremkommer i Libygda. En sosial aktør som følger sin vesensvilje ser seg selv 
som et nyttig redskap for å oppfylle målene gruppen har. Fellesskapet som 
oppstår utgjør en kraft som til sammen utgjør Gemeinschaft. Det er her en type 
fellesskap som baseres på individers følelser av å høre sammen med andre. Den 
sosiale kraften og empati/sympatibåndene som finnes mellom mennesker som 
har en nær relasjon, blir det som holder menneskene sammen. Båndene som 
finnes mellom enkeltmennesker tenkes å videreføres og det å opprettholde 
gruppen blir et hovedmål for hvert enkelt medlem. Medlemskap i slike 
Gemeinschaft er selvoppfyllende og kan eksemplifiseres ved familien, nabolaget 
eller vennekrets, oftest i mer rurale strøk eller typisk for det gamle bonde-
samfunnet. 

Kürwille eller vilkårsviljen som danner Gesellschaft er mer et redskap for at 
gruppetilhørigheten skal oppnå individuelle mål i fremtiden. Eksempler på dette 
kan være deltagelse i fagforening, politiske parti eller andre grupperinger som 
enkeltindividet ser på som gunstig for egen del. Tradisjonelt er dette knyttet til 
                                                           
22 Sosialt system underordnet Wesenwille. Bekreftelse av etablerte bånd (LIndbekk 2001: 97). 
23 Sosialt system underordnet Kürwille. Avtaler og bånd bedømmes ut fra fremtidig avkastning 
(Lindbekk 2001:97). 
24 Instinktpreget holdning som bekrefter etablerte relasjoner (Lindbekk 2001:97). 
25 Intellektuell, instrumentell holdning, fremtidsrettet (Lindbekk 2001:97). 
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mer urbane samfunn og kjennetegnes av upersonlige og økonomiske relasjoner 
preget av egeninteresse. I teorien er viljesformene og de sosiale samfunns-
formene adskilt. Men i praksis er de tett vevd i hverandre fordi individer i 
samfunnet beveger seg mellom dem i sine hverdagsliv fordi enkeltindividers 
medlemskap og relasjoner er så mangefasseterte i både arbeidsliv, familieliv og 
samfunnsliv. 

Livsformteorien beskriver hvordan kjennetegn ved et sosialt miljø/lokalmiljø 
kan skapes og opprettholdes og hvordan disse kjennetegnene i et lokalmiljø kan 
påvirke innbyggernes handlinger. Selv i dagens gjennomregulerte samfunn 
finnes det, ifølge Højrup (1989), store ulikheter i måten mennesker lever sine 
liv, og livsformbegrepet søker å forklare hvordan aktører handler.  Livsformen 
blir i dette perspektivet sett på som et hele der alle faktorer26 i menneskets liv til 
sammen danner et helhetlig bilde av menneskets livsløp fra fødsel til død 
(ibid.:30). Individuell variasjon i måten å leve sitt liv på ansees ikke som uttrykk 
for en livsform, men:  

”Der skal være tale om et bestemt livsmønster, som gentages eller har en varighed, og 
hvis enkelte dele nødvendigvis betinger hinanden, før det interesserer, og man vil tale om 
en egentlig livsform. En livsform er derfor dels noget vi læres op med fra børneårene, dels 
noget der bestemmer ikke bare en enkelt, men størstedelen af vores daglige aktiviteter” 
(Højrup 1989:30). 

Christensen (1987) utviklet Højrups ([1983] 1989) teori ytterligere ved å legge til 
to livsformer for kvinner: husmorlivsformen og baklandslivsformen. Den 
førstnevnte eksisterer innenfor rammene av lønnsarbeiderlivsformen og har 
både en materiell side (hjemmet) og en immateriell side (familien) som kvinnens 
”domene”. Baklandslivsformen henter derimot sine eksistensbetingelser 
innenfor den karrierebundne livsformen hvor kvinner i mange tilfeller er delvis 
forsørget av mannen. Mannens karriere blir her viktig fordi kvinnen både er en 
medprodusent av hans image og en del av den samtidig.  

Den danske funderte livsformteorien har møtt kritikk for å fokusere for mye på 
teoretiske konstruksjoner på bekostning av de tilstedeværende sosiale 
relasjonene som også finnes i lokalsamfunn. Hverdagen i Libygda består mye av 
rutiner og arbeidsdager, mens livet i privatsfæren inneholder familie, kjærlighet 
og barn. 

                                                           
26 Arbeidsliv, hverdagsliv, fritid, sosialt og spirituelt liv. 
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Jakobsen og Karlsson (1993) beskriver derfor heller livsformbegrepet som: 
”…det vardagliga och socialt strukturerade realiserandet av människors arbets- 
och kärlekskraft” (ibid.: 13). De hevder likeledes at:  

”Livsform ska förstås just som olika positioner (olika internt relaterade objekt) i den 
struktur av sociala relationer som konstituerar moderna västerländska samhällen. 
Samtidigt utgör livsformerna i sig själva strukturerade helheter med specifika och 
internt relaterade praktiker och ideologier. Bakom livsformerna finns emellertid 
ytterligare andra strukturer med andra, likaledes internt relaterade, positioner, 
praktiker och ideologier. De mest avgörande av dessa positioner har begreppliggjorts 
som arbetsform och kärleksform…..Samtliga dessa strukturer rymmer egna specifika 
kausala krafter och mekanismer som villkorar konkreta situationer, och som därmed 
tenderar att orsaka bestämda händelser i den konkreta verkligheten” (Jakobsen & 
Karlsson 1993:52). 

Det er med andre ord de sosiale relasjonenes struktur som styrer hverdagen 
som kalles livsformer. Jakobsen og Karlsson (ibid.) bygger videre på den danske 
livsformteorien og tilbyr et alternativ der livsform rommer begge de to nevnte; 
både sosial struktur (arbeidsform) og sosial praksis (kjærlighetsform).   

Arbeidsformen organiserer den økonomiske sfæren, interne sosiale relasjoner 
og sosial aksept. Kjærlighetsformen består av sosiale praksiser bygget opp av 
menneskelige relasjoner. Den sistnevnte, kjærlighetsformen, består av en 
maskulin autoritet og en feminin bekreftelse. Den kvinnelige formen bygger på 
en omsorgspraksis der kvinner tradisjonelt investerer sin kjærlighet i familien og 
andre nære relasjoner for å formidle bekreftelse til sine nære omgivelser. Den 
maskuline autoriteten er den mannlige varianten og er avhengig av feminin 
bekreftelse for å bli mektigere og sikrere (Jakobsen & Karlsson 1993).  

Hver livsform har også to nivåer; et praktisk nivå bestående av materielle 
forutsetninger og et ideologisk nivå som består av de begrep og perspektiver 
som preger strukturen (ibid.:64). Livsformene deles parvis i mannlig og 
kvinnelig og er gjensidig avhengige av hverandre for opprettholdelse av 
samfunnsstrukturen. Jakobsen og Karlsson presenterer følgende fire 
livsformspar: Arbeiderlivsformen – husmorlivsformen, karrierelivsformen – 
representasjonshustrulivsformen, selvstendighetslivsformen – medhjelperskens 
livsform og investorens livsform – investorinnens livsform. 

I utgangspunktet var livsformanalysen basert på at kvinner har ansvar for hus 
og hjem, men i dagens samfunn stemmer ikke dette bildet lenger (Jakobsen 
1999:105). Det er også mulig å leve i en sammensmeltning av flere livsformer; 
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en blandingsform. Å leve i en blandingsform er vanligere blant kvinner, siden 
menn tenderer å leve ”renere” livsformer (Jakobsen 1999.). Det er også mulig å 
bevege seg mellom ulike livsformer i løpet av et liv, men dette påvirker og 
endrer individet på ulike måter. Personer som lever i ulike livsformer kan ha 
vanskeligheter med å forstå hverandres mål, verdier, koder eller tenkesett.  

Møtene er å forstå som sosiosentrisme, det sosiale står i sentrum, ikke det 
individuelle. Men dette kan gi opprinnelse til tvil, konflikter og misforståelser. 
Etnosentrisme innebærer at en ser verden i sitt eget perspektiv og innenfor sin 
egen referanseramme. Etnosentrisme sentrerer om det sosiale, samfunnet står i 
sentrum og ikke enkeltindividet. Jakobsen og Karlsson (1993) sin sosio-
sentrisme ligger i retningen av en menneskekjærlig innstilling og et ønske om et 
felles beste i samfunnet forstått som selve møtene. Møtene, eller sosiosentrismen 
(ibid.: 101) mellom mennesker som lever ulike livsformer kan gi grobunn for 
konflikter og misforståelser, siden de har ulike mål og mening med livet 
(ibid.:201).  

Jakobsen og Karlsson (1993) eksemplifiserer dette med at mennesker i 
selvstendighetens livsform ser på mennesker fra lønnsarbeiderlivsformen som 
ufrie, passive og lettsindige, og skusler bort sin fritid på meningsløs sysselsetting 
i stedet for å bruke den på å utvikle sin egen virksomhet (ibid.:203). På samme 
måte kan mennesker innen lønnsarbeiderlivsformen betrakte selvstendighetens 
livsform som er preget at et evig slit uten fritid. Mennesker innen ulike 
livsformer kan med andre ord ikke overta hverandres ulike tankeuniverser, fordi 
livets mening og drømmen og tanken om det gode livet kun finnes innenfor 
rammene av den livsformen en selv tilhører og lever i.  

Livsformanalyse har ulike dimensjoner og gir innsikt i både faktiske 
produksjonsforhold (levestandard) samt innsikt i vilkår og vurderinger 
mennesker gjør (livskvalitet). Livsformanalyse tar således hensyn til både form 
og innhold. De økonomiske/materielle aspektene (inntekt, levestandard) er 
sentrale elementer i livsformanalyse. Men det samme er også menneskets 
handlinger, erfaringer og forestillinger om verden. Livsformanalyse favner 
dermed både økonomiske, politiske og ideologiske/kulturelle elementer som er 
sentrale for å fange essensen av den erfaringskunnskapen som fremkommer i 
det empiriske materialet fra Libygda. 

Jeg ønsker å se det empiriske materialet i lys av livsformteorien for å utforske 
om det finnes strukturer i Libygda som påvirker lisokningens hverdagsliv, 
handlinger og måter å tenke om temaene kropp og identitet. Elementer fra både 
Højrup (1989) og Jakobsen og Karlsson (1993) er nyttige å ta med videre. De 
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sentrale elementene både fra dansk og svensk livsformteori, kan synes fruktbare 
å benytte på materialet siden begge forstår livsform som strukturer, mønster og 
materielle forutsetninger på et dyptliggende kulturelt nivå som virker styrende 
for lisokningens måter å handle, tenke og forstå seg selv og omverden på. Jeg 
ønsker å beskrive hvilke vilkår som er utgangspunktet for kulturelle vurderinger 
av kropp og identitet, og hvilke(n) livsform(er) dette gir grobunn for i Libygda. 

Libygda er i mange tilfeller et tradisjonelt samfunn, hvor kvinner og menn har 
separate oppgaver. Kjønn er synlig flere steder i materialet, men jeg ønsker 
likevel å tone ned det kjønnsmessige aspektet som Jakobsen og Karlsson 
(1993.) bringer frem. Jeg gjør likevel i en viss grad en genusanalyse i de 
empiriske kapitlene, men dette er ikke en genusstudie i tradisjonell forstand. 
Kjønn behandles likevel i et begrenset omfang. I samtalene var deltakerne flere 
ganger direkte og indirekte innom kjønnsperspektiver i sine beskrivelser av 
kvinnerollen og mannsrollen i Libygda og dette vil bli beskrevet i de empiriske 
kapitlene. 

Livsformteorien kan kritiseres ved at den vanskelig kan falsifiseres. Den kan 
oppfattes som et “catch all- begrep”. Jeg benytter livsformteoriens begreper for 
å søke i empirien. Livformteorien blir i denne avhandlingen brukt som et 
verktøy når jeg analyserer empirien, for å forstå hva som foregår i Libygda. Ved 
å bruke livsform som et søkebegrep, kan det rette fokus på fruktbare spørsmål 
og vise hvordan hverdagslivets ulike deler henger sammen i Libygda. Den 
lokale kulturen som fremkommer i lokalsamfunnet, kan si noe om hvorfor og 
hvordan lisokningen tolker og organiserer sine handlinger i hverdagslivet.  

Med andre ord, så kan livsform som søkebegrep benyttes fordi erfarings-
kunnskapen favner vidt og ikke kan defineres på forhånd. Samtidig vil livsform 
som søkebegrep også gi retning til hva en søker å avdekke, i dette tilfelle 
erfaringskunnskapen i Libygda knyttet til identitet og kropp, og hvordan dette 
gir seg utslag i hverdagslivet. Livsformenes mangfoldighet og mange-
perspektivitet blir således brutt ned til to spesifikke områder for å belyse det 
lokales betydning for den hverdagsnære erfaringskunnskapens refleksjoner 
rundt identitet og kropp i Libygda. 

2.2  Sosial kapital 
”Si meg hvem du kjenner, og jeg skal si deg hvem du er” kan være et uttrykk for 
hva kjernen i begrepet sosial kapital inneholder. Økonomiske og menneskelige 
ressurser spiller selvfølgelig en rolle, men det er også viktig hvilke sosiale 
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relasjoner en er en del av for å se sosial kapital i sammenheng med begrepet 
helse.  

Sosiale relasjoner innbefatter ressurser som kan ha påvirkning på enkelt-
individers helse. I denne sammenhengen er det relasjonene lisokningen er en 
del av i Libygda, på gruppenivå og lokalsamfunnsnivå, som er relevante. De 
sosiale relasjonene i Libygda kan utgjøre viktige kvaliteter som kan gi innsikt til 
hvordan lisokningen selv opplever sin egen helse. Relasjonene kan gi seg 
uttrykk og beskrives som tillitsnivå, normer for atferd, engasjement for 
fellesskapet og solidaritet. Den sosiale kapitalen i form av tillit, normer og 
sosiale nettverk er både selvforsterkende og akkumulative (Lönnbring 
2003:100). 

Sosial kapital handler grunnleggende om at mennesker har ressurser i sine 
sosiale nettverk som kommer dem til gode når det er behov for dem. I Libygda 
kommer dette til uttrykk gjennom å vise omsorg og gi tjenester, gjennom besøk 
og samvær. Gjennom den sosiale kapital, som enkeltindividet bygger opp 
gjennom egne aktiviteter, finnes det i tillegg en type grunnkapital av den sosiale 
kapitalen (Starrin & Rønning 2011:24). Grunnkapitalen kan sees som et 
reservoar, med utspring i det å vokse opp i et lokalsamfunn (ibid.), hvor 
foreldre og slekt har vokst opp før og bidratt til at familien en er en del av, og 
møtes av andre i lokalsamfunnet med respekt og omsorg. Slik er det også i 
Libygda. 

Begrepet sosial kapital har sin opprinnelse innen sosiologien, men har blitt tatt 
opp innen flere fagdisipliner og er forsøkt benyttet for å beskrive for eksempel 
helse, velvære og livskvalitet. Samtidig er begrepet dynamisk og i stadig 
utvikling og debattert innen de ulike fagdisiplinene for å utvikle det videre. 
Interessen for begrepet sosial kapital kan i all hovedsak tilskrives tre 
fagpersoner; Pierre Bourdieu (1983), James Coleman (1988) og Robert Putnam 
(1993).  

Selve begrepet i sin nåværende betydning ble utviklet av skolereformatoren 
Lyda Judson Hanifan i 1916 (Starrin & Rønning 2011:25). Hanifan etterlyste 
folkelig engasjement for at skolene skulle stå bedre rustet til å møte nye 
utfordringer. Ved folkelig engasjement oppstår sosial kapital i form av tillit, 
nettverk og samarbeid. Det som bygger opp den sosiale kapitalen er ” den gode 
viljen, fellesskapet, sympatien, medfølelse og samarbeid” (ibid.:26). 

Selv om Bourdieu, Coleman og Putnam hver på sin måte utviklet begrepet 
sosial kapital videre, så har flere av klassikerne innenfor sosiologien hatt lign-
ende tilnærminger, selv om ikke selve begrepet ble benyttet. Max Weber (1920) 
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forteller om en baptistseremoni i USA hvor en voksen skulle døpes. Denne 
personen ville ha menighetens støtte i ryggen for å åpne en bank. Deres støtte 
signaliserte samtidig at han hadde de moralske kvaliteter som behøvdes for å 
starte den type virksomhet. Denne støtten fra menigheten kunne også bidra til 
at han fikk den økonomiske støtten han behøvde og samtidig fikk en renommé 
som genererte kunder i banken (Trigilia 2001). 

Pierre Bourdieu søkte med sitt kapitalbegrep å formidle hvordan sosiale 
ulikheter i befolkningen kontinuerlig reproduseres. Bourdieu (1986) søker å 
avdekke hvordan strukturer i samfunnet skaper klassedeling og sosiale 
forskjeller og beskriver økonomisk kapital27 som overordnet sosial kapital og 
kulturell kapital28.  

Bourdieu (Bourdieu & Wacquant 1995) beskriver hvordan kapitalen påvirker 
livet til de ulike klassene i et samfunn. Ulikheter i mengde økonomisk og 
kulturell kapital klassene besitter, resulterer i ulike livsbetingelser. De gruppe-
ringer som har mye økonomisk og kulturell kapital, kan opprettholde et forbruk 
og et borgerlig livsmønster, som igjen sikrer en kontinuerlig tilgang på sosial 
kapital i form av nettverk som en sosialiserer med og som gir tilbakemeldinger i 
form av respekt, tillit og anseelse. Bourdieu (ibid.) hevder med dette at den 
sosiale kapitalen i stor grad er en medfødt og forutbestemt ressurs, fordi en 
fødes inn i en samfunnsklasse og et sosial nettverk med en bestemt type 
økonomisk og kulturell kapital. Bourdieu definerer sosial kapital som; 

”…the aggregate of the actual or potential resources which are linked to possessions of a 
durable network of more or less institutionalized relationships of mutual acquaintance 
and recognition – or in other words, to membership in a group – which provides each of 
its members with the backing of the collectivity-owned capital…”(Bourdieu 1986: 51). 

Her er både størrelsen på nettverket og volumet av nettverkets ressurser 
avgjørende for hvor mye sosial kapital som akkumuleres. Således er også den 
sosiale kapitalen del av en kontinuerlig prosess som krever at enkeltindividene i 
nettverket bruker tid, kulturell og økonomiske kapital for å opprettholde sin 
posisjon i nettverket. På denne måten blir sosial kapital en kapitalform som i all 

                                                           
27 I følge Bourdieu er økonomisk kapital den sentrale kapitalformen som de to andre formene kan 
akkumuleres inn i. For å generasjonsoverføre familiens økonomiske kapital og suksessivt dennes 
sosiale posisjon og anseelse, benyttes de to andre kapitalformene. Økonomisk kapital kan likeledes 
overføres til de to andre formene mellom generasjonene. Denne dynamikken bidrar til å opprettholde 
samfunnets lagdeling og samtidig skjule hvordan makten og den økonomiske kapitalen videreføres i 
utvalgte deler av befolkningen (Bourdieu 1986). 
28 Individets egne ressurser; språk adferd, kunnskaper og sosiokulturelle ferdigheter. 
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hovedsak tilfaller eliten i samfunnet, noe som igjen muliggjør at de kan omsette 
sin kapital til makt på ulike arenaer i samfunnet.  

Putnam fokuserer på og redegjør for de positive effektene av sosial kapital og 
hevder at ”sosial kapital gjør mennesker klokere, friskere, tryggere, rikere og 
bedre i stand til å organisere stabile demokratier” (Putnam 2001 i: 
Helsedirektoratet 2010b:22). Dette må også kunne overføres til lokalsamfunns-
nivå for å se om sosial kapitalresursene som ligger i nettverk, sosiale 
forbindelser og tillit i mellommenneskelige relasjoner kan ha en forbindelse til 
empirien som fremkommer i Libygda, og om helse er en konsekvens som 
lisokningen kommenterer.  

Den kritikken som har fremkommet mot den positive vinklingen som Putnam 
representerer, er at teorien ikke tar høyde for at sosial kapital potensielt har i seg 
at den er ekskluderende for dem som står utenfor og tilsvarende fungerer som 
sosialt kontrollerende for dem som blir definert innenfor.  

Men i likhet med flere andre samfunnsvitenskapelige begreper, hersker det 
heller ikke enighet om innholdet og vinklingen innenfor begrepet sosial kapital. 
De ulike tilnærmingene vektlegger ulike perspektiver. Sivilsamfunnsperspektivet 
vektlegger at sosial kapital skapes som resultat av sosialiseringen som foregår i 
lag og foreninger hvor tillit og gjensidighet vedlikeholdes (representert ved 
Bourdieu 1986, Coleman 1988, Putnam 2001) og som ”vokser” nedenfra og 
opp. De andre perspektivene kan oppsummeres kort som nettverks-
perspektivet29, det institusjonelle perspektivet – makroperspektivet30 (representert 
ved Wilkinson 1992) som vokser ovenfra og ned, og synergiperspektivet31.  

Siden dette prosjektet har til hensikt å utforske erfaringskunnskapen i Libygda 
og hvordan lisokningen ser på seg selv, andre og sitt lokale nettverk, er det mest 
hensiktsmessig å se dette i lys av sivilsamfunnsperspektivet som ser sosial 
kapital som atferd på individnivå som kan avspeiles på lokalsamfunnsnivå. Det 
er derfor mer i tråd med det nedenfra og opp- perspektivet som prosjektet har.  

Begrepet sosial kapital kan benyttes for å beskrive gjensidigheten og tilliten 
mellom enkeltmennesker og grupperinger. Men begrepet kan også inneholde 
beskrivelser hvor grupperinger kan skape uro eller konflikter seg i mellom, for 
eksempel ved å fastholde sine normer og verdier. Det er med andre ord 
                                                           
29 Sosial kapital har spenninger av både negative og positive konsekvenser og den sosiale kapitalen 
skapes samtidig både horisontalt og vertikalt innad i nettverk og mellom ulike nettverk. Ulike 
kombinasjonsmuligheter og spenningsforhold av sosial kapital som finnes innen nettverk og mellom 
dem, kan føre til ulike resultater. 
30 Levende og godt fungerende samfunn er et resultat av politiske institusjoner og offentlig ordninger. 
31 Perspektivet søker å forene nettverksperspektivet og det institusjonelle perspektivet for bruk til 
utvikling i den tredje verden. 
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ulikheter i Libygda som begrepet sosial kapital kan bidra til å forklare. Den 
sosiale kapitalen i Libygda er flersidig og kan oppleves ulikt avhengig av om den 
assosieres med ”bro-typen” (som skaper forbindelser) eller ”bånd-typen” (som 
skaper sterke bånd innad som stenger andre ute). I Libygda kan begrepet sosial 
kapital således også inneholde beskrivelser av de motsetninger, konflikter og 
ulikheter som finnes mellom ulike grupper som fremkommer i materialet på 
bakgrunn av kjønn, alder, sosial bakgrunn, utdannelse eller hvor man bor i 
kommunen.  

De ulike perspektivene for å belyse begrepet sosial kapital er tenkt benyttet som 
en inngang for å undersøke hvordan begrepet kan knyttes til helse. Sammen-
hengen mellom sosial kapital/sosiale forbindelser og helse er ikke ny innen 
helseforskningen og kan inndeles i to hovedtilnærminger; nettverkstil-
nærmingen32(Putnam) og inntektsulikhetshypotesen33 (Helsedirektoratet 2010 
b:27). Den førstnevnte fokuserer på individnivå og har røtter tilbake til 1970-
tallet. Berkman (2001) antyder at flere psykososiale forhold34 og sosiale 
forbindelser har både direkte og indirekte betydning for menneskers 
individuelle helse.  

Inntektsulikhetshypotesen er tett knyttet til Richard Wilkinson (1992) og har 
hatt stor betydning for oppsvinget av sosial kapitalbegrepet siden 1990-tallet. 
Wilkinson (ibid.) avdekker sammenhenger mellom ulikheter i inntekt og 
helsetilstand i Vesten. Wilkinsons hovedfunn kan sammenfattes med at landene 
med mest egalitær fordeling av inntekt også er de med en best helsetilstand i 
befolkningen. De to hovedtilnærmingene kan hevdes å ha noe ulike forståelser 
av begrepet sosial kapital og kan plasseres innenfor de tidligere nevnte 
perspektivene; sivilsamfunnsperspektivet (nettverkstilnærmingen) og det institu-
sjonelle perspektivet (inntektsulikhetshypotesen). Dette prosjektet har ikke 
makronivå eller nasjonale befolkninger som fokus slik inntektsulikhets-
hypotesen legger til grunn.  

Jeg har tidligere antydet at jeg i utforskningen av sammenhengen mellom sosial 
kapital og helse ønsker å benytte sivilsamfunnsperspektivet. I tråd med Putnam 
(2001) sin forståelse om at det er den sosiale kapitalen som er nøkkelen i 
forhold til helsetilstand, så kan det være fruktbart å se nærmere på de erfaringer 
de kommuniserer i Libygda og hvordan lisokningen vurderer sine nettverk og 
den tillit og forutsigbarhet dette skaper i relasjon til helse og opplevelsen av om 
                                                           
32 Omfattende forskningstradisjon som ser på sammenhengen mellom sosiale forbindelser og helse 
på individnivå. 
33 Hypotesen knytter sosial kapital til størrelsen på inntektsforskjellene i et samfunn: jo større 
inntektsforskjeller, dess mindre sosial kapital, noe som igjen gir forverret helse. 
34 Eksempelvis sosial innflytelse, sosialt engasjement, tilknytning og tilgang til ulike ressurser 
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de oppfatter at de lever gode liv. Siden dette prosjektet har lokalsamfunnet som 
forskningsenhet og legger enkeltindividers erfaringskunnskap til grunn, vil det 
være mest relevant å se det empiriske materialet i lys av sivilsamfunns-
perspektivet og nettverkstilnærmingen. 

Sosial kapitalbegrepet kan således benyttes som et analytisk verktøy for å belyse 
forhold i Libygda som er av betydning for lisokningens erfaringskunnskap 
knyttet til temaene identitet og kropp. 

2.3  Individ og sosiale prosesser  

Selvforståelse og habitus 
Mennesker vurderer og oppfatter seg selv i lys av de tillærte normer og regler 
som finnes innenfor det samfunnet de lever i. Selvforståelsen handler også om 
en livslang dannelsesprosess i relasjon til dynamiske kulturelle normer. I denne 
sammenhengen kan begrepet habitus benyttes for å beskrive denne dannelses-
prosessen som også kan omtales som den sosiale arven. Habitus refererer til 
menneskers tillærte handlings- og tankemønstre, og har blitt benyttet siden 
Aristoteles35. Begrepet slik det anvendes i dag ble introdusert av Marcel Mauss: 

“Mauss defined habitus as those aspects of culture that are anchored in the body or 
daily practices of individuals, groups, societies, and nations. It includes the totality of 
learned habits, bodily skills, styles, tastes, and other non-discursive knowledges that 
might be said to "go without saying" for a specific group” (Bourdieu 1990:66-67).  

Dette refererer til de kulturelle mønstre som bidrar til en forståelse av og 
orientering i verden på. Disse mønstrene er både en adapsjon av sosiale 
strukturer og et resultat av kulturell læring.  

Bourdieu36(1977,1984) utviklet habitusbegrepet videre til benyttelse ved analyse 
av relasjonen mellom individers offentlige sosiale status og dets egne private 
valg og preferanser/smak. Smak og preferanser på hva som ansees som 
fint/stygt innebærer også en avsmak for andre grupperingers smak, og til 
sammen utgjør dette en viktig del av alle menneskers habitus. Den enkeltes 
habitus er preget av den dominerende habitus som eksisterer innenfor den 
sosiale gruppen som den enkelte føler tilhørighet til.  

                                                           
35 Aristoteles og hans begrep hexis som er en betegnelse på en varig, (men ikke medfødt) egenskap, 
dvs. hvordan en persons essensielle natur manifisterer seg gjennom handling. 
36 Bourdieu forklarer habitus som avhengig av historie og menneskets minne (i: Outline of a theory of 
practice (1977) og Distinction: A social critique of the judgement of taste (1984). 
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Bourdieu (1977) søker å etablere en teori om praksis, hvor habitus benyttes for 
å belyse samspillet mellom individet og samfunnet det inngår i. I denne 
betydningen er habitus det skjema for hvordan mennesker forstår, oppfatter og 
handler i forhold til den virkelighet de opererer i. Habitus og selvforståelse blir 
et resultat og et produkt av sosialisering hvor mennesker tilegner seg 
definisjoner av riktig og galt, godt og dårlig. Atferden og definisjonene gjentas 
og internaliseres som en del av individets oppfattelse av hvem det er. Men 
habitus sine varige disposisjoner (de objektive normene habitus representerer) 
og selvforståelsen kan justeres over tid i møte med andre og gjennom 
samfunnsendringer. Bourdieu (ibid.) hevdet at habitus er forankret i kroppen 
(internalisert) og derved ikke en del av menneskets bevissthet. Individets 
habitus er preget av den dominerende habitus som finnes i den sosiale kon-
teksten som individet lever i (for eksempel det norske samfunnet) 

Når individet har utviklet en forankret selvfølelse og en følelse av hvem det er, 
blir han en bidragsyter til en bygging av den sosiale virkeligheten han deler med 
andre i sin sosiale gruppering. Slik tilføres mening i tilværelsen og handlingene 
blir tillagt en betydning. 

Selvforståelse, stigma og skam kan alle hevdes å være ulike aspekter ved 
identitetsbegrepet slik det presenteres som et kjernebegrep i avhandlingens tittel 
(se kapittel 4).  

Stigma og skam 
Goffman (1975) hevder at samfunnet sosialiserer mennesker til å dele andre inn 
i kategorier. Medlemmene i de ulike kategoriene deler visse kjennetegn og 
egenskaper, som formes og blir forstått ut fra individets tilsynelatende sosiale 
identitet. Den kategorien individet tilhører og dets egentlige egenskaper, 
betegnes som individets faktiske sosiale identitet. Det kan oppstå diskrepans 
mellom disse to identitetstypene. Goffman (ibid.) mener at denne diskrepansen 
kan gjøre folk usikre, og føre til at de trekker seg tilbake fra mennesker som blir 
ansett som avvikere fra kategoriene. Dette kan føre til stigmatisering. Goffman 
(1975) definerer stigma som noe som innbefatter en spesiell type diskrepans 
som befinner seg mellom virtuell/tilsynelatende sosial identitet og faktisk sosial 
identitet.  

Stigma kan uttrykkes på tre ulike måter: et kroppslig stigma i form av fysiske 
misdannelser, et karaktermessig stigma som tilkjennegis gjennom viljessvakhet, 
dominerende eller unaturlige lidenskaper og misbruk. Den tredje måten å 
uttrykke stigma er gjennom det tribale hvor familiære trekk blir fokusert som 
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etnisk opprinnelse, nasjonal tilhørighet eller religiøs overbevisning (Goffman 
ibid.:16-17). 

Stigma forutsetter med andre ord et ytre merke i en eller annen form, som er 
synlig for andre. Ofte kan stigma opptre sammen med eller henge sammen med 
skam. Mens stigma kan oppfattes som påført utenfra, er skam i all hovedsak en 
personlig opplevelse. Skammen innebærer en slags ”egenverdisetting” 
(Gulbrandsen 2006: 99). Denne bedømmingen av egen verdi kan skje på ulike 
skalaer (moralsk, mestring, utseende, intelligens) og blir en internalisert del av 
personens kognitive eller affektive vurderinger og tolkninger (Gilbert 1998). 

Historisk har skam og stigma vært knyttet til en evaluering av egenskapene til 
mennesket som har ”merket” eller tilstanden (Gulbrandsen 2006: 109). Ulike 
sykdommer og synlige kroppslige ”merker” som er blitt forbundet med skam 
og stigma, har variert fra spedalskhet og veneriske sykdommer på slutten av 
1800-tallet, tuberkulose og kreft frem til 1960-årene, til barnløshet, medfødte 
misdannelser og overvekt. Tilstander kan også endre status fra høy til lav.  

Om tilstanden har sammenheng med arvelige egenskaper eller personens atferd, 
så øker risikoen for skam (ibid.: 110). Likeledes finnes det en sammenheng 
mellom personens sosiale posisjon og livsstil når en ser dette i relasjon til skam. 
Fedme, diabetes 2, hjerteinfarkt, lungekreft og KOLS er alle tilstander med 
fallende status fordi de blir assosiert med lavere sosiale lag. I dagens 
individualiserte samfunn blir også skam relatert til skyld, fordi menneskene 
dette rammer blir tillagt ansvaret for sin usunne levemåte og dertil påfølgende 
tilstand/sykdom (Whitehead et. al 2001). 

2.4  ”Den norske væremåten?”  
Mye av det empiriske materialet omfatter folkelig erfaringskunnskap og tangerer 
aspekter ved norske tenkesett og ulike tilnærminger til hva “norskhet” 
innebærer. Selv om dette ikke representerer en enhetlig og avgrenset teori i 
tradisjonell forstand, så velger jeg likevel å gjøre rede for ulike aspekter ved 
hvordan lisokningen opplever tenkningen i Norge. Boken ”Den norske 
væremåten” (Klausen 1984) kan anses som et uttrykk for å søke å beskrive ”det 
norske”, vel vitende om at det norske kommer i mange ”størrelser og fasonger” 
og kanskje også er gjenkjennbar i store deler av Nord-Europa. Hylland Eriksen 
(1993) sammenfatter denne bokens bidrag og andre norske antropologers 
forsøk på å beskrive norske særtrekk på følgende vis: 
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”Summen av de mange analysene av norsk identitet og norsk væremåte fra de siste 
årene gjør det mulig å fremsette noen foreløpige arbeidshypoteser….. om hva som 
kjennetegner disse menneskene som er norske statsborgere. Stort sett henger hypotesene 
intimt sammen, og skaper til sammen en kraftig pakke av nøysomhet, likhetstrang, 
bygderomantikk, moralisme, idealisering av det enkle og en dyp skrekk for alle slags 
forskjeller, selv de kjønnsmessige” (Hylland Eriksen 1993: 84). 

Samtidig påpeker han at: 

”I alle land, deriblant Norge, oppdager vi imidlertid gang på gang at påstått nasjonale 
særtrekk enten deles med utlendinger eller ikke er felles for mesteparten av befolkningen” 
(ibid : 95). 

Empirien relatert til hva deltakerne oppfatter som uttrykk for det typisk norske 
handler først og fremst om likhet, likeverd, protestantisk moral og etikk. Det er 
i denne sammenhengen viktig å påpeke at det finnes mange ulike uttrykk for 
hva som kan benevnes som norsk kultur. Norge er på ingen måte en fast 
kulturell størrelse, men består av utallige grupperinger med særegne kulturelle 
uttrykk. Likevel finnes det eksempler i media og i deltakernes erfaringsverden 
noen sammenfattende oppfatninger av hva som er typisk norsk og hva den 
“norske folkesjelen” bærer med seg av “norske” idealer. 

“Den norske væremåten” har på ulike vis blitt presentert å være preget av den 
protestantiske etikk og tankene om at man skal yte noe, det skal koste noe å få 
noe til, man får som fortjent. Gjennom sparsommelighet skal ting vokse. 
Rikdommen er ikke bare ens egen, men skal brukes til å få andre ting til å 
vokse. Den protestantiske etikk har klar gjenklang hos den voksne del av 
befolkningen også i Libygda. Hos de yngre deltagerne i Libygda, som hos den 
oppvoksende generasjon i Norge, så anes det en mindre opptatthet og grobunn 
for disse protestantiske idealene. Til gjengjeld har idealer blant de yngre i 
materialet et fokus på nytelse, ro, velbehag og en tro på eller et krav om at 
samfunnet skal ordne opp og hjelpe til om individene trenger det. 

Gullestad (1988) beskriver hvordan lokalsamfunn og menneskers dagligliv 
fremdeles preges og i stor grad styres av idealer som flittighet, likhet og 
nøysomhet. Dette selv om det oppleves som at det religiøse livet i Norge er i 
tilbakegang. Den pietistiske tankegangen setter likhetsprinsippet høyt.  

Forfatterne av Den norske væremåten (Klausen 1984) fokuserer på fenomenet 
likhet, og Eduardo Archetti (1984) beskriver i sin artikkel hvordan begrepene 
”skam og ære” i Latin Amerika blir omformet til skyldfølelse og dårlig 
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samvittighet i Norge. Archetti (ibid.:55) skildrer den politiske arena i Latin 
Amerika og Norge og hevder at skam, og dertil forsvar av en politikers rykte 
nesten alltid foregår i det offentlige rom i Latin Amerika. I Norge er tilfelle det 
stikk motsatte. Skyldfølelsen og den dårlige samvittigheten blir i Norge ansett 
som private følelser og en form for selvkontroll som man gjør opp med seg selv 
på ”kammerset”. Skyldfølelse og dårlig samvittighet i materialet vil bli belyst 
nærmere i kapittel 5.  

Hans Christian Sørhaug (1984) fremhever at selv om likheten er fremtredende i 
den norske kulturen, så er det likevel rom for individualisme. Sørhaug (ibid.:63) 
hevder at Norge kan sees som ”verdens største lokalsamfunn” og at ideen om 
bygda som ideal er gjeldende. Bygda representerer det norske, sosial nærhet og 
stabilitet, sosiale nettverk og ideen om likhet som bærende prinsipp. Dette betyr 
ikke at alle er like gode, men at man må kommunisere at man ikke selv anser 
seg som bedre enn noen andre. 

Sørhaug (1984) er spesielt opptatt av puritanismen som retter seg mot 
enkeltindividet og at forsakelse, utsettelse av behov, nøysomhet og nytte blir 
viktige idealer i ”den norske væremåten”. Derav følger det at selvutslettelse, i 
følge Sørhaug, blir en av de viktigste metoder for selvhevdelse og et middel for 
å oppnå noe. Gullestad (1995) kommenterer dette og lager et distinkt skille 
mellom ”likhet” og ”likeverd”. For nordmenn er likhet viktig for at man skal bli 
oppfattet som likeverdig. Det som er likt blir overkommunisert, mens det som 
er ulikt blir utelatt.  

Flere (Vike et.al 2001) har utfordret Gullestad på dette punktet. Det kan synes 
som om ideen om likhet og likeverd har en stor plass i politiske, sosiale og 
kulturelle prosesser, det være seg formelle eller uformelle, i det offentlige eller 
private rom og uavhengig av kjønn, økonomi, bosted alder eller andre kriterier. 
Vike (ibid.) anser at denne tanken om likhet (som konformitet) blir utfordret i 
økende grad i takt med en individualiseringstendens i dagens norske samfunn. 
Tanken om likhet og individualiseringstendensen i det norske samfunnet er ett 
av temaene som lisokningene reflekterer over i kapittel 6. 

Idealer og væremåter i samfunnet har en lang historie og har vært et tema i 
samfunnsvitenskapen siden Max Weber. “Den norske væremåten” og de 
“norske” idealene har fremdeles med seg idealet om ”i ditt ansikts sved skal du 
ete ditt brød”, om enn ikke i så stor grad som i Webers teorier. I Den 
protestantiske etikk og kapitalismens ånd (1904-1905) søker Weber å forstå sammen-
hengene mellom kristen puritanisme og kapitalismens økende innflytelse i 
Europa og USA på Webers tid. Weber (1995) beskriver hvordan protestant-
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ismens pliktetikk genererer ”den kapitalistiske ånd” og at utviklingen har form 
av et kall for enkeltindividet. Kapitalismen vektlegger både akkumulering av 
kapital og nøysomt personlig forbruk. Resultatet av dette blir, i følge Weber, 
kapitaloppsamling, sparing og reinvestering, som igjen er grunnsteinene i 
kapitalismen (ibid.). I sine teorier tok Weber utgangspunkt i predestinasjons-
læren. Denne baserer seg på at Gud frelser de forhåndsutvalgte. Hardt arbeid 
og nøysomhet ble et botemiddel for religiøs tvil og kapital/verdslig suksess ble 
tolket som en indikasjon på at man var blant Guds utvalgte. 

2.5  Det tidstypiske normativ  
Den norske væremåten og det tidstypiske normativ er delvis overlappende. 
Førstnevnte har sitt utspring i idealer og et kulturelt perspektiv, mens det 
sistnevnte også tar inn folkehelseperspektivet og folkehelsevitenskapen for å 
tolke de utsagn som fremkommer i materialet. 

På samme måte som ved ”den norske væremåten”, er heller ikke det tidstypiske 
normativ representert ved en avgrenset teori i tradisjonell forstand. Jeg velger 
likevel å presentere elementer ved det tidstypiske som fremkommer i materialet 
via deltakernes opplevelser av hva som kjennetegner lokalsamfunnet Libygda og 
hvordan lokale kulturer kan sees som en forlengelse av eller særegne uttrykk for 
hva som oppfattes som “typisk norsk”. Dette fremkommer i datamaterialet som 
individualisering, personlig ansvar, smak og syn på kropp og helse.  

I det tidstypiske normativ er folkehelsevitenskapen inne og foreskriver hvordan 
livet bør leves på et normativt vis. Hvordan livet bør leves for at det skal regnes 
som et godt liv. 

Lokale og individuelle verdier, og den kollektive mentalitet er dynamiske 
faktorer som kan tolkes som uttrykk for den norske kulturen til enhver tid.  
Mye er forsket på det moderne, modernitet og hva som kjennetegner dette37 .  

Østerberg (1999) fremhever tre aspekter ved det moderne; troen på det frie 
individ som selv velger sine handlinger og som har mulighet til selvrealisering, 
troen på fornuften og det rasjonelle med utgangspunkt i det naturvitenskaplige 
som rettesnor, og troen på fremskrittet for at mennesket og samfunnet skal 
kunne bli et enda bedre sted å være for alle. 

                                                           
37 I betydningen differensiering, rasjonalisering, individualisering og akselerasjon som modernitetens 
kjennetegn (Kilde: Hartmut Rosa (2005) : Akselerasjon. Tidsstrukturens forandring i moderniteten. 
original tittel: "Beschleunigung. Die Veränderung der Zeitstrukturen der Moderne" Doktor-
gradsavhandling Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag ). 
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Et annet moment knyttet til det tidstypiske og troen på fremskrittet er 
forventningen til helse. Mennesker i Vesten krever i større grad å bli behandlet 
og friskmeldt fra sine sykdommer. Nordmenns medisinbruk er økende og fokus 
på kropp blir sterkere. Helse og kropp blir tingliggjort og kroppen ansees som 
en maskin som kan formes.  

Finn Skårderud (Skårderud & Isdahl 2003:10) hevder at enhver kultur er 
kroppsorientert. Dette fordi alle menneskers erfaringer går via kroppen 
(sanseapparatet, kroppsfunksjoner, arbeid, lek). Skårderud (ibid.) vektlegger at 
den vestlige kultur i sterk grad er kroppsfokusert og viser til all den investering 
av tid, penger og følelser som er knyttet til industrier som trening, slanking, 
kosthold, kosmetikk, klær, og kosmetiske operasjoner. Kroppen blir et visuali-
sert språk for å kommunisere til andre og seg selv om sine egne indre verdier. 
Kroppene blir utstillingsvinduer hvor individer ber om å bli sett, vurdert og 
fortolket, for derigjennom å erfare og bygge sin egen identitet og selvforståelse.  

Dette er i tråd med det Crawford (1980) i sin tid betegnet som ”helsisme” i 
dagens samfunn. Denne helsismen er todelt og kjennetegnes av at helse 
symboliserer alt det gode i menneskers liv og individer bruker mye tid og krefter 
på å ha en så god helse som overhodet mulig. Samtidig gjøres helse til noe 
individuelt. Enkeltindivider blir ansvarliggjort overfor sin egen helse. Helsen 
speiler på denne måten ens viljestyrke, livsstil og personlige valg. Identitets-
byggingen er kjennetegnet av disse to elementene ved helsismen. En konse-
kvens av denne tankegangen kan bli en økende individuell skam og skyldfølelse 
om mennesker ikke klarer å strekke til helsemessig eller faller utenfor den 
aksepterte normen for utseende eller helse. 

Fritid er et annet viktig kjennetegn ved det tidstypiske normativ (Fugelli & 
Ingstad 2009:31). Hva en velger å bruke denne fritiden til, sier noe om hvem en 
er og hvem en ønsker å fremstå som. Dette kan knyttes til et økende konsum. 
Individer velger selv hva de bruker sine penger på; reiser, matvarer, klær, bil, 
hus, møbler og inventar. Valgene speiler hvem en ønsker å fremstå som. Den 
økende statlige vektleggingen på resirkulering og noen grupperingers gjenbruks-
idealer kan sees som en reaksjon på et økende forbruk i Vesten. 

I kraft av å være norske statsborgere blir alle forsøkt internalisert inn i det 
norske samfunnet og de kulturelle universene som lever side om side der. 
Forestillinger om riktig og galt, fint og stygt, passende og upassende blir 
presenterte og fester seg i individet gjennom dets nærmeste omsorgspersoner, 
institusjoner og tidsånden. Bourdieu (1996) hevder at makten ligger i å definerer 
symbolene i et samfunn (symbolmakt). Det er den herskende klassen som har 
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denne makten og som til enhver tid bestemmer hva som er god eller dårlig 
smak og dannelse for eksempel når det gjelder kunst eller musikk. For Bourdieu 
(1977:69) blir selve definisjonen av hva som er god smak til enhver tid et 
uttrykk for en hersketeknikk som øker de sosiale ulikhetene i befolkningen, 
samtidig som det å ha eller eie god smak gir rang. Klatring i hierarkiet kan 
forekomme ved at personer søker å tilegne seg så mange riktige symboler som 
mulig. En slik strategi omtaler Bourdieu som konvertering av kapital.  

Sammenfatning 
Livsform som søkebegrep blir presentert som inngang til å forstå strukturelle og 
kulturelle forhold i Libygda. Livsformteorien og dennes utvikling og for-
greininger blir beskrevet. Højrup (1989) sin inndeling i; lønnsarbeider-
livsformen, den karrierebundne livsform og den selververvede livsform blir 
videreutviklet og nyansert av Jakobsen og Karlsson (1993), samt at fokuset 
endres noe fra en vektlegging av teoretiske konstruksjoner, over til en vekt-
legging også på de tilstedeværende sosiale relasjonene som finnes i lokal-
samfunn. Begrepene neokulturasjon, blandingsform og sosiosentrisme er sentrale for å 
forstå hvordan livsformene vedlikeholdes, forsvares eller endres og hvilken 
kraft livsformen besitter på alle nivå og stadier i menneskers liv.  

Livsformanalysen favner både økonomiske, politiske og ideologiske/kulturelle 
elementer som bidrar til å forklare ulikhetene mellom lokalsamfunn, gruppe-
ringer i samfunnet, men også ulikheter mellom grupperinger innad i lokal-
samfunn.  

Begrepet sosial kapital beskrives og benyttes for å avdekke en kobling til helse og 
enkeltindividers opplevelse av om de har et godt og meningsfullt liv. Også 
begrepene selvforståelse, stigma og skam er relevant for å avdekke erfarings-
kunnskapen til kropp og identitet i Libygda. Den protestantiske etikk og dens 
idealer om likhet, nøysomhet og flittighet kan fremdeles ha forklaringsverdi og 
virke styrende for politiske, sosiale og kulturelle prosesser, selv om dette blir 
utfordret i takt med individualiseringstendensen i det norske samfunnet. Det 
tidstypiske normativ med synet på helse som noe tingliggjort og et personlig 
ansvar, er også relevant å belyse nærmere i relasjon til helse og hva det vil si for 
lisokningen å leve et godt liv. 
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Kapittel 3  Metode 
Dette kapittelet beskriver metodene som er benyttet i avhandlingsarbeidet, hvordan de vokste 
frem og hvilke kjernebegreper og holdninger til tematikken, deltakerne og lokalsamfunnet som 
ble viktige å synliggjøre for å skape et tilnærmet helhetlig bilde av hvordan prosessen forløp og 
hvordan resultatet har vokst frem. 

Libygda som kasus 
Avhandlingen beskriver og gjengir enkeltpersoners meninger og erfaringer, men 
dette er likevel ikke en individstudie. Deltakerne beskriver sine bilder av 
lokalsamfunnet. Det er lokalsamfunnet Libygda som er analyseenheten og som 
blir presentert. Dette forskningsprosjektet kan derved betraktes som en 
kvalitativ kasusstudie i betydningen stedet Libygda som enhet og stedet hvor 
forskningsstudien fant sted. Beskrivelsen av kasuset Libygda tar form ved de 
ulike metodene for datainnsamling. 

Det er ikke denne avhandlingens intensjon å beskrive eller avdekke hele 
bredden av lisokningens hverdagsliv. Avhandlingen presenterer de utsnitt av 
hverdagslivet som deltakerne lot meg få innblikk i. I tillegg presenteres 
deltakernes erfaringer og forståelser av begrepene identitet og kropp og hva det 
vil si for dem å leve et godt liv. Dette viser tilbake på hensiktsformuleringen (se 
kapittel 1.3) som tar sikte på å avdekke alternative og erfaringsbaserte 
forståelser av helse, sunnhet og et godt liv.  

3.1 Metodisk utgangspunkt 

Valg av de tre kjernebegrepene 
Tematikken identitet, kropp og hverdagsliv er avhandlingens pilarer og 
benevner også de tre resultatkapitlene. Denne tematikken kan ha virket styrende 
på flere prosesser i arbeidet med avhandlingen, planleggingen, metodevalget, 
analysemåten og fokus, ved at de tre begrepene har fått så stor plass og hvert 
sitt kapittel i avhandlingen. Arbeidet er likevel i stor grad empiristyrt, men 
samtidig er tematikken ikke noe som spesifikt vokser ut av empirien. Begrepene 
identitet, kropp og hverdagsliv vokste frem gradvis i utgangspunktet ut fra 
medieoppslagene om Libygda og presentasjonen av lokalsamfunnet som 
overvektig.  

Begrepene ble valgt ut fra den konteksten og de rammene som lå fast, og 
hvordan prosessen ble tolket å være fremover på dette tidspunktet (2006), både 
det mediaskapte bildet av lokalsamfunnet og de rammene jeg hadde å arbeide 
innenfor.  
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Kropp som tema vokste frem fordi overvekt er knyttet uløselig til kroppen. 
Identitet ble valgt fordi jeg ønsket også å avdekke hvordan individuell identitet 
og lokalsamfunnsidentiteten berøres av negative medieoppslag. Hverdagsliv 
som tema kom som en konsekvens av de to første. Dette fordi både kroppen 
og identiteten hører hverdagslivet til. Det er i hverdagslivet at identiteten skapes 
og kroppen befinner seg. Identitet er likeledes knyttet til kroppen, men også til 
psykisk helse og hverdagsliv, fordi det er nettopp i lokalsamfunnet livene leves. 
Dette ble etter hvert essensen og kjernen i det som ble mitt forskningsspørsmål 
og som avhandlingen tar sikte på å belyse i et forsøk på å skape ny kunnskap 
om dette i et folkelig perspektiv.  

Kjernebegrepene er ikke direkte sprunget ut av empirien, men fantes der i 
forkant av feltarbeidet på bakgrunn av, og inspirert av de medieoppslag og 
offentlige folkehelseutredninger jeg hadde lest ved prosjektstart. Begrepene 
fungerer som styringsbegreper, det vil si de samlede begrepene jeg har styrt 
funnene i forhold til, og lest/tolket samtalene i Libygda ut fra. Det er viktig i 
denne sammenhengen å påpeke at dette ikke primært er teoretisk informerte 
begreper for meg, men begreper som deltakerne gav innhold ut fra egne 
erfaringer og refleksjoner i lokalsamfunnet. 

Jeg kom til Libygda med de tre kjernebegrepene, formet ut fra medieoppslagene 
og egne refleksjoner over hva som kunne være en relevant vei å gå inn i 
lokalsamfunnet og tematikken på. Begrepene identitet, kropp og hverdagsliv ble 
i utgangspunktet forstått å henge sammen; identitet for å fange tanker og 
erfaringer, kropp som en synlig og gjenkjennbar kategori og hverdagslivet, som 
det som finnes rundt kroppene og som påvirker hvordan identiteten bygges og 
kroppene forstås. Begrepene brukes til å fange det empiriske innholdet. 
Begrepene har grodd ut av folkehelsediskusjonen i forkant av feltarbeidet og 
intervjuer.  

Kjernebegrepene har hatt ulike funksjoner i de ulike fasene i prosjektet; fra 
planlegging, feltarbeid, fokusgruppeintervjuer/individuelle intervju, analysen og 
skrivefasen. Begrepene ble i en grad styrende i termer av; den intuitive 
forståelsen av hvordan ting hang sammen. Formen, i betydning den metodiske 
veien, var bestemt i forkant og besto av ulike typer samtaler (formelle med 
båndopptak og uformelle ved deltakende observasjon). Deltakerne sin oppgave 
har vært å innholdsbestemme de tre kjernebegrepene og gi dem mening basert 
på lisokningens egne erfaringer og refleksjoner. Analysen er en vekselvirkning 
mellom empiri og teoristyring.  
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Metodologisk tilnærming 
Avhandlingen faller inn under handlingsorientert forskningssamarbeid (Co-
operative Inquiry) som overordnet design. Studien har et beskrivende, 
utforskende og kvalitativt design og består av flere delstudier som hver for seg 
står for de ulike metoder for datainnsamling som er benyttet i forsknings-
prosjektet. De ulike delstudiene er blitt satt sammen til en helhet i analysefasen 
og i den helhetlige tolkningen. Delstudiene representerer ulike metoder for 
innhenting av data og består av:   

1. feltarbeid med deltagende observasjon   
2. to flerstegs fokusgrupper (8 + 6 deltakere)   
3. seksten individuelle intervjuer  
4. studien av lokal litteratur.  

Delstudie 1 og 4 bygger på feltstudier og nedtegnelser i feltdagbok og lesning av 
ulike typer lokal litteratur. Delstudie 2 og 3 bygger på kvalitative forsknings-
intervjuer og fokusgruppeintervjuer og en tolkning av til sammen 30 lisokningers 
erfaringer og tanker rundt identitet, kropp og hverdagsliv. Forskningsstudien er 
inspirert av sosialantropologisk metode med feltarbeid og deltakende observa-
sjon med uformelle samtaler på ulike arenaer i kommunen. I tillegg er det 
utformet oppsummeringsnotater etter hver samling. 

Tilnærmingen i hele prosjektprosessen og avhandlingen kan karakteriseres som 
hermeneutisk-fenomenologisk (Hummelvoll & Barbosa da Silva 1998). Med 
utgangspunkt i et humanistisk menneskesyn som betrakter mennesket som 
medskapere og ansvarlige for egne handlinger, er avhandlingen et resultat av 
deltakernes innflytelse og erfaringer rundt de temaer det ble samtalt om. 
Forskeren er også en aktiv deltaker i en prosess som stadig forandres. 
Deltakerne og forsker involveres i en slags refleksjonsprosess der deltakernes 
erfaringer er et vesentlig element og mål for å videreutvikle og belyse ny 
kunnskap.  

Ved å betegne avhandlingens tilnærming som hermeneutisk-fenomenologisk, 
innbefattes det at hensikten er å utforske og beskrive hvilke folkelige tolkninger 
eller uttrykk for helse og et godt liv lisokningen presenterer gjennom sine 
uttalelser og tanker rundt de tre kjernebegrepene identitet, kropp og hverdags-
liv. Det søkes, med andre ord, etter lisokningens egne opplevelser, erfaringer og 
meninger for å utvikle forståelsen av hva helsebegrepet og et godt liv kan bety i 
et folkelig perspektiv. Samtidig beskrives disse kulturelle lokale tradisjonene 
som et uttrykk for en ny kunnskap, for å se denne folkelige kunnskapen i 
relasjon til et tradisjonelt folkehelseperspektiv.  
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Hermeneutikken som metode, har sitt opphav innen humaniora og målet er: 

”To understand everyday skills, practices, and experiences; to find commonalities in 
meanings, skills, practices, and embodied experiences…” (Leonard 1989:51). 

Den hermeneutiske sirkel beskriver tolkningen av tekster og hvordan 
helhetsforståelse og delforståelse modifiseres ved gjensidig påvirkning. Dette er 
den tradisjonelle lære om forståelsens sirkelbevegelse mellom helhet-del og del-
helhet. Gadamer (2004) hevder at enhver forståelse forutsetter en annen 
forutgående forståelse; en fordom. En fordom er i denne sammenhengen et 
positivt ladet begrep og må forståes som for eksempel forståelsen av tidligere 
kulturer eller tidsperioder blir umulig om en ikke ser denne i lys av vår egen 
tidsperiode eller kultur. Det er i vår egen samtid vår forforståelse starter. Våre 
fordommer, i en ”gadamersk” forstand kan korrigeres og det er mulig å forstå 
fortiden samtidig som vi bærer med oss vår egen samtid sine fordommer. Ved 
lesning av en tekst kan våre fordommer alltid bli korrigert eller overprøvd. 
Hovedpoenget er å se det man har gjort i en sammenheng; å se delene i forhold 
til helheten og omvendt.  

I motsetning til naturvitenskapens reduksjonistiske syn på mennesket som kun 
kropp (Barbosa da Silva 1982:72) og mekanikk, vil avhandlingen i tråd med en 
hermeneutisk tilnærming, søke å forstå lisokningen som en helhet i samspill 
med sine omgivelser i Libygda og utenfor. Hermeneutikken kan bidra til å 
avdekke det individuelle og unike (Hummelvoll 1995:27) og øke forståelsen for 
lisokningen og Libygda som lokalsamfunn. For å forstå hva som er unikt i 
Libygda, kan hermeneutikken gi en fruktbar inngang. Men for å søke å gi en 
korrekt og veldokumentert beskrivelse av dette unike i lokalsamfunnet, trengs 
fenomenologisk metode.  

Fenomenologisk metode kjennetegnes av at en søker å se på (i dette tilfelle) identitet, 
kropp og hverdagsliv og hvilke trekk som kjennetegner dem i lokalsamfunnet, 
ved å sette forskerens egen forforståelse eller fordommer i parentes (Barbosa da 
Silva & Andersson 1991:170). Den fenomenologiske metode i avhandlingen tar 
sikte på å beskrive de tre kjernebegrepene via deltakernes erfaringer og 
opplevelser ved dem både i bredde og dybde. I denne sammenheng blir innside 
eller bottom-up perspektivet og lisokningens subjektive erfaringer det sentrale. 
De ulike metodene som er brukt i forskningsprosessen baserer seg på en 
hermeneutisk-fenomenologisk tilnærming.  

Tilnærmingen i alle fire delstudiene omtales som hermeneutisk – fenomeno-
logisk og ligger til grunn for hvordan hele forskningsprosessen kan forstås. 
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Bruk av elementer fra det kvalitative forskningsintervjuet og fokusgruppe-
intervjuene tar sikte på å beskrive og uttrykke deltakernes livsverden. Dette for 
å beskrive hva deltakerne tenker, føler og reflekterer omkring de tematiske 
områdene som prosjektet fokuserer på. Det fenomenologiske aspektet trer frem 
i empirien der hvor deltakerne beskriver egen eller lisokningers generelle 
følelser, opplevelser og erfaringer, og samtidig der hvor jeg som forsker søker å 
parantessette min egen forforståelse i intervju- og samtalesituasjonene. Men i 
analysen av deltakernes beskrivelser, er det sentrale en fortolkning av mening i 
en hermeneutisk betydning. 

Den hermeneutiske metode åpner en tilgang til verden og tolkningen foregår 
alltid i lys av den. Samtidig så gir forforståelsen et tolkningsperspektiv som 
innebærer at forskeren som leser en tekst, møter det med sine kunnskaper, 
forventninger og forutinntatte meninger (Hummelvoll & Barbosa da Silva 
1996).  Det å sette egen forforståelse (parentessetting/epoché) til side kan bidra 
til å fokusere kun på det fenomenet som skal studeres og gi det en vurdering fri 
for antagelser. Denne metodiske holdningen kan også benevnes som 
fenomenologisk reduksjon, hvor utsagn om fenomenenes eksistens er i fokus som 
rent bevisstinnhold, uten å ta stilling til fenomenets eksistens eller realitet. Jeg 
har som forsker forsøkt å parentessette min forforståelse, men samtidig 
reflektere over den og være bevisst på at den ikke skulle være styrende i de ulike 
delstudiene og analysen i etterkant.   

Handlingsorientert forskningssamarbeid (Co-operative Inquiry) 
Denne varianten av aksjonsforskning hevder at alle involverte er ”selvstyrte 
personer som bidrar både til kreativ tenkning og til selve forskningsprosessen” 
(Heron 1996, Heron & Reason 1997, 2001). Handlingsorientert forsknings-
samarbeid bygger på tre gjensidig avhengige aspekter; deltagende og holistisk 
viten, kritisk subjektivitet og kunnskap i handling (Hummelvoll 2003:31). 

Deltagelse blir her sett på som forutsetningen for å forstå den meningen som 
helheten har for alle som deltar. Dette innebærer en empatisk innstilling som 
medfører ansvar fordi ”vi kan ikke egentlig delta i helheten uten at vi tar ansvar 
for den” (ibid.: 32). Ved kritisk subjektivitet blir erfaringen fokusert bevisst og 
sett på som en del av forskningsprosessen. Dette innebærer at den som erfarer 
erkjenner og er klar over at hans/hennes erfaring er subjektiv. Dette forutsetter 
at man reflekterer over hvordan en er med på å prege feltet man studerer. 
Samtidig som man erkjenner at man er subjektiv, så skal en også forholde seg 
kritisk til sin egen subjektive erfaring. En tar vare på erfaringene, det subjektive, 
og bygger videre på det. Men samtidig skal en være åpen for den felles 
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forståelsen. Det blir et samspill mellom å være i og å være utenfor. Men det er 
det subjektive som er utgangspunktet og det som søkes, fordi det er gjennom 
dette at den nye kunnskapen skapes. 

Den enkeltes erfaring og opplevelse vil her stå sentralt. Kunnskap i handling vil 
si at kunnskap blir skapt når man handler og samhandler, og likeledes for å 
kunne handle. Handlingsorientert forskningssamarbeid vektlegger derfor 
viktigheten av at ”granskning, utdanning og sosial aksjon integreres i forsknings-
prosessen” (Hummelvoll 2003). Dette innebærer at deltakerne aktiverer sin 
”selvkunnskap, selvrefleksjon” og kritiske tenkning når de forsker sammen 
(ibid.).  

En slik tilnærming i prosjektet innebærer at alle de involverte både er medforskere 
og medsubjekter fordi alle har bidratt til å skape refleksjon, ideer og konklusjoner 
ut fra sine egne erfaringer og opplevelser, samt egne og felles kunnskaper om 
kommunen og innbyggerne. Slik sett kan det sies å være skapt et ”Community 
of Inquiry” eller et granskningsfellesskap med ulike grupper (Hummelvoll 
2006b). Ikke nødvendigvis et granskningsfellesskap i den klassiske betydningen 
av aksjonsforskning der det genereres en endring basert på målrettet aksjon. 
Men heller i betydningen av at det finnes ”svake” og ”sterke” gransknings-
fellesskap som kan ha ulik varighet. Ved det som ligger som et ideal i flerstegs 
fokusgrupper av Co-operative Inquiry tilnærming, vil flerstegs-møtene være 
med på å øke fellesskapsfølelsen fordi man sammen gransker et tema over tid. 
Da kan det også skje en implisitt endring i de mellomliggende fasene, enten på 
det mentale plan eller på det ytre handlingsplanet.  

Fokusgrupper kan benyttes på mange måter38. Men i denne sammenhengen er 
fokusgruppene som metode også med på å speile hvilken holdning som ligger 
til grunn hos meg som forsker, både tenkningen, det humanistiske utgangs-
punktet og synet på mennesket som medskapende og selvbestemmende. 

Dette bidro til at deltakerne har vært med og styrt hvilken retning prosjektet har 
fulgt, og derved også hvilke funn og resultater man i fellesskap er kommet frem 
til. I tillegg fikk deltakerne mulighet til å studere seg selv fra en mer objektiv og 
vitenskapelig synsvinkel, noe som bidro til individuell refleksjon og fornyet 
innsikt i ulike meningssammenhenger. Ved å la dem få definere sin egen 
hverdag, helse, kropp og fremtidsønsker, ble deltakerne også bevisst sin egen 
                                                           
38 Ofte i aksjonsforskningsprosjekter, som for eksempel handlingsorientert forskningssamarbeid, er 
første trinn å undersøke hvilke verdier som endringen (aksjonen) skal bidra til å realisere. 
Erfaringsmessig har flerstegs fokusgruppeintervjuer vært en funkjonell måte å granske de 
grunnleggende verdiene på. Slike samtaler kalles gjerne verdiundersøkende samtaler (Hummelvoll 
2006b). Verdiene som kommer frem kan senere fungere som kvalitetsindikatorer når man skal 
vurdere/evaluere prosjektet. 
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situasjon. Tematikken er her knyttet til det normative; ”hvordan jeg burde leve 
livet mitt” og synspunkter på hva som er bra og dårlig. Dette ble sett i 
sammenheng med det deskriptive aspektet; ”hvordan jeg rent faktisk lever livet 
mitt”. Det sentrale her ble å avdekke hvordan denne dissonansen mellom det 
normative og det deskriptive ble forsøkt løst av innbyggerne i kommunen.  

Deltagermedvirkning som metode 
For å beskrive graden av medvirkning kan ”Arnsteins stige” benyttes. Denne 
graderer medvirkning i åtte trinn fra borgerkontroll (sterkeste grad) til 
manipulasjon (ikke-deltagelse):  

 
(Arnstein 1969:217) 

 
Arnstein (1969) ville med denne graderingen synliggjøre at ikke alt som får 
betegnelsen brukermedvirkning nødvendigvis har noe med reell medvirkning 
og innflytelse å gjøre 

Gjennom dette prosjektet har man via deltakernes medvirkning fått en utvidet 
forståelse av kunnskap, der praktisk kunnskap og erfaringskunnskap ble hentet 
frem og gyldiggjort. I tillegg har deltakerne gitt sine bidrag til fornyet innsikt i 
hvordan for eksempel begreper som selvbilde, livskvalitet og mestring står i et 
dynamisk forhold til hverandre og hvordan dette gir seg konkrete psykiske og 
fysiske uttrykk i lisokningens hverdagsliv når det relateres til sunnhet, helse og 
kroppsidealer. 

Deltagerperspektivet er ikke et pliktløp. Deltagelsen kan følges i flere trinn, men 
det må ikke følges i alle og begrepet deltager/brukermedvirkning kan sees på 
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ulike måter. Jeg kan ikke hevde at det eksisterer reell brukermedvirkning i alle 
ledd av prosjektprosessen. En reell brukermedvirkning i alle sammenhenger var 
heller ikke ønsket av deltagerne så lenge de hadde en mulighet for tilbake-
melding på de delene av prosessen de selv anså som viktige for egen del. 
Referansegruppen ville helst kommentere de delene som omhandlet deres 
hverdagsliv og refleksjoner rundt kjernebegrepene (kapittel 4,5 og 6 ).  

Jeg vil derfor heller hevde at prosjektet har en omfattende, men betinget 
deltagermedvirkning. Den er betinget av temaer (identitet, kropp og hverdags-
liv) som er forhåndsbestemte, men som deltagerne har vært med på å innholds-
bestemme. Jeg vil hevde at denne måten å utføre et prosjekt er fruktbart, fordi 
prosjektet tar opp i seg elementer fra både den akademiske og folks hverdags-
nære verden. Dette kan symboliseres ved bildet av en hengebro. 

En hengebro er avhengig av to fester. Disse festene er gjensidig avhengige av 
hverandre for at broen skal kunne være trygg å ferdes på. Man kan ikke 
gjensidig utelukke brukermedvirkning og fagkunnskap/forskerkunnskap i 
prosjektet. Begge deler må til for å få fornyet kunnskap, slik at man sammen 
kan tenke det ingen har tenkt om det alle ser. Men for å kunne gjøre dette er 
man avhengige av både lisokningen som lever i den virkeligheten man ønsker å 
lære noe om, samt min egen erfaring og fagkunnskap som forsker.  

Metodevalget er også preget av forskerens egen faglige bakgrunn som 
sosialantropolog og personlige ståsted og inspirasjon fra både humanismen 
(mennesker er selvbestemmende og medskapere av egne handlinger) og aksjons-
forskningen. Selv om jeg er inspirert av teoriene fra aksjonsforskningen, så er 
ikke dette et aksjonsforskningsprosjekt i den forstand at jeg aksjonerer og 
organiserer en endring.  

Prosjektet kan derimot karakteriseres som en form for påvirkning til 
selvrefleksivitet der de involverte utvikler kunnskap både som enkeltindivider 
og som gruppe. Fokuset blir da satt på endring og de endringsmuligheter som 
den enkelte avdekker ved tilegning av ny kunnskap og refleksjon på et høyere 
logisk bevissthetsnivå (Bernler & Johnsson 2001). Denne bevisstgjøringen 
stimuleres ved at forskeren møtte deltagerne fem ganger til flerstegs fokus-
gruppeintervju og enkeltstående individuelle intervju i prosjektprosessen, og at 
deltakerne underveis fikk tilbud om å kommentere og reflektere rundt funnene 
som etter hvert vokser frem via referater fra intervjuene og ytterligere refleksjon 
ved neste fokusgruppeintervju.  

Ved de første tre fokusgruppeintervjuene var temaene bestemt på forhånd av 
forsker via de tre kjernebegrepene i avhandlingen, men deltagerne styrte 
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diskusjonen ved å innholdsbestemme begrepene som var oppe til diskusjon. 
Deltagerne styrte i stor grad prosessen i fokusgruppene og ved de to siste 
møtene ble de selv enige om temaene. For å tilbakeføre, validere og finne 
mening i kunnskapen, ble deltagerne også invitert med inn i en referansegruppe 
som leste eller fikk presentert resultatkapitlene i avhandlingen etter hvert som 
de vokste frem.  

Selve aksjonsdimensjonen i prosjektet er den bevisstgjøring som finner sted hos 
den enkelte og kollektivet gjennom involvering i prosjektet. Deltagelse i 
prosjektet var tenkt å gi fornyet og økt kunnskap rundt temaene, bruke noe 
som igjen kunne føre til at de så andre handlingsalternativer ut fra et høyere 
logisk nivå.   

3.2  Datainnsamling 
Jeg ankom Libygda sentrum første gang i slutten av april 2006. Jeg hadde hørt 
lite om kommunen jeg nå hadde valgt å gjøre feltarbeid i på forhånd.  Den 
informasjonen jeg hadde fått var i stor grad preget av negative medieoppslag og 
enkeltpersoner som hadde ulike erfaringer om innbyggerne som de ønsket å 
dele med meg i forkant av mitt feltarbeid. Jeg ble tatt godt i mot både av min 
husvert på pensjonatet og av de fleste jeg kontaktet. Pensjonatet ble mitt faste 
holdepunkt en uke i måneden det neste året. Jeg deltok på ulike arrangementer, 
møter og aktiviteter (fotballkamp, kino, basar, bingo, pub, cafe, treningssenter, 
fester, møter i lag- og foreninger) og ble etter hvert kjent med en del av 
innbyggerne og fikk kunnskaper om hvordan det er å bo i Libygda. Etter hvert 
som også fokusgruppeintervjuene og de individuelle intervjuene ble foretatt i de 
”feltarbeidsfrie” ukene, fikk jeg også et mer spisset innblikk i ulike aspekter ved 
hva det betyr å være Lisokning på både godt og vondt. I løpet av denne 
feltarbeidsperioden (april 2006 - mai 2007) fikk jeg også et innblikk i noen hold-
ninger og meninger som deltakerne hevdet var vanlige i kommunen når det 
gjelder identitet, kropp og hverdagsliv.  

Deltakerne er både såkalt normalvektige og overvektige og de har ulike tanker, 
opplevelser og erfaringer for å belyse hva identitet, kropp og hverdagsliv betyr 
for dem.  Deres alder varierer fra 19 til 83 år og noen flere kvinner enn menn 
deltar. Inntrykket er at kvinnedeltagelsen skyldes at flere av kvinnene er enten 
deltidsarbeidende eller pensjonister som har bedre tid enn mennene til å delta i 
fokusgruppeintervjuene og de individuelle intervjuene som alle fant sted på 
dagtid. Alle de mannlige deltakerne, unntatt en, er i full jobb og tar seg fri fra 
arbeidet for å delta i intervjuene. 
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Feltarbeidet og sosialantropologiske perspektiver 
Metoder inspirert av sosialantropologisk tradisjon som feltarbeid og deltagende 
observasjon ble valgt fordi dette kan være en gunstig metode for innhenting av 
informasjon, både for forskeren å gjøre seg kjent med felten og å skape en trygg 
ramme rundt forskningen for alle de involverte parter. Dette bidro også til at 
jeg fikk et innblikk i innbyggernes hverdagsliv og lettere kunne gripe kjerne-
punktene i de temaene som ble ansett som viktige blant deltagerne. 

Feltarbeid og deltagende observasjon er en klassisk kvalitativ metode som antas 
å ”gi et mer autentisk grunnlag for hypoteser rundt det sosiale livet enn det 
mange andre metoder gjør” (min oversettelse)(Svensson & Starrin 1996:5).  

Kvalitative metoder som deltagende observasjon og kvalitative intervjuer kan 
karakteriseres som feltnære. Denne type feltforsking tar utgangspunkt i det 
lokalmiljøet hvor deltakerne bor og lever sine hverdagsliv. Med min bakgrunn 
som sosialantropolog er jeg fortrolig med den vektleggingen på og de mulig-
heter som ligger i feltarbeidet for innsamling av data. Innen sosialantropologien 
ansees feltarbeidet som den viktigste kilden til ny kunnskap om samfunn og 
kultur (Hylland Eriksen 1996:27) Dette ble særlig viktig i Libygda for å søke å 
avdekke hvordan Libygda-samfunnet og den lokale kulturen der manifesterte 
seg og kom til ulike lokale uttrykk (muntlig, skriftlig og visuelt).  

Å gjøre feltarbeid i egen kultur eller eget samfunn (det norske) byr også på 
andre utfordringer enn de som er forbundet med for eksempel misforståelser i 
kulturelle koder når feltarbeidet foregår i andre kulturelle kontekster enn 
forskerens egen. I utgangspunktet skal antropologien kartlegge kulturell varia-
sjon i verden, og eget samfunn bør fungere som et sammenligningsgrunnlag når 
antropologen reiser ut (ibid.:32). Disse dimensjonene ved antropologien og 
feltarbeidet synes å forsvinne ved å gjøre feltarbeid i egen kultur. Jeg vil likevel 
hevde at det som kan se likt ut, ved nærmere undersøkelser ikke nødvendigvis 
trenger å være det. I Libygda finnes det mange kulturelle trekk som samsvarer 
med det som oppfattes som det norske. Men i lokalsamfunnet finnes i tillegg 
kulturelle trekk som ikke nødvendigvis blir delt av resten av landet eller av alle 
sosiale lag i kommunen. 

Deltagende observasjon er antropologens viktigste metode for innsamling av data. 
Herunder kommer deltagelse i lokalsamfunnets sentrale aktiviteter og en første 
kartlegging av sosiale prosesser. Det er de uformelle feltmetodene som tar sikte 
på å befinne seg både innenfor (man deltar) og utenfor (man observerer) i 
lokalsamfunnet på samme tid (Hylland Eriksen 1996.:28). Selv om jeg ønsket at 
innbyggerne skulle gjøre som de pleier når jeg var til stede (på møter, 
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arrangementer, tilstelninger), så var det likevel viktig at de var klar over at min 
tilstedeværelse var del av en forskningsstudie som skulle resultere i en 
doktorgradsavhandling med temaene identitet, kropp og hverdagsliv. Gjennom 
hele feltarbeidsprosessen informerte jeg om hvem jeg var og hva jeg skulle gjøre 
med den informasjonen de gav. Dette fordi innbyggerne skulle ha rett til å ikke 
være gjenstander for studie eller en del av prosjektet på noen måte. Noen av 
dem jeg fikk kontakt med, gav uttrykk for at de ikke ville være en del av 
prosjektet, og trakk seg unna, men de fleste syntes det var interessant og ville 
gjerne bidra med erfaringer og egne vurderinger. 

Et viktig mål for antropologisk feltarbeid er at forskeren bør oppholde seg så 
lenge i den aktuelle felten at ”tilstedeværelsen synes tilnærmet naturlig for inn-
byggerne, selv om forskeren naturligvis i større eller mindre grad vil bli 
oppfattet som en fremmed” (ibid.:27). Et feltarbeid kan være krevende, både 
faglig og mentalt. Siden jeg var i felten en uke i måneden, fikk jeg i de 
resterende ukene den avstanden og det pusterommet som muliggjorde å også 
prøve ut fokusgruppeintervjuene, de individuelle intervjuene og litteratur-
studiene som alternative kilder til innhenting av data. Feltarbeidet fungerte som 
et grunnlag og en intuitiv forståelse av lokalsamfunnet som de andre kvalitative 
metodene var med på å underbygge og spisse ytterligere.  

I periodene med feltarbeid fikk jeg kjennskap til og omgang med lisokninger 
som ikke alle ble deltakere i prosjektet, men fungerte mer som uformelle kilder 
som var med å fylle inn biter i det puslespillet det er å skulle prøve å forstå en 
lokalsamfunnskultur, selv om den kan fremstå ved første øyekast som tilnærmet 
lik sin egen. I tillegg ble deres lokale historier, ytringer, beskrivelser av 
sammenkomster, beskrivelser av smaker, lukter og farger, og mat- og måltids-
beskrivelser nedtegnet i en feltdagbok, som fungerte som ubearbeidede notater 
om hva som foregikk i hverdagslivet i lokalsamfunnet.  

I denne feltdagboken har jeg beskrevet alle møtene jeg var på, hva de 
fremmøtte snakket om, hvordan de ordla seg, stemningen er beskrevet og hva 
som ble servert av mat og drikke. I tillegg finnes refleksjoner om situasjoner og 
annet jeg observerte som kunne få betydning senere, og som fungerte som en 
slags huskeliste og ”tidskapselbeskrivelse”. Jeg reflekterte også over min egen 
rolle i lokalsamfunnet og hvordan jeg ble oppfattet av lisokningen, samt 
personlige vurderinger og frustrasjoner når prosjektet ikke gikk etter planen 
rent tidsmessig. 

Denne feltdagboken har i etterkant vist seg verdifull personlig, for å sette meg 
tilbake i ”Libygda-modus” (små episoder, stemninger, farger, lukter og smaker) 
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i skrivefasen av kapitlene som omhandler beskrivelser av lokalsamfunnet og 
innbyggerne generelt. Men like mye har feltdagboken spilt en viktig rolle for å 
”huske” kompleksiteten i deres aktiviteter og nettverk for å kunne presentere et 
så helhetlig bilde av Libygda og lisokningen som mulig, hva de vektla som viktig 
i sine liv i møte med meg som forsker og i sin omgang med andre i lokalmiljøet. 
Feltdagboken dannet også et viktig bakgrunnsmateriale, i tillegg til annen 
innsamlet data (transkriberte intervjuer, avisutklipp om kommunen, lokale 
kokebøker og bygdebok), og gav en nyttig inngang for å søke å oppdage 
mønstre eller kategorier i datamaterialet som kunne beskrive Libygda og 
lisokningen og deres hverdag og tanker om kjernebegrepene. Alle disse 
notatene lå i ”bakhodet” når jeg foretok analysen. Etter hvert som feltarbeidet 
ble distansert i tid, så ble feltdagboken tatt frem og benyttet for å huske smaker, 
lukter, samtalesekvenser, humor, påkledning og andre situasjonsbeskrivelser 
som kunne gi et mer utfyllende bilde av Libygda som lokalsamfunn og 
lisokningens tanker, interesser, refleksjoner i ulike sammenhenger. Jeg kan ikke 
påstå at jeg ble en del av lokalsamfunnet eller at lisokningen så på meg som en 
av dem. Men jeg har inntrykk av at de likevel så på meg med velvilje og 
interesse, og at de inkluderte meg så langt det lot seg gjøre i sitt hverdagsliv.  

Når det gjelder mine egne inntrykk og opplevelser både på feltarbeidet og i 
intervjusituasjonene, så var de farget av at jeg ønsket å gjøre et så grundig arbeid 
som mulig. Jeg tillot meg sjelden å være helt privat fordi jeg ikke ville at 
deltagerne skulle farge sine tanker og refleksjoner i forhold til meg som 
privatperson. Likevel er det min mening at jeg var på bølgelengde, når det gjaldt 
humor og interesse med dem jeg kom i kontakt med i Libygda. Vennlighet og 
genuin interesse i deres livssituasjon og erfaringer var en nyttig innstilling i de 
fleste sammenhenger. Men det skal ikke stikkes under en stol at jeg i perioder 
syntes at feltarbeidet gikk litt trått og at jeg tidvis ikke så helt hva resultatene 
skulle bli av min deltagelse på alle møtene og aktivitetene eller alle uformelle 
samtalene jeg hadde med lisokninger. Mye av den informasjonen som fremkom 
i slike uformelle situasjoner, synliggjøres i avhandlingen som bakgrunns-
materiale eller beskrivelser utenom de spesifikke sitatene i empirikapitlene. 

Valg av problemstilling eller fokus er en viktig del av forberedelsene til 
feltarbeidet. I denne avhandlingen er hovedfokuset synonymt med første del av 
avhandlingens tittel; identitet, kropp og hverdagsliv. Dette fokuset kan synes 
vidt, men i henhold til idealene fra handlingsorientert forskningssamarbeid om 
deltagermedvirkning, så er lisokningen selv med på å innholdsbestemme og 
fylle de tre kjernebegrepene med innhold.  
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Hele det empiriske datamaterialet (lokal litteratur, transkriberte intervjuer og 
feltnotater) innhentet i Libygda er med på å bygge opp under denne prosessen 
hvor deltakerne er medforskere og medsubjekter på samme tid, og sammen 
med forsker skaper ny kunnskap. Dette elementet av deltakermedvirkning og 
prosesstyring avviker noe fra den tradisjonelle antropologiske feltarbeids-
metoden hvor forskeren benytter deltakende observasjon og intervjuer, for så å 
trekker seg ut av felten for i ro og mak å analysere og presentere materialet uten 
nevneverdig innblanding fra deltakerne/informantene.  

Jeg velger å se deltakernes innflytelse og innspill på utarbeidet tekst som en 
udelt positiv og givende tilleggsdimensjon, fordi de eventuelle korrigeringer 
som fremkommer, har bidratt til at det bildet som tegnes av lokalsamfunnet og 
innbyggerne er noe som deltakerne kjenner seg igjen i og kan stille seg bak. 
Deltakerne er på en måte med på å ”jorde” avhandlingens resultater til sin egen 
forståelse av lokalsamfunnet og medinnbyggere. Dette skaper en større 
troverdighet overfor materialet og konklusjonene enn det en forsker som 
analyserer datamaterialet alene ville klare. Deltagerne er med andre ord med på 
å validere resultatene fordi de har fått mulighet til å korrigere og kommentere 
underveis i skriveprosessen. 

Intervjuene 
Å intervjue mennesker om deres erfaringer, opplevelser og refleksjoner over 
ulike temaer er kanskje det mest vanlige metoden for samfunnsvitenskapen å 
samle inn data på, men intervjuene kan være ulike både i form og dybde. I 
Libygda er det benyttet både flerstegs fokusgruppeintervju og individuelle 
intervjuer.  

Fokusgruppeintervjuene ble foretatt på et lånt møterom på kommunehuset. 
Ved hvert fokusgruppeintervju hadde jeg også med en med-moderator (fem ulike 
kollegaer fra Høgskolen i Hedmark som deltok på to møter hver) som hadde 
ansvar for å ta notater og eventuelt bryte inn om noe var uklart eller at jeg som 
møteleder og ansvarlig (avansert sekretær) gikk glipp av viktige poenger og 
informasjon uten å følge det opp nærmere i intervjusituasjonen.  

Ved de individuelle intervjuene var jeg og deltakeren alene på et rom på 
pensjonatet jeg bodde på, på vedkommende sin arbeidsplass eller hjemme hos 
deltakeren. 

Alle intervjuene (fokusgruppeintervjuene og de individuelle) er tatt opp på bånd 
og transkribert i etterkant. Transkriberingen handler om å bevare mest mulig av 
det som skjedde i intervjusituasjonen, derfor har jeg transkribert opptakene fra 
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fokusgruppeintervjuene selv. På denne måten oppleves møtet med fokus-
gruppen på nytt. Den som transkriberer kan komme på nye ting som hendte, 
gester, stemninger og en kan få nye tanker om tolkninger av teksten som ikke 
ble notert av bisitterne. Transkriberingen av de individuelle intervjuene ble 
foretatt av en ekstern transkribent. Hvert intervju gav mellom 15 og 50 sider 
ferdig transkribert tekst. 

Intervjuene er kvalitative. Hensikten med et kvalitativt intervju er å gi forskeren 
en dypere forståelse av informantens tankeverden, meninger og følelser 
gjennom å stille spørsmål (Eneroth 1984:102). Spesifikke situasjoner og 
handlingsforløp analyseres med utgangspunkt i deltagerens egen forståelse. 
Målet med hvert intervju var å avdekke deltakernes erfaringer, kunnskaper og 
tanker om de tre kjernebegrepene. I dette arbeidet var det viktig med en god og 
direkte dialog og et miljø det oppfattes godt og trygt å være i. Dette ble forsøkt 
tilrettelagt ved at det ble servert kaffe og annen drikke og litt mat ved hvert 
intervju. Fordi jeg var interessert i deltakernes egen forståelse var det viktig at 
de selv i størst mulig grad fikk styre samtalen. Målet for intervjuprosessen var 
hele tiden å la deltagerne fortelle og diskutere fritt om sine erfaringer (Kvale 
1997:21), i dette tilfelle rundt temaene identitet, kropp og hverdagsliv. Jeg stilte 
få men åpne spørsmål og det ble benyttet en åpen temaguide i fokusgruppene 
(se vedlegg 7) og en åpen intervjuguide med tilsvarende tema for de individuelle 
kvalitative intervjuene (se vedlegg 6).  

Flerstegs fokusgrupper  
Deltakerne i fokusgruppene ble forespurt om de ønsket å delta i prosjektet av 
forsker. Da er det også relevant å gjøre rede for hvilke kriterier jeg benyttet meg 
av i forkant av forespørselen. Ønsket var å belyse tematikken fra ulike vinkler. 
Derfor ble det tilstrebet å oppnå et så vidt utvalg av innbyggere i kommunen 
som mulig. Dette ble gjort ved å forespørre representanter fra ulike fritids-
aktiviteter, ulike aldersgrupper og både voksne kvinner og menn. I tillegg ble 
ansatte i kommunen med ulike tilknytninger til helsefeltet forespurt om de ville 
være med inn i prosjektet.  

Fokusgruppene varte i om lag to timer hver gang, mens lengden på de 
individuelle intervjuene varierte fra femti minutter til tre timer. De aller fleste 
deltakerne delte sine erfaringer og refleksjoner på en avslappet måte, og gav 
inntrykk av å være åpen og engasjert i temaene som var oppe til diskusjon. Det 
var i fokusgruppene oftest tilstrekkelig at jeg inntok en lyttende holdning, men 
noen ganger (på grunn av at flere kjente hverandre godt fra før) måtte jeg gripe 
inn å trekke trådene tilbake til det som skulle være fokus for diskusjonen. 
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Flerstegs fokusgrupper ble valgt fordi dette er en fruktbar metode for å 
engasjere prosjektdeltakere til felles refleksjon. Metoden er også gunstig å 
benytte seg av når man søker god datakvalitet på en økonomisk og tids-
besparende måte (Morrison & Peoples 1999). På den annen side så under-
streker Hummelvoll (2008) at denne metoden er tidkrevende.  Slike grupper er 
derimot gunstige når man, som i dette tilfelle, søker å få innsikt i informantenes 
erfaringsverden, tanker, holdninger, problemer og fremtidsønsker (Tillgren & 
Wallin 1999). Fokusgruppeidealet er i teorien å få en mest mulig fri samtale der 
man i fellesskap leter etter de beste løsningene.  

I planleggingen av fokusgruppeintervjuene var mitt fokus å søke å oppnå god 
variasjon i erfaringsbakgrunn. Dette ble forsøkt ivaretatt ved å opprette to 
fokusgrupper. Utvalget ble foretatt med utgangspunkt i deltakernes yrkes-
bakgrunn, utdannelse, fritidsinteresser, alder og kjønn. Jeg kjente ingen av 
deltakerne fra før.  

Fokusgruppe nummer 1 besto av åtte representanter fra lag og organisasjoner i 
kommunen og fikk tittelen ”Fritid”. Den andre fokusgruppen (seks deltakere) 
hadde tittelen ”Kommune” og besto av kommunalt ansatte med ulike for-
bindelser til helserelaterte temaer.  

I de to flerstegs fokusgruppene i Libygda (”Kommune” og ”Fritid”), møttes 
hver gruppe fem ganger à to timer i perioden august 2006 - mars 2007. I 
forkant av hvert fokusgruppeintervju fikk deltagerne tilsendt et kort referat fra 
forrige møte (utenom før det første møtet), for å kunne huske hva som ble 
omtalt, korrigere og kommentere videre når vi møttes. Dette referatet fungerte 
også som et bindeledd mellom fokusgruppeintervjuene for å gi kontinuitet i 
prosessen og diskusjonen. I selve fokusgruppen hadde jeg de tre første gangene 
utformet en vid temaguide (se vedlegg 7) som fungerte delvis styrende for hva 
temaet var for møtet. Så var det opp til gruppen å fylle de tre temaene med 
innhold.  

I de to siste fokusgruppeintervjuene bestemte deltakerne selv temaene. Gruppen 
”Kommune” ønsket de to siste gangene å diskutere stolthet og bygde-
tilhørighet, ungdomskultur/eldrekultur opp mot livskvalitet og folkehelse.  
Gruppen ”Fritid” ønsket derimot å utveksle erfaringer ved å diskutere sykdom 
og ”laster” og sette disse i relasjon til familietilhørighet. I tillegg ønsket denne 
gruppen også å diskutere sammenhengene mellom kos, hygge og kropp.  

Jeg var bevisst på å ikke å stille ledende spørsmål, men av og til var dette ikke til 
å unngå siden målet var å få en innsikt i deltakernes erfaringer og tanker om de 
tre kjernebegrepene. Men i all hovedsak var det deltakerne som styrte samtalen 
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og trakk frem det som var relevant og viktig for dem ved samtaler om de ulike 
temaene.  

Det var ofte ”avsporinger” i fokusgruppene, fordi flere kjente hverandre privat 
eller at de ønsket å fortelle om andre ting i livene sine, eller for å ta vare på den 
gode stemningen ved hjelp av humoristiske bemerkninger. Ofte bidro disse 
muntlige ”ekskursjonene” til å tegne et mer utfyllende bilde av deltakerne og 
lisokningens hverdagsliv eller oppfatninger om bestemte forhold. Ved slutten 
av hvert fokusgruppeintervju var det i flere tilfeller merkbart at intervjuet og 
fokuset på et tema hadde nådd en slags metning (Holter 1996) ved at deltakerne 
ble stille eller startet å gjenta seg selv på innhold.  

Fokusgruppene ”avslørte” ikke så mye av deltagerens dypt personlige tanker 
direkte (i motsetning til flere av deltakerne i individuelle intervjuer), men 
indirekte avdekket de sårhet, lengsler, drømmer og vonde minner via et filter av 
humor og selvironi, som kanskje tok litt ”brodden” av det vonde i livet samtidig 
som det ble satt på spissen og tydeliggjort på en mer ufarlig måte. 

Som avslutning ved hvert fokusgruppeintervju foretok jeg en kort opp-
summering av hovedpunktene i samtalen, og et førsteinntrykk av hva dagens 
fokusgruppesamtale hadde inneholdt. Deltakerne fikk til slutt en mulighet til å 
korrigere og reflektere rundt om dette stemte med deres inntrykk av 
fokusgruppesamtalen denne dagen. 

Individuelle intervjuer 
Deltakerne i de seksten individuelle intervjuene meldte seg frivillig ut fra et 
personlig ønske om å bidra med sine erfaringer innenfor temaene identitet, 
kropp og hverdagsliv.  

Disse var lisokninger med interesse for, og meninger om, temaene som er i 
fokus i prosjektet. Deltakerne ble rekruttert via oppslag om prosjektet på det 
lokale senteret, samt via sitt kjennskap til deltakerne i fokusgruppene, som noen 
ganger fungerte som rekrutterere (snøballeffekt).  

Et viktig element i det kvalitative intervjuet, er å la informanten fortelle fritt om 
sine erfaringer (Kvale 1997, Lindseth & Nordberg 2004). Dette ble forsøkt 
oppnådd gjennom bruk av semistrukturert intervju (se vedlegg 6) hvor 
spørsmålsformuleringen under hvert hovedtema ikke var nøyaktig nedtegnet, 
men formulert i form av stikkord eller beskrivelser som jeg tok utgangspunkt i 
når jeg formulerte de innledende spørsmålene rundt dagens temaer. 

Hovedspørsmålene ble supplert med åpne tilleggsspørsmål, der det var 
nødvendig for å holde samtalen på sporet eller gi deltakeren mulighet til å 
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reflektere rundt det han hadde sagt. De individuelle intervjuene varte mellom 50 
minutter og 3 timer, avhengig av metning eller gjentagelse av innhold.  

Noen av disse deltakerne hadde også et større behov for å prate eller formidle 
sine tanker og refleksjoner mer i dybden enn andre. Det synes som om 
deltakerne i de individuelle intervjuene tillot seg å være mer åpne om personlige 
forhold og utfordringer i livet, enn hva som var tilfelle i fokusgruppene. Jeg 
måtte være mer aktiv, undrende og spørrende i de individuelle intervjuene, men 
likevel hadde disse samtalene i noen tilfeller preg av å gå dypere og å være mer 
fortrolig i sin form. Det kan tenkes at deltakerne så det individuelle intervjuet 
som en anledning til å være mer åpen og fortrolig om sine refleksjoner og 
erfaringer, fordi jeg som forsker var en fremmed, jeg var genuint interessert i 
den enkeltes erfaringer og deltakerne anså det som trygt fordi bidraget ville bli 
behandlet anonymt i avhandlingen. 

Alle deltakerne, både i flerstegs fokusgrupper og individuelle intervju måtte fylle 
ut og signere et samtykkeskjema (se vedlegg 5) der de godtok at deres 
informasjon skulle benyttes i en doktorgradsavhandling, men at de når som 
helst kunne trekke seg fra prosjektet uten konsekvenser. 

Jeg tror at jeg langt på vei har klart å finne frem til et variert utvalg som kan 
beskrive elementer ved lokalkulturen i Libygda, som kan ha betydning både for 
å forklare hva som kjennetegner lisokningens erfaringskunnskap når det gjelder 
temaene identitet, kropp og hverdagsliv, men også for å bidra med en annen 
type folkelig helsekunnskap inn i det tradisjonelle folkehelsefeltet 

3.3  Bearbeiding og analyse 
Når deltakerne i prosjektet forteller om sine erfaringer og tanker rundt temaene 
kropp, identitet og hverdagsliv, kan det bidra til ny faglig innsikt. På den måten 
kan erfaringskunnskapen representere et bidrag og et utgangspunkt for 
kunnskapsutvikling (Lindseth & Norberg 2004). 

Det materialet jeg i første omgang hadde å forholde meg til var omlag åtte 
hundre transkriberte sider med intervjuer, i tillegg til min egen feltdagbok og 
lokal litteratur. Det var dette materialet som dannet grunnlaget for mine 
analyser. Siden deltakeren skulle innholdsbestemme og kle begrepene identitet, 
kropp og hverdagsliv med sine egne erfaringer, ble det benyttet hermeneutisk 
fenomenologisk metode for å analysere og utforske deltakernes erfaringer. Lindseth 
og Norberg (2004) skisserer tre trinn i sin fenomenologisk hermeneutiske metode. Min 
inngang til tematikken identitet, kropp og hverdagsliv var åpen og jeg benyttet 
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meg av de samme analysetrinnene som Lindseth og Nordberg (ibid.) skisserer 
for å få mer struktur i analysen:  

Første trinn var å lese gjennom hele den transkriberte teksten, samtidig som 
intervjuet ble spilt av for å få en helhetsforståelse av tekstmaterialet. Fremdeles var 
det et slags ”fugleperspektiv” på alt. Først når hele tekstmaterialet var lest og 
hørt laget jeg en liten liste over hovedinntrykk og hvilke temaer som kunne 
skimtes i materialet. Dette steget representerer et første forsøk på en organi-
sering av materialet. 

I andre trinn av analysen ble det foretatt en organisering av de delene av 
materialet som skulle studeres nærmere.  Det relevante ble skilt fra det irrele-
vante, og det ble foretatt en sortering av teksten i henhold til at den kunne 
tenkes å belyse problemstillingen. Dette kan karakteriseres som en slags 
strukturanalyse, hvor teksten som omhandles og bærer med seg kunnskap om 
hvert hovedtema (identitet, kropp og hverdagsliv) ble videre delt inn i 
meningsbærende enheter. Hvert av temaene representerte foreløpige ideer om ulike 
sider av den problemstillingen jeg skulle belyse.  

Samtidig som jeg merket de meningsbærende enhetene i teksten med 
fargemarkør, startet jeg å systematisere dem – det vil si koding. Koding er 
tekstbiter som merkes (i mitt tilfelle med tall) på en måte som samler alle 
tekstbiter som har noe felles. Dette ble rent konkret gjort ved å klippe og lime 
de ulike tekstbitene (sitater) på store A1 (59,4 cm x 84,1 cm) ark. Disse sitatene 
hentet fra intervjuene, ble deretter identifisert, sortert og ordnet i temaer og 
undertemaer. 

Denne analyseprosessen kan også forstås som det som benevnes som den 
hermeneutiske sirkel (se kapittel 3.1)  

For å forstå noe som har mening (en tekst, en historie, et bilde, en handling) må 
vi alltid i fortolkningen av delene gå ut fra en viss ”forhåndsforståelse” av 
helheten som delene hører hjemme i. Den forståelse som oppnås av disse 
delene, virker igjen tilbake på forståelsen av helheten som i en spiral. 

Dette innebærer at jeg løftet ut og samlet alle sitatene som omhandlet kropp fra 
alle intervjuene for å se om det var noen fellestrekk ved dem. Deretter gjorde 
jeg det samme for sitatene som omhandlet identitet og hverdagsliv.  På denne 
måten ble temaer og undertemaer for de tre ulike kjernebegrepene forsøkt 
formulert. Ett av A1 arkene ble utformet med følgende tema og undertema: 

Tema: idealer, tilhørighet og samliv og virksomhet.  
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Undertema: sårhet, moral, skyld, skulle-burde, konflikt-kontroll, disiplin, kjønn, 
mat som lim og kulturuttrykk, stolthet-skam, sted, nettverk, klasse, smak og 
drømmer. Dette kan illustreres ved følgende figur: 

 

Kjernebegrep Tema Undertema 
Kropp Idealer Sårhet, moral, skyld, skulle-burde, 

konflikt-kontroll, disiplin 
Identitet Tilhørighet Kjønn, mat som ”sosialt lim” og 

kulturuttrykk, stolthet-skam, sted, 
nettverk 

Hverdagsliv Samliv og 
virksomhet 

Det gode liv, klasse, smak, drømmer 
 

Fig.3.1 Inndeling og systematisering av meningsbærende enheter til tema og undertema. 

Sitatene som lå til grunn for figuren over ble i det opprinnelige A1-arket 
plassert til helt høyre for undertemaene. Temaene og undertemaene ble så 
bearbeidet videre for en utdypet betydning. Samtidig reflekterte jeg over 
hvorvidt jeg hadde avdekket den ”egentlige meningen” i det deltakerne sa. 
Dette ble forsøkt avklart ved at deltakerne leste referatene fra fokusgruppen og 
kom med tilbakemeldinger. I tillegg fikk deltakerne gjennom referansegruppen 
mulighet til å lese og diskutere deler av ulike tekstutkast underveis som 
avhandlingen tok form.  

Underveis i skriveprosessen fikk referansegruppen (deltakere som ønsket å delta 
også i etterkant av datainnsamlings-perioden) to anledninger (de to møtene med 
referansegruppen) til å komme med innspill på innholdet som ble presentert. 
Ved flere anledninger på disse to møtene kom det opp informasjon som ledet 
til at analysen og resultatkapitlene måtte justeres. Dette gjaldt særlig forhold 
som deltakerne mente var utelatt fra teksten eller at innholdet under-
kommuniserte elementer ved deres forståelse av hovedtemaene identitet, kropp 
og hverdagsliv, eller inntrykket av Libygda og lisokningen. 

Sitatbruk og etnografisk presens 
Resultatkapitlene er bygget opp på en spesifikk måte. Kapittel 4, 5 og 6 innledes 
med deltagerutsagn fra empirien som peker til og virker styrende for temaene 
som de ulike kapitlene omhandler. Dette er valgt fordi prosjektet har en 
innside-ut eller bottom-up tilnærming. Utsagnene virker styrende og be-
stemmende for hva kapittelet omhandler, og forteller noe om hva deltakerne 
tok opp i intervjusituasjonene. De er valgt på bakgrunn av sitt mettede/for-
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tettede meningsinnhold som kan brukes til videre fortolkning/tolkning i 
analysen. Sitatene i resultatkapitlene er således hentet fra det empiriske 
materialet og vokste ut av materialet ved første analysegjennomgang. Deltag-
ernes utsagn forteller på ulike måter noe om de ulike temaene som utkrys-
talliserte seg på bakgrunn av intervjuene og feltnotatene fra feltarbeidet.  

Sitatene i den løpende teksten i kapitlene kan på samme vis fungere som en 
stadig jording til empirien, som underveis blir sett i lys av teori og tidligere 
forskning.  

Lange deltagerutsagn er benyttet noen steder for å vise dynamikken i dialogen 
mellom deltakerne. I tillegg er de lange sitatene valgt noen steder for å vise 
omfanget av de aktuelle diskusjonene og hvilke ulike aspekter som ble løftet 
frem og ansett av deltakerne som viktige å belyse. Ved å gjengi større deler av 
diskusjonene bidrar det både til å vise dynamikk og sammenheng. Et siste 
element er at dette grepet etter mitt syn uttrykker en respekt for deltakerne og 
at det de samtalte om blir tatt på alvor, i tråd med intensjonen om et 
erfaringsnært prosjekt med bottom-up tilnærming. 

Etnografisk presens blir benyttet i empirikapitlene (kapittel 4, 5 og 6) for å vise et 
stillbilde av sosiale og kulturelle særtrekk ved Libygda og lisokningen. Uttrykket 
etnografisk presens er innen antropologisk tradisjon benyttet for å vise 
samspillet mellom individ og samfunn og mellom ulike sosiale institusjoner og 
tematikker for å belyse samfunnet og kulturen i den perioden feltarbeidet ble 
foretatt. Hovedformålet er å ”gjøre rede for de sosiale prosessene som skaper, 
og gjenskaper, en bestemt sosial form” (Hylland Eriksen 1996:35). Til forskjell 
fra historievitenskapen, som i samme situasjon kanskje vil søke å forklare 
historiske forløp, eller hvordan og hvorfor samfunnet ble som det ble. Bruken 
av etnografisk presens i dette materialet er valgt for å gi et synkront og nåtidig 
stillbilde, og en presentasjon av Libygda og lisokningen slik deltakerne 
presenterte kommunen og seg selv i forhold til tematikken identitet, kropp og 
hverdagsliv. På denne måten kan bruken av etnografisk presens i resultat-
kapitlene fremstå som noe som eksisterer utenfor tiden og historien, fordi det 
er erfaringskunnskapen til deltakerne og lisokningen som er det sentrale å se 
nærmere på, ikke nødvendigvis når dette fant sted og i relasjon til hva.  Det 
fremstår som viktig i denne sammenhengen at bruk av etnografisk presens 
muliggjør en beskrivelse av kulturell variasjon, uten å sammenligne med andre 
lokalsamfunn. Libygda og erfaringskunnskapen som lisokningen besitter blir 
gjort rede for på sine egne premisser. 
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3.4  Tidligere forskning og litteratursøk 
For å innhente en oversikt på tidligere forskning er det foretatt flere 
litteratursøk i ulike databaser (Cinahl, Helsebiblioteket, Web of Science, 
Sociological Abstracts og JSTOR). Ved søk i Sociological Abstracts 14.03.2012 
fra 1984 og til dags dato ble det søkt på følgende søkeord i ulike kombina-
sjoner39 : good life, health, experience, comprehension, apprehension, identity, 
life modes, form of life, perspective og culture. 

Flertallet av de vitenskapelige arbeidene hadde en tradisjonell naturvitenskaplig 
eller helsefaglig tilnærming. For å snevre inn søket ble sykepleie og medisinsk 
forskning tatt bort, slik at de gjenværende alternativene hadde tyngdepunktet 
innenfor samfunnsvitenskapelig forskning (sosiologi og ”Social Science”). Etter 
en gjennomgang av de resterende publikasjoner ble de mest relevante (tematisk, 
fokus, vinkling) oppfattet å være en tilnærming til helse, kropp og identitet 
innenfor følgende tematiske hovedområder: 

Quality of Life / livskvalitet  
Good life / det subjektivt gode liv  
Body Image /kroppsidentitet og kropp  
Social Identity /sosial identitet  

I tillegg til disse tematiske områdene, ble det også innhentet forskning fra 
livsformteori. Tyngdepunktet for livsformteori som en sosiologisk analytisk 
retning finnes i Norden, og vil danne utgangspunkt for analysen av det 
empiriske materialet. Flere av de gjenværende og relevante publikasjonene synes 
også å bevege seg på et nasjonalt nivå. Lite forskning ble funnet med fokus på 
et lokalsamfunnsnivå eller undersøkelser av spesifikk kommune eller område, 
slik denne avhandlingen har som kontekstuell enhet.  

Ved søk i JSTOR (emneovergripende database innen ”Arts and science 
collection”) 09.05.2012 ble det søkt på ulike kombinasjoner av følgende 
søkeord: health ideal40, body, attitude of health, over weight, overweight, 
anthropology, experience, identity, health og everyday life. Også her var hoved-
fokuset av publikasjonene sentrert rundt en tradisjonell medisinsk eller 
helsefaglig vinkling og få hadde lokalsamfunn som kontekstuell enhet. 

                                                           
39 ”good life” AND health AND experienc* (LIMIT-TO “SOCI”) (85) “good life” AND health AND 
experience* (257) “good life” AND health AND comprehension (7) “good life” AND health AND 
apprehension (2) “good life” AND health AND identit* (84) “good life” AND health (745) “good life” 
(2058) “life modes” (147) “life mode” (147) “Form of Life” (1163) “good life” AND perspective AND 
cultur* AND (LIMIT TO “SOCI”) (137). 
40 Ristovski-Slijepcevic et. al. (2010) formidler noe av samme fokus som denne avhandlingen ved sin 
studie av overvektige menn og kvinners syn på kropp, helse og skjønnhet fra Halifax og Vancouver, 
Canada. 
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De overstående fire tematiske hovedområdene benevner likevel kjernepunktene 
som denne avhandlingen beveger seg innenfor. Det er, så langt jeg har fått 
brakt på det rene, ikke foretatt mye forskning og publisering på den type 
erfaringskunnskap knyttet til kropp, identitet og helse som denne avhandlingen 
vektlegger å presentere. Dette tolker jeg som et uttrykk for at helsevitenskapen 
og naturvitenskapen har lykkes i å presentere og få gehør for en versjon av 
virkeligheten der helse og et godt liv blir knyttet til trening, kosthold og gode 
blodverdier. Den erfaringsbaserte vinklingen til tematikken (som bryter med 
tradisjonelle helse- og kroppsoppfatninger) er således underkommunisert innen 
helseforskningen, og derfor nødvendig. 

3.5  Metoderefleksjon  
I hele prosjektperioden har det vært gunstig og påkrevet å reflektere over 
forskerens rolle både som tolker og formidler av det deltakerne uttrykker av 
oppfatninger og erfaringer. Mange spørsmål kom opp i forkant, underveis og i 
etterkant av fokusgruppene, de individuelle intervjuene og feltarbeidet. 
Hvordan skal forskeren forholde seg til det deltagerne sier og deres opp-
fatninger og begrepsapparat? Skal forskeren tolke dette materiale i lys av egen 
teoretisk og personlig bakgrunn og referanseramme eller skal materialet tolkes i 
lys av bakgrunnen til den som ytrer seg? 

Emile Durkheim ([1898] 2000) hevder i sin klassiske metodelære at forskeren 
må se helt bort fra informantenes begrepsapparat og ytringer, fordi dette er et 
”slør som blinder aktørenes øyne”(ibid.) og som gjør at de ikke har et riktig syn 
på seg selv og samfunnet. Deres begreper er ikke tilpasset det vitenskapelige 
begrepsapparatet, og kan kun benyttes på praktiske forhold. I løpet av mine til 
sammen 12 uker i felten gjennom 1 år foretok jeg mye deltagende observasjon 
på ulike arenaer som bingo, basar, pub, møter i frivillige organisasjoner, 
treningssenteret, butikker, kino og kafeer. Det ble dette året (06/07) også 
foretatt 16 individuelle intervjuer og 10 fokusgruppeintervjuer.  

Når det gjelder flerstegs fokusgruppe som metode, er den basert på tanken om 
Co-operative Inquiry (Hummelvoll 2003) der forsker og deltagere sammen går 
inn i relasjonen og intervjuet både som medforskere og medsubjekter for å søke 
å nå en felles innsikt. Om jeg skulle tatt utgangspunkt i Durkheim, ville jeg ikke 
sitte igjen med mye informasjon eller materiale. Jeg må som forsker ta 
deltakerne på alvor, og se materiale også i lys av den referanserammen som 
lisokningene lever innenfor.  
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Selv om flere av forskningsstudiens metoder har hentet inspirasjon fra sosial-
antropologien, så velger jeg i dette prosjektet å fjerne meg noe fra informant-
begrepet (som har en sterk posisjon innen sosialantropologien). Jeg har i stedet 
valgt å bruke deltaker som benevnelse på dem som deltok i studien fordi de er 
deltakere i kunnskapsdannelsen og har en dobbel rolle som både medforsker og 
medsubjekt. Min oppfatning er at begrepet informant ikke innbefatter denne 
dobbeltrollen i like stor grad.  

Den praktiske gjennomføringen av forskningsprosessen kan illustreres ved 
følgende figur: 

 
Fig.3.2 Forskningsprosessens praktiske gjennomføring 

Metodekritikk 
På noen områder skiller handlingsorientert forskningssamarbeid seg fra de 
tradisjonelle sosialantropologiske metodene der forskeren etter feltarbeidet 
trekker seg ut av lokalsamfunnet for på egen hånd å analysere det empiriske 
materialet. Det er spennende at deltakerne ønsket å ta del i utformingen og 
analysen av prosjektet. Etter min erfaring og vurdering beriker dette det 
empiriske materialet og gjør det mer ”troverdig” (Habermas 1999), fordi 
deltakerne ble gitt mulighet til å korrigere og rette opp eventuelle feiltolkninger 
slik at funnene ble noe de selv kunne kjenne seg igjen i. Det kan innvendes at 
valg av tema i utgangspunktet ikke vokste frem blant deltakerne, men av et 
oppslag i media, som jeg valgte som inngang til tema og felten. Jeg vil her hevde 
at det er svært vanskelig å ha reell deltakermedvirkning i den tidligste fasen i 
prosjektet. Det vil alltid være tanker som er tenkt på forhånd. Man kan heller 
aldri fullt ut fri seg fra sin egen forforståelse. Forskningsspørsmål må utformes, 
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og ulike tillatelser må innhentes, før eventuelle deltakere involveres. Det har 
heller ikke vært ønskelig fra deltagernes side å være med i hele prosessen i 
etterkant av datainnsamlingen. Deltagerne var klare på at det var de empiriske 
resultatkapitlene de ønsket å gi tilbakemelding på. De andre kapitlene i avhand-
lingen anså de som mitt ansvar, og stolte i stor grad på at jeg som ”avansert 
sekretær” ville ivareta deres perspektiv så godt det lot seg gjøre. 

Selv om teorier om empowerment og brukermedvirkning understreker 
viktigheten av involvering i alle faser, så var det i dette forskningsprosjektet ikke 
ønskelig fra deltakernes side.  

Det kan i denne forbindelse reflekteres over om en annen type empiri hadde 
fremkommet om andre personer hadde blitt forespurt, eller om alle deltagerne 
hadde meldt seg frivillig. Til dette kan det responderes at materialet er gjen-
kjennbart for dem som har vært involvert, og da må man anta at det til en viss 
grad kan være gjenkjennbart for flere i Libygda. Men jeg kan ikke hevde at 
bildet som tegnes av kommunene og innbyggerne er en sannhet for alle som 
bor i kommunen, til det er den for stor og kompleks til å gi et fullstendig og 
sant bilde av som alle innbyggere kan enes om. Jeg kan bidra med å gi et 
innblikk i et hverdagsliv og erfaringer som er reelle for deltakerne og som flere i 
kommunen også kan kjenne seg igjen i. I noen tilfeller er det også elementer i 
erfaringene deres som kan vise seg å være gjenkjennbare for oss alle, fordi de 
kan hevdes å beskrive allmennmenneskelige erfaringer og dilemmaer. 

I tillegg kan det reflekteres over om antallet intervjuer har vært tilstrekkelig eller 
om antallet uker med deltagende observasjon på feltarbeid burde vært øket for 
å dekke variasjon og dybde i erfaringsmaterialet. Som forsker må man også hele 
tiden balansere mellom idealer og realiteter; i dette tilfellet mellom prosjek-
tideen og idealet om brukermedvirkning og involvering, og praktiske 
effektivitetsfordrende krav om progresjon, tidsplan og sluttføring. Så lenge 
gjenkjennbarheten er til stede hos deltagerne, og intervjuene og temaene nådde 
en metning i granskningene, så kan det hevdes at balansen mellom resultatene, 
beskrivelsene og tidsbruken har vært passende. Uansett må resultatene og 
datainnsamlingen på ett eller annet tidspunkt avsluttes og nye faser innledes 
som analysering og skriving. Hele prosessen fremstår i etterkant som tidsmessig 
og kvalitetsmessig utbytterik og resultatene/empirien er noe deltakerne 
uttrykker de kan kjenne seg igjen i. 

Forskerrollen 
Jeg oppfatter meg som en avansert sekretær for en lokalsamfunnssamtale og en 
lokalsamfunnsforståelse. Med avansert sekretær menes en rolle som sekretær 
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med utvidede fullmakter. I tillegg til å være en slags prosjektleder så skal den 
avanserte sekretæren: 

”…ta vare på erfaringer og synspunkter som kom frem…i tillegg forfattet han…en 
teoretisk ramme…fremmet forslag til …målsetting og idègrunnlag. Sekretærfunksjonen 
innebar også å ….forberede saker til….referansegruppen. Den kanskje viktigste 
sekretæfunksjonen var likevel å utforme ulike publikasjoner og notater. Før 
publikasjon legges dokumentene frem for vurdering og kommentarer fra medforskerne – 
og disse synspunktene får konsekvenser for den endelige utformingen av publikasjonene” 
(Hummelvoll 2003:42). 

Jeg beskriver hvordan jeg systematisk har gått frem, og gjennomført arbeidet ut 
fra en plan som jeg har fulgt. Representativiteten ble forsøkt vurdert via 
tilbakemeldinger fra deltakerne på det skriftlige referatet jeg sendte gruppemed-
lemmene i etterkant av hvert fokusgruppeintervju og individuelle tilbake-
meldinger på referatet fra hvert enkelt av de individuelle intervjuene. I tillegg 
har tilbakemeldinger fremkommet fra referansegruppen som i skriveprosessen 
har fått mulighet til å komme med tilbakemeldinger etter å ha lest utkast til deler 
av kapittel 1 (1.4) og 4 (4.1) og fått presentert funnene fra kapittel 4, 5 og 6.  

Datakvalitet 
I vitenskapelig arbeid generelt er validitet eller gyldighet en betegnelse på i hvor 
stor grad en klarer å måle det en har til hensikt å undersøke, det er selve 
tolkningen av dataene som valideres. Det finnes ulike typer validitet41, men jeg 
velger i denne sammenhengen å kommentere den kommunikative validiteten 
fordi utgangspunktet og metoden vektlegger deltagelse og erfaringskunnskap. 

Når deltagermedvirkning blir verdsatt så høyt i forskningsprosjektet, så kan det 
stilles spørsmålstegn ved hvordan jeg som forsker velger å presentere funn og 
empiri. Er mitt arbeid som forsker et uttrykk for deltagermedvirkning? Dette 
stiller krav til hvordan jeg som forsker behandler og presenterer materialet.  I 
fokusgruppene hadde jeg rollen som en slags avansert sekretær der mange tema 
måtte håndteres samtidig.  Det kan tenkes at jeg ikke oppfattet alt som foregikk 
eller at jeg kan komme til å underkommunisere noen funn på bekostning av 
andre. Jeg støtter meg på referansegruppen i denne sammenhengen, som har 
fått mulighet til å kommentere det som blir presentert. Men deltagerinvolvering 

                                                           
41 Kompetansevaliditet (forskerens kompetanse på innsamling av data), kommunikativ validitet 
(dialog mellom forsker og andre om materialet er godt nok og er innenfor problemstillingen) og 
pragmatisk validitet (om datamaterialet og resultatene gir grunnlag for bestemte handlinger). 
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er mulig kun et stykke på vei. Det er jeg som forsker som er ansvarlig for det 
endelige resultatet, men jeg har konsultert med deltakerne underveis. 

Min utfordring i denne sammenhengen har vært å forsøke i størst mulig grad å 
representere deltagernes når jeg har skrevet om temaer de brakte frem. Jeg har 
til en viss grad vært underlagt deres perspektiv fordi det er erfaringsperspektivet 
jeg vil utforske og formidle. Dette gjelder også i valg av språk som er benyttet i 
avhandlingen. Skriftspråket har et potensielt maktaspekt ved seg som skal tas på 
alvor. Det har i denne sammenhengen vært viktig å bestrebe seg på at språket i 
størst mulig grad skal være herredømmefritt. Via for eksempel ordtak benyttet 
av deltakerne, har det hverdagsnære språket bidratt til å koble det akademiske 
språket i avhandlingen til folks dagligliv. Dette har vært en stor utfordring. 
Utfordringen har bestått i å skrive forståelig uten å miste fagkunnskapen. 
Denne balansegangen er forsøkt løst ved å gjøre språket mer erfaringsnært og 
gjenkjennbart for deltakerne i de empiriske resultatkapitlene (kapittel 4, 5,og 6) 
mens språket er mer rettet mot hovedmålgruppen innen akademia i de 
teoretiske og metodiske kapitlene (kapittel 1, 2, 3 og 7) 

Innen kvalitativ forskning benyttes også begrepene troverdighet, bekreftbarhet og 
overførbarhet for å vurdere om kvaliteten er tilstrekkelig. Jeg vil hevde at denne 
avhandlingen og dens resultater er troverdige fordi jeg har argumentert for 
fremgangsmåtene og metodene og reflektert over forskningsprosessen som 
sådan.  

Når det gjelder bekreftbarheten, så er det innen tradisjonell folkehelseforskning 
få studier med samme fokus som i dette forskningsprosjektet. Dette kan ha 
både positive og mindre positive sider. Det positive ved dette er at ny 
erfaringskunnskap knyttet til helse, kropp og identitet blir mer synlig og at det 
kan bidra til en mer nyansert beskrivelse. De mindre positive aspektene ved 
dette er at det finnes lite vitenskapelig litteratur en kan relatere til og vise til. 
Men bekreftbarheten kan også vurderes ved en bekreftelse via deltakernes 
vurderinger av prosjektet. Siden deltakerne har vurdert og gitt tilbakemeldinger 
på deler av avhandlingen, kan dette også tolkes i retning av en slags 
bekreftbarhet. 

Overførbarheten i forskningsprosjektet er også vanskelig å bestemme, siden 
forskningsprosjektet har foregått i kommunen Libygda og fokusert på 
lisokningens erfaringskunnskap. Men ved å presentere prosjektet på ulike 
konferanser og møter de siste årene, har jeg mottatt tilbakemeldinger fra 
tilhørere fra andre landsdeler og fra andre land om at de kjenner seg igjen i den 
virkeligheten og de vurderinger som lisokningen tilkjennegir om kjerne-
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begrepene og hvordan de beskriver sitt lokalsamfunn og sin kultur. Også i mer 
uformelle sammenkomster, hvor jeg har fortalt om avhandlingen og prosjektet, 
har responsen vært at tilhørerne kan kjenne seg igjen, og tror at Libygda er et 
pseudonym på kommunene de selv bor i. 

Etikk og etisk refleksjon 
Fokuseringen på åpenhet, informasjon og medskapning av kunnskap i praksis 
har vært de mest sentrale etiske momentene gjennom hele prosjektperioden. Jeg 
vektla i alle sammenhenger i felten å informere om hvem jeg var og hva jeg 
gjorde i deres kommune slik at de tilstedeværende kunne avgjøre om dette 
prosjektet var noe de vil være en del av eller ikke. Kravet til informasjon gjaldt 
også gjennom hele prosessen med flerstegs fokusgrupper, individuelle intervjuer 
og i etterkant ved evaluering av materialet. 

Jeg lovte deltakerne anonymitet i avhandlingen. I noen av sitatene kan 
enkeltpersoner gjenkjennes dersom leseren vet hvilket lokalsamfunn dette 
dreier seg om og kjenner innbyggerne der. Jeg har også endret navn på fjell, 
sjøer, bygdelag og gater. Også kjennetegn ved visse familier kan gjenkjennes om 
navnet på kommunen offentliggjøres. Jeg har også ytterligere forsøkt å 
anonymisere deltakerne ved at deltakernes alder, antall søsken eller kjønn og 
antall på deltakernes barn er endret. Jeg er også “diffus“ på hvilken spesifikk 
yrkesbakgrunn deltakerne fra helsefeltet har. Men kjønn på deltakerne som 
presenteres er riktig for å få frem essensen og for å eventuelt se uttalelsene i et 
genusperspektiv. Beskrivelser som omhandler Libygda og fylket som kommunen 
ligger i er også justert noe, uten at det har gått på bekostning av menings-
innholdet. Statistikken som presenteres fra Statistisk sentralbyrå (i kapittel 1) er 
riktig gjengitt.  

I forkant, underveis og i etterkant av perioden med datainnsamling, fremkom 
det etiske problemstillinger som måtte tas stilling til. Dette for at resultatet 
skulle bli så gjenkjennelig for deltakerne som mulig og i henhold til både 
hensikten og utgangspunktet for prosjektet som en “folkelig” kunnskaps-
dannelse i praksis.  

Jeg har i stor grad sammen med deltakerne komme frem til en enighet rundt 
materialet via kommunikasjonen i fokusgruppene, ved tilbakemeldinger i 
etterkant og i de individuelle intervjuene, referansegruppene og på andre 
arenaer der jeg har søkt kontakt med lisokningene i periodene med deltakende 
observasjon. 
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I følge Habermas (1999:16) vil alle som bruker språket på en kompetent måte, 
intuitivt vurdere om ytringer er sanne, riktige og troverdige. Dette er krav som 
må innfris for at ytringene skal bli aksepterte som gyldige, noe som er 
nødvendig hvis kommunikasjonsdeltakere skal bli enige om et felles materiale. 
Min oppfatning er at jeg og deltakerne i felleskap oppnådde i stor grad en 
gjensidig forståelse for hva som kjennetegner identiteten, kroppsoppfatningen 
og hverdagslivet i kommunen. Denne forståelsen ble utviklet ved å vektlegge i 
disse møtene viktighetene av sannferdighet, kulturrelativitet og autonomi i 
kommunikasjonen og samhandlingen. 

For å søke å unngå å komme i en maktrelasjon der man kunne utnytte 
deltakerne (og omvendt), søkte jeg i samhandlingen med deltakerne å vektlegge 
og fokusere på deres rettigheter som medforskere i prosjektet. Dette ble blant 
annet synliggjort via samtykkeskjemaet som alle måtte signere før første fokus-
gruppeintervju. I skjemaet (se vedlegg 5) var det nedfelt at hver enkelt deltaker 
når som helst hadde rett til å trekke seg fra prosjektet eller trekke tilbake 
informasjon. Deltakerne var også sikret anonymitet ved at både de selv og 
kommunen i materialet ble gitt nye navn. Dette bidro til at deltakerne kunne 
føle seg mer fristilt til å bidra med mer sannferdig og mer personlig informasjon 
som ubetinget styrket materialet og det ferdige resultatet som helhet. 

Samtidig ønsket jeg ikke å svekke deltakernes rett til privatliv. Dette ble forsøkt 
unngått ved bestandig å spørre dem på forhånd om det var i orden at jeg var til 
stede på ulike møter eller andre sammenkomster i kommunen. Jeg inviterte 
heller aldri på eget initiativ meg selv hjem til noen uten at innbyggerne selv la 
opp til dette. 

Det etisk viktigste momentet var fokuseringen på åpenhet og dialog. Dette kan 
relateres til prinsippet om gjensidighet (Hummelvoll et al. 2010:29) hvor 
kommunikasjonen mellom forsker og deltaker er likeverdig (som likemenn). I 
denne kommunikasjonen foregår også en form for utveksling av sosiale og 
personlige bånd (Maiter et al. 2008). 

Et annet moment i denne sammenhengen er den forpliktelsen som forskeren 
har til å vise lokalsamfunnet og deltakerne respekt (Hummelvoll et al. 2010:29) 
tillit og åpenhet. Jeg vektla i alle sammenhenger å informere om hvem jeg var 
og hva jeg gjorde i deres kommune slik at de tilstedeværende kunne avgjøre om 
dette prosjektet var noe de vil være en del av eller ikke. Kravet til åpenhet, 
dialog og informasjon gjaldt også gjennom hele prosessen med fokusgrupper og 
i etterkant ved evaluering av materialet. Informantsjekkingen ble synliggjort ved 
at deltakerne ble gitt mulighet til å kommentere underveis og i etterkant ved 
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gjennomlesning av referatene og ved lesning og presentasjon av funnene etter 
som avhandlingen tok form.  

Fokusgrupper kan gi mest generell type empiri mens individuelle intervju eller 
mer uformelle private samtaler gir mer tilgang til dypere og mer personlig eller 
sensitiv informasjon. Dette fordi det kan føles som en tryggere setting der man 
lettere åpner seg og antallet tilhørere er færre. I fokusgruppen er man mer 
selektiv, man fyller inn og eksemplifiserer fra eget liv og eget livsrom. Temaene 
som granskes har en tendens til å gå i retning av konsensus. Oppgaven for med-
moderator og forsker i fokusgruppen ble i slike situasjoner å fokusere på at 
enighet ikke er et poeng i seg selv, men at en heller søker å finne frem til 
nyansene og la dem stå frem. Dette kan også anses som en metodisk utfordring. 
Grunnet manglende erfaring kan det påpekes at det i enkelte fokusgrupper ble 
for mye drag i retning av konsensus på bekostning av nyansene. Dette kan 
tillegges forskerrollen og forskerens forutsetninger. Det er også slik at i starten 
av prosjektet er forskeren mer opptatt av å følge råd fra metodiske anvisninger 
knyttet til hvordan utføre kvalitative intervju, mens man senere er mer opptatt 
av å forfølge tema og følge deltagernes fokus. 

Samtalene i fokusgruppene var både likeverdige og personlige på samme tid. 
Viktige allmennmenneskelige verdier ble satt på dagsorden men uten at 
deltakerne selv satte seg selv eller kommunen i et dårlig lys. Det er samtidig en 
gjenkjennende effekt for deltakerne via gjengivelsen av deres sitater i avhand-
lingen, selv om de er anonymiserte. Det er også en mulighet at deltakerne ser at 
de personlig faktisk har bidratt til ny kunnskapsdannelse ved sin deltagelse i 
prosjektet.  Det kan diskuteres om relasjonen empiri fra fokusgruppe-
intervjuene og empiri fra de individuelle intervjuene kan ha skapt 
komplikasjoner for det ferdige resultatet.  

Deltakerne i fokusgruppeintervjuene og de individuelle intervjuene var 
forskjellige personer. Medlemmene i fokusgruppene visste kun hvem som 
deltok i sin egen gruppe, mens deltakerne i de individuelle intervjuene ikke 
visste noe om hvem de andre deltagerne var. Dette ble først ”avslørt” ved 
første møte i referansegruppen, der det kom deltakere fra alle de tre grupper-
ingene. Men den totale oversikten over alle dem som har deltatt i forsknings-
prosjektet på ulike vis, er det kun jeg som forsker som har. Det at enkelte 
individuelle intervjuer går dypere og fremstår som mer personlige enn hva som 
er tilfelle i fokusgruppeintervjuene kan anses som en fordel fordi man da får 
innsikt i dybden av fenomenet som diskuteres. På den andre siden kan 
informasjonen fra fokusgruppene bidra til en utvikling av forståelsen av det 
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aktuelle fenomenet, fordi gruppen i felleskap videreutvikler fenomenet via en 
felles refleksjon. Det er med andre ord fordeler og bakdeler med begge typer 
intervjuer, men til sammen bidrar dette til et mer utfyllende materialet når 
kjernebegrepene identitet, kropp og hverdagsliv skal belyses med deltakernes 
egne erfaringer og synspunkter.  

Sammenfatning 
Hele den metodiske dimensjonen ved prosjektprosessen, fra planlegging, via 
fire former for datainnsamling som feltarbeid, fokusgruppeintervjuer, individu-
elle intervjuer og litteraturstudier, tar utgangspunkt i valget av de tre kjerne-
begrepene; identitet, kropp og hverdagsliv. 

Handlingsorientert forskningssamarbeid (Co-operative Inquiry) er overordnet i 
sin vektlegging av hele prosjektet ved å innhente erfaringskunnskapen hos 
deltagerne som ansees som både medforskere og medsubjekter. 

Tilnærmingen karakteriseres som hermeneutisk-fenomenologisk for å søke å 
beskrive lisokningens egne opplevelser, erfaringer og meninger for å videre-
utvikle forståelsen av helsebegrepet via de tre hovedfokusene. Ved å la 
lisokningens erfaringer komme til syne ved sitater i empirikapitlene, gis leseren 
muligheter til å validere fortolkningene i kapittel 4, 5 og 6. 

Prosjektet har også hentet inspirasjon fra empowerment-tankegangen ved sin 
vektlegging av deltagerne som dem som i stor grad styrer i hvilken retning 
prosjektet har utviklet seg. Dette ved at deltagerne har fylt de tre kjerne-
begrepene med sitt erfaringsbaserte meningsinnhold. 

Intervjuene ble analysert ved hermeneutisk- fenomenologisk metode. Lindseth 
& Norberg (2004) beskriver analyse og fortolkning som en dialektisk bevegelse 
mellom helhet og del og mellom forståelse, forklaring og refleksjon. Analysen 
følger tre trinn; fra en første naiv lesning og helhetsforståelse, til strukturanalyse 
som resulterer i en sortering i temaer og undertemaer. Temaene og under-
temaene ble deretter videre utdypet for å søke, i samarbeid med deltakerne, å 
avdekke de ”egentlige” meningene. Til slutt ble de ulike temaene sett i relasjon 
til relevant teori for å se dem i en videre sammenheng.  
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Kapittel 4  Identitet og tilhørighet 
I overensstemmelse med avhandlingens problemstilling (se kapittel 1.3), som tar sikte på å 
avdekke alternative og folkelige perspektiver på helse og kropp, så har også beskrivelser av 
identitet og hvordan innbyggerne i Libygda selv ser på seg selv og andre, en naturlig plass. I 
forlengelsen av dette er det relevant å formidle hvordan lisokningen begrunner og beskriver sin 
tilknytning til kommunen de bor i for å søke å gi et så helhetlig bilde av kommunen og dens 
innbyggere som mulig.  

Hvordan mennesker blir den de er og hvilke veier tilhørigheten går, er også i 
stor grad avhengig av identitet. Identitet og gruppetilhørighet er gjensidig 
avhengige av hverandre og henger sammen som en samling russiske dukker, der 
de større suksessivt rommer alle de mindre dukkene. Menneskers ulike 
identiteter aktiviseres i ulike situasjoner. Lisokningene i materialet identifiserer 
seg også sosialt på ulike måter. Noen legger vekt på hjemstedet, Libygda, og 
føler seg utilpass og ikke hele som mennesker om de i retrospekt forteller om 
perioder de har bodd andre steder. Andre er innflyttere til Libygda, men ser 
likevel Libygda som en viktig del av sin identitet og tilhørighet. Atter andre 
presenterer grupperinger innad i Libygda; som kameratgjengen, motorcross-
klubben, jaktlaget eller nærmeste familie og slekt som viktigste bestanddelen i 
sin identitet og følelse av tilhørighet i livet.  Noen fronter sin tilhørighet ved å 
påpeke sin tilhørighet til stedet via familiens tilstedeværelse gjennom genera-
sjoner. Ætt og familie blir ikke generelt definert som avgjørende for hvem man 
er som enkeltindivid, men enkelte av deltakerne hevder at visse trekk som 
overvekt, lynne, humor, forsiktighet med penger eller ytre kjennetegn (stor 
nese, utstående ører, mørke øyne) kan være familiesærtrekk som går i arv ved 
visse slekter i Libygda. De aller fleste er derimot enige om at dialekten i 
kommunen er noe som samler innbyggerne og skaper tilhørighet og en kollektiv 
identitet i en positiv forstand. 

Lisokningens og Libygdas identitet er bygget opp av det innbyggerne tolker 
som den indre kjernen i Libygda, og består av deltakernes fokus på trivsel, 
hygge, samvær og en følelse av felleskap og å høre til et sted. Deres presenta-
sjon må også sees i relasjon til det offisielle mediaskapte bildet og episte-
mologiske forhold (hva er ”riktig” og vektlagt kunnskap i samfunnet i dag). 

Innbyggerne i Libygda har i utgangspunktet en forutsigbar og trygg identitet, 
men føler i stor grad at de blir sett ned på av storsamfunnet, media og det 
akademiske miljøet.  
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4.1  Lisokningen ”sett innenfra” 
Det blir ved flere anledninger antydet at Lisokningen er opptatt av tradisjoner 
og ikke så opptatt av likestilling eller nye kulturelle inntrykk i matveien eller på 
andre måter. I en fokusgruppe blir meningsutvekslingen frisk, men samtidig 
informativ når det blir tale om Lisokningen (se vedlegg 10 for informasjon om 
deltakerne): 

Odd 
Altså ting når Libygda ganske seint…av trender…altså den myke mann bølgen den kom 
aldri hit den. Altså da jeg begynte her så kjørte mennene konene sine på helsestasjonen, og 
hun gikk inn med ungene mens han satt uti bilen og venta og holdt bilen varm. Og det var 
langt opp på 90-tallet altså. Og det ville blitt sett på som ganske teit ganske mange steder i 
Norge. Men her var det helt greit. Helsestasjonen skjønner du, det er kjerringa sin greie, jeg 
sitter ute og holder bilen varm jeg…eller bare gjør noe anna. Det er sånn ganske 
symptomatisk altså. Myke menn med fotformsko og som vasker opp og sånn…så det er 
veldig sånn…det er veldig tradisjonelle kjønnsrollemønster i Libygda  synes jeg. Veldig 
tradisjonell i forhold til kost, altså kebab og kinarestaurant er det jo på hvert eneste lille høl i 
Norge snart, så det betyr egentlig ikke noe synes jeg. Men Lisokningen er veldig tradisjonell, 
så …og det kan vel kalles konservativ på en måte da, det er liksom slik i festkultur, 
musikkultur og sånn så… 

Eli 
jeg har tenkt litt på det…det er jo av de tøffe gutta her også da..du sier det Odd at det er slike 
mjuke menn med fotformsko. Og jeg har ikke direkte følelsen av det. Jeg tenker at her har 
dem…altså det dem har å velge mellom i yrker her det er altså sjåføryrker, det er 
tømmerkjøring, det er langtransport, det er …det er slike ordentlig manneyrker. Og jeg mener 
at dem er jo egentlig noen barskinger 

Odd 
jo, men det er jo akkurat det jeg mener. Altså en gutt fra Libygda han går ikke førskolelinja, 
ikke for alt i verden 

Magnhild 
ja, og så har du landbruket som står sterkt, der du har… 

Odd 
ja, så det er en slags cowboy, primærnæringsstruktur her som aldri 68-ere og myke menn kom 
opp til. Det er det jeg mener.  

Maskuline idealer 
Med tradisjonelt maskuline idealer og tilrettelegging for en maskulin satsning 
både ved bygging av crossbane og ved billøp, er det kanskje ikke så rart at 
mange menn i Libygda fra de er smågutter av, er fasinert av bil, motorer og fart. 
Interessen for bil og kjøring må også sees i sammenheng med avstander. 
Kommunen er vid i utstrekning, og kollektivtilbudet er som regel knyttet til 
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skoleruta. Derfor er bil og kjøring to viktige faktorer for å opprettholde både et 
sosialt nettverk og for å tilegne seg kunnskap som man kan benytte seg av i en 
senere utdannings og jobbsituasjon. Denne interessen for ”alt som durer” (som 
en av deltakerne kaller det) blir av mange ansett som viktig å holde ved like og 
inspirere til videre utvikling.   

Johan (19 år) forklarer hvordan han ser lisokningen og dennes interesser; 

Johan 
Jeg tror Lisokningene…. de er litt slappe…….egentlig  

Inger Helen  
hva mener du med slappe?  

Johan 
at de ikke gidder å finne på så mye rart, liksom….ungdommen er stort sett opptatt av bil og 
slikt. Kun det, egentlig……….og kjøre omkring og leke. Det er det de liker best, egentlig. 
Jordekjøring og slikt  

Jordekjøring har i følge mange av innbyggerne lange tradisjoner i Libygda. Unge 
gutter (men også noen jenter) sparer til sin første billige bil som de mekker og 
setter i stand selv. Oftest er dette unge i ungdomsskolealder. Deretter finner de 
et jorde som de kan kjøre på utenfor sentrum. 

Johan 
Det er jorder alle steder, vet du……de som har jorder, får ha biler på jordet, og de får ha 
bane på jordet også. Da reiser alle opp dit hvor det skjer, liksom, til en plass.  

Etter at man har fått sertifikat er det noen av guttene (og noen få jenter) i 
Libygda som oppfatter seg som og som karakteriseres av andre som rånere. 

Rånekulturen 
En råner blir definert av Wikipedia som: 

”..en ung person, som oftest en mann, som tilhører et motor- og bilinteressert 
ungdomsmiljø og som driver med råning, det vil si kjører med bil for å vise seg og bilene 
frem for de langs veien, gjerne fram og tilbake på kortere veistrekninger……Rånere 
pleier å samle seg på faste plasser, for eksempel på parkeringsplasser og bensinstasjoner, 
på kvelden og i helgene for å møtes sosialt, vise fram bilene sine og imponere hverandre 
og unge jenter”. 

Selv om råning ikke bare er et bygdefenomen, så kan det hevdes at det er et 
uttrykk for en sosial kulturaktivitet i områder der fritidstilbudene er færre enn i 
mer urbane strøk. I mer rurale strøk av landet står bilkulturen sterkt, mye på 
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grunn av lange avstander, dårlig utbygget kollektivnett og spredt bosetning. 
Også antallet veier der råning er mulig er betydelig større i mer grisgrendte 
strøk enn hva som er tilfelle i for eksempel en by. I tilknytningen til råningen er 
også aktiviteter som spinning (burning), sladding og kappkjøring momenter i 
kulturen. Dette fordrer veier med mindre trafikk og dette finner man også 
lettere i mer rurale strøk. Rånefellesskapet kan også sees som en stabiliserende 
trygghetsfaktor og tryggghetsanker. I mange tilfeller uttrykker rånefellesskapet 
en sosialisering inn i en vennegruppe der egne koder (klær, språk, oppførsel) og 
verdier gir samhold, trygghet og støtte om nødvendig. 

Johan utdyper hva rånemiljøet betyr for ham og peker samtidig på en annen 
faktor som er viktig i deres rånemiljø, forholdet til politiet: 

 

Johan 
Jeg driver med bil, har venner og dame og slikt. Om kvelden kjører vi litt rundt. Råner, som 
det heter  

Inger Helen  
gjør dere det hver kveld? 

Johan 
stort sett……hovedgata opp og ned til det ikke er mer liv. Da gidder vi ikke mer og kjører 
hjem igjen  

Inger Helen   
så for å kunne råne, må det være andre folk der?  

Johan 
ja, man kan ikke drive på alene og kjøre fram og tilbake.  

Inger Helen  
men når du driver sånn og kjører fram og tilbake, da stopper du vel av og til?  

Johan 
ja 

Inger Helen  
hva snakker dere om da? 

Johan 
alt mulig…..ja, hva jeg har gjort i dag og hva jeg skal gjøre i kveld og i morgen, og... 
Planlegge litt ting og slikt. Hva jeg har drevet med i helgen.  

Inger Helen  
er det folk på din alder, eller eldre som råner? 
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Johan 
begge deler. Det er mest eldre…. 20 til 25, egentlig. Det er ikke så mange på min alder. 
Noen er blitt tatt. Det ødelegger litt det også…fordi de har kjørt litt fort eller skremt litt 
og…..Det er som regel i hovedgata de blir tatt 

Inger Helen  
ja, for det er politi ute der? 

Johan 
innimellom, så. Nå er det er mange som ikke har førerkort, og så er det mange som ikke har 
bil. Det er ikke så bra å bli tatt da, for det er mange som ikke har førerkort nå. Politiet er 
klare når det gjelder slikt, da. Jeg har i hvert fall førerkort. Faktisk. ……………..I en så 
liten bygd som dette, skjer det ikke så mye. Jeg var på kino i går kveld, da faktisk 

Inger Helen  
så dere er med på det som skjer, egentlig  

Johan 
vi, ja? Ja, det er som regel litt mer  

Inger Helen  
hvor mange er "vi"? 

Johan 
den gruppen jeg hører til, er vel på ti stykker innimellom….som jeg har kjent ikke hele livet, 
men sånn ganske lenge 

Inger Helen  
sitter du mye i bil i løpet av en dag? 

Johan 
ja, det er mye i løpet av en dag…..vet ikke hvor mye, jeg. Mange mil. Faktisk mer enn jeg 
trodde selv…..jeg bare vil kjøre dit og dit og dit, og så kjører jeg. Det blir fort til at du kjører 
20 mil om dagen…..faktisk. 

Feminine idealer 
Kvinner i materialet er ofte opptatt av å finne små ”lommer” i hverdagen som 
bare er deres. Noen minutter hver dag hvor de kan gjøre det de vil uten 
innblanding fra barn, mann, foreldre eller andre. Hva disse små ”tidslommene” 
inneholder er individuelt og varierer fra en gåtur/trening, solarium, bake en 
kake, male/tegne, sy/strikke, lese eller annen egenpleie i form av hårkur/ 
ansiktsmaske/fotmassasje. Deltakerne i materialet (både kvinner og menn) må 
ofte tenke seg om en stund før de kan svare eksakt på hvilke feminine idealer 
som finnes i Libygda. Historisk er kommunen påvirket også av idealene knyttet 
til kroppsarbeid, skogsdrift, transport, entreprenørvirksomhet og biler. I følge 
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flere av de kvinnelige deltakerne så har denne historikken også påvirket de 
feminine idealene. Idealer som fremstiller kvinner som det Eli kaller ”sarte små 
vesener som brekker om du puster litt på dem” har ifølge deltakerne aldri helt 
fått fotfeste i bygda. I stedet har jenter blitt oppfordra til å ta i et tak, være litt 
røffe og lære seg å styre ”skuta” hjemme i perioder om det skulle bli nødvendig.  

I idrettslaget og ved tilstelninger som basar, fest, revy og andre tilstelninger, har 
det tidligere vært tradisjon for å delegere de kvinnelige arbeidsoppgavene til en 
damegruppe: 

Idun 
Damegruppa var jo de som drev på kjøkkenet, og ordna med alt som hadde med servering og 
koking…og alt som var på idrettshuset da. 

Selv om dette bildet nok er i endring, så finnes det fremdeles spor i materialet til 
en kvinnerolle som tradisjonelt har hovedansvaret for hus, hjem, matlaging og 
den generelle private sfære. I dagens Libygda finner kvinner også andre 
rollemodeller og idealer og deltakerne hevder at ”taket er blitt litt høyere” for 
hvordan en definerer sin egen kvinnerolle og ofte er dette begrunnet med 
personlige interesser innen ulike fagfelt. Noen av de kvinnelige deltakerne er 
aktive i politikken, driver butikk eller annen næringsvirksomhet, eller har tatt 
bevisste/ubevisst valg som bryter med det som var tradisjonelle kvinneyrker. 
Ingen i materialet kommenterer dette med annet enn at disse kvinnene er 
”skikkelige rivjern” som ikke er redd for å ta i et tak. Kanskje kan dette tolkes i 
termer av ”neokulturasjon”, hvor disse driftige damene, fremdeles er nettopp 
det men på andre arenaer enn før. 

Men det finnes også eksempler på kvinner som har tatt andre valg i materialet. 
Dette er i all hovedsak yngre kvinnelige deltakere i de individuelle intervjuene. 
Flere av dem er mer opptatt av egenpleie, utseende, sminke, spa og sydenturer 
enn hva deltakerne over 40 år er. På flere måter skiller disse kvinnene seg ut; de 
tør å skille seg ut via klær, hår og sminke og føler at det også er plass for deres 
måte å utøve sin kvinnerolle på. På flere områder har kvinnerollen i Libygda 
endret seg, selv om den tradisjonelle” bollebakende trivelige” kona fremdeles 
blir fremhevet som noe positivt. Dette kan også sees som et uttrykk for 
neokulturasjon ved at man velger å omtale en type tradisjonell kvinnerolle som 
et positivt ideal, mens det i realiteten er få av de kvinnelige deltagerne som 
assosierer seg med en slik type ”bollebakende” kvinnelig rollemodell i sitt 
hverdagsliv.  
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Språk og humor som virkemidler 
Gjennom hele prosessen med samtaler, intervjuer og observasjoner balanserer 
deltakerne sitt hverdagsliv og sine utsagn gjennom et filter preget av humor, 
ironi, uhøytidelighet og lett selvstigmatisering.  Selvironien og frodig språkbruk 
sitter også løst i fokusgruppene og brukes i ulike sammenhenger, både som 
overlevelsesmekanisme om temaet er vanskelig, sårt eller utleverende, men like 
mye som en ”omgangstone” og måte å omgås andre lisokninger på. Humor, 
latter og selvironi bidrar i samtalene som katalysatorer for stemningsskaping, 
selvfølelse, inkludering, trivsel og samhold. På samme måte kan det hevdes at 
slike virkemidler er viktige byggesteiner for å skape og opprettholde følelsen av 
tilhørighet og en kollektiv identitet i lokalsamfunnet. Den humoristiske måten 
mange av deltagerne velger å presentere egne erfaringer og tanker på, gir også 
en tilleggsdimensjon til empirien fylt av varme, omsorg og glede som gir 
erfaringene ekstra viktighet og spenst på samme tid. Denne posisjonen burde 
også bli vektlagt i større grad innen folkehelsetenkningen, for å få frem en 
annen type erfaringskunnskap som kan gi viktig innsikt i det videre 
folkehelsearbeidet. 

Fritid 
Med stort og fritt turterreng og muligheter for fiske og jakt, så er store deler av 
befolkningen i kommunen opptatt av friluftsliv i form av rekreasjon og matauk.  

Hver høst er det elgjakt der jaktlagenes medlemmer er stabile i flere tiår, og 
”gyldig forfall er kun ved egen død”, som en av de mest ihuga jegerne påpeker. Få 
kvinner er involverte i jaktlaget som jegere, men blir involverte i tilvirkningen 
og foredlingen av kjøttet. I tillegg er mange unge og unge voksne involvert i 
ulike typer idrett, gutter spiller fotball og jentene er involvert i håndball eller 
fotball. I tillegg finnes en stor andel av de mannlige innbyggerne som 
medlemmer i det lokale skytterlaget. I skytterlaget deltar også mange kvinner, 
men som regel mer i kulissene ved å ta hånd om mat eller kaffeservering, 
økonomi eller planlegging eller opprydning etter skytterstevner. Mennenes 
interesse for våpen og skyting kan sees i relasjon med tradisjonene for jakt, der 
det blir ansett som viktige kvaliteter å kunne håndtere våpen forsvarlig og drive 
matauk i form av å holde viltbestanden på et levedyktig og bærekraftig nivå. 
Jakt og friluftsliv blir ansett som sunne interesser som bidrar til at færre får 
problemer relatert til rus eller bråk av ulike slag: 

Eli 
Og jeg brenner jo veldig for skytterlag. Og skyting er jo veldig oppe og går i Libygda. Jeg har 
drevet med dette i mange år nå, og det står sterkt. Det er noe som…..nå har vi jo bra med 
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rekruttering og ….så det er tydelig at det er noe som kommer…..veldig. Sunn sport får en si. 
For skal en drive med slike ting, som egentlig er en ganske farlig sport akkurat på lik linje 
med bilsporten, så kan en verken drikke eller drive med hasj eller noe som helst. 

Andre treffsteder 
I tillegg til de fritidsaktivitetene og treffstedene som allerede er nevn, finnes det 
også flere grupperinger og organiserte treffsteder hvor lisokninger møtes. 
Eksempler på dette kan være bridgekvelder, fotballkamp, basarer, kino, quiz-
kvelder, bingo, lokalrevy, ski/sykkeltrening eller ulike fester i bygdelaga. Også 
uformelle møter som å besøke naboen, gå på kafé, gå en tur sammen med 
venner eller bade i elva kan stå som eksempler på aktiviteter som lisokningen 
trekker frem som viktige for sin egen del. Alle disse møtestedene og formelle/ 
uformelle måter å samhandle på uttrykker også en form for individuell og 
kollektiv identitet som gir en økt følelse av å delta i et fellesskap med andre. 

”Janteloven” 
Forfatteren Aksel Sandemose hevder at mennesket har en medfødt og iboende 
ondskap som bidrar til at vi trykker hverandre ned. Sandemose beskrev denne 
egenskapen og presenterte den for første gang under begrepet ”Jante” i En 
flyktning krysser sitt spor ([1933] 1991). I boken presenteres janteloven som er et 
knippe ”bud” med hensikt å kollektivt disiplinere og kontrollere at alle fremstår 
som like og passer inn i samme form. Janteloven kan hevdes å være et 
særskandinavisk trekk som uttrykker en generell motstand og mishag overfor 
individuell suksess og individuelle prestasjoner. Noen av deltakerne i den ene 
fokusgruppa diskuterer hvordan kollektive kulturelle og sosiale normer i 
Libygda kan gi seg utslag: 

Gunvor 
Jeg har også hørt det har blitt nevnt blant innflyttere at dem synes at denne Janteloven er 
veldig fremtredende. Altså du må ikke stikke deg fram, du må ikke tru at du er noe. Og det 
er klart at hvis det er en mentalitet hos mange, så…..ja i kulturer og settinger så kan det 
også bli en sannhet 

Inger Helen  
er det sånn, kjenner dere dere igjen i det, dere som bor her? 

Gunvor 
ja jeg kjenner igjen meg absolutt 

Asgeir 
ja det er, hva var det jeg sa, ikke sant? dette går ikke bra, dette kan jo aldri gå…..dem 
driver med treskjæring og strikking og….alt mulig rart. Men å stå frem og vise hvor flinke 
dem er, nei det kan du glemme altså. Og hvis du tenker på hvor mange som driver med noe, 
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dem spiller trekkspill i kjelleren så taket løfter seg men, å gå ut på terrassen så naboen hører 
det, nei det… 

Inger Helen  
har det vært sånn bestandig? dere som har levd noen år? 

Gunvor 
ja….nå gikk jeg på lærerskolen noen år og kom tilbake, og det var vel ingen annen i klassen 
min da som tok høgskole. Jeg gikk lærerskolen og begynte der i tidlig på 60-tallet, og ble 
attpåtil lærer her i området. Det var ikke enkelt syns jeg. Også var jeg så redd for det at 
…andre skulle tro at jeg trodde at jeg var noe fordi at jeg hadde gått på skole 

Sigurd 
dette kalles å snobbe nedover 

Gunvor 
ja, absolutt. Men det har jeg virkelig hatt problemer med, de første åra. Absolutt, 
kjempeproblem. 

Janteloven som omtales i Libygda kan sees i relasjon til den norske væremåten 
(se kapittel 2.4) og tanken om likhet, selv om det sikkert fantes ulike opp-
fatninger og konflikter innad i lokalsamfunnet som jeg som ”utenforstående” 
ikke fikk ta del i. Mekanismer for eller forventninger til egalitet, kan hevdes å 
være til stede i de fleste små kommuner, grendelag eller nærmiljø. En grunn kan 
være størrelsen og tanken om egalitet. Likhet kan gi trygghet og stabilitet. Når 
noen bryter ut av mønsteret skaper det uro, utrygghet og uforutsigbarhet. Da 
inntrer mekanismer for å regulere verden rundt seg slik at verden blir 
forutsigbar igjen. Samtidig kan det hevdes at når enkeltmennesker bryter med 
mønsteret så skapes det rom for andre impulser, kreativitet og nytenkning som 
de små rurale landkommunene nyter godt av i form av nye arbeidsplasser og 
endringer i takt med den generelle samfunnsutviklingen.  

Mange påpeker at det er guttene som er de sentrale i bil- og rånekulturen. Men 
hva gjør jentene i Libygda bortsett fra å sitte på i bilene på rånerunden? Et svar 
kan være det nye treningssenteret som stadig flere av innbyggerne (både kvinner 
og menn) innlemmer i sine liv:  

Sigurd 
De aller aller fleste som kjørte bil det var gutter, jenter dem satt på i tilfelle. Det var lite jenter 
med egen bil. Så ennå i dag så er det gutter som har fokuset på denne rånerunda. Men 
halvparten av dem som bor her er jo damer og jenter, og hvor finner man dem? 

Asgeir 
ja altså, 70 % er på treningssenteret, statistisk. Hvis du ser på den fordelinga så er det nesten 
70 i alle fall. Og det ser du på landbasis også. 70 % av dem som trener på senteret, det er 
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jenter…..gjennomsnittsalderen er i underkant av 40 år på begge kjønn. Men det har litt med 
antall mennesker som bor her som er over 50 år. Fordi over halvparten av kommunens 
innbyggere er jo over 50 år 

Sigurd 
jeg har gått fryktelig mye på ski i området her den gangen det gikk an. Det var sjelden jeg 
møtte noen, jeg måtte nedi lysløypa for å møte noen ellers så kunne jeg gå i området og det var 
ingen andre som gikk. Vel det kan vel hende det var noen. For vi hadde et skirenn her på 
70-talet, ja tidligere også, fra før krigen faktisk, noe som het Storerennet. Da jeg gikk der så 
var det 600-700 deltagere, og så vart det nedlagt på grunn av dårlig deltagerantall tidlig på 
80-tallet. Hvor ble det av dem? Det var da masse folk her i området som deltok på slike 
skirenn, men jeg så dem da ikke ellers. 

Det sosiale aspektet 
Libygda har mange aktiviteter og tilbud å by på. Noen av tilbudene tiltrekker 
ulike deler av befolkningen og noen er mer i tråd med de maskuline idealene 
som eksisterer, mens andre tilbud benyttes mer av kvinner. Deltakerne forteller 
om et godt sted å bo og leve, med mange tilbud og nettverk som gjør Libygda 
til et attraktivt sted for dem. Det er der de hører hjemme. Da får det bare være 
at statistisk materiale viser til tall som lett kan tolkes i negativ forstand. Men 
statistikk kan også gi et bilde av et lokalsamfunn som innbyggerne selv ikke 
kjenner seg igjen i. Johan har sin klare oppfatning av hjemstedet sitt og hvordan 
det er å bo i Libygda: 

Johan 
Ja jeg synes det er sosialt her, det synes jeg. Hvis du har kamerater du kan være med litt, er 
det jævlig sosialt her. Hvis du ikke har det, er det kanskje ikke så veldig sosialt i starten 

Inger Helen  
så du tror det kan være vanskelig å flytte hit? 

Johan 
ja…ja og jeg tror det. Du blir ikke akkurat ønsket velkommen, som regel. Men det er bare å 
få hilst på en, så har man hilst på alle, på en måte. 

Materialet viser også humoren, ironien, uhøytideligheten som farget deltakernes 
erfaringer og tanker. Alle deltagerne gjør sine valg, som de ikke nødvendigvis er 
helt trygge på er riktige fordi lisokningen, som alle andre, blir bombarderte med 
alt det andre man burde gjøre for å tilfredsstille ”kravene” til hvordan et 
helsemessig godt liv skal leves.  

På samme tid finnes det en slags trassig selvhevdelse som fremkommer i 
materialet. For eksempel når Marit setter øynene i dem som ser på henne på 
kafeen (se kapittel 5.10). Dette kan tolkes som et uttrykk for at lisokningen har 
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en grunnleggende tro på at de er gode nok som de er og at ingen utenfra skal 
komme å fortelle dem hvordan de bør leve eller at de ikke lever gode liv. Det vil 
deltakerne avgjøre selv.  

Deltakerne i prosjektet presenterer et bilde av innbyggerne som trygge, flinke 
og fornøyde med sin tilværelse. Kanskje er disse to versjonene (medias versjon 
og lisokningens versjon) av hva som er virkeligheten i Libygda både kontrast-
erende og lite sammenfallende. Inntrykket deltakerne gir i intervjusituasjonene 
og i felten er et genuint innblikk i deres hverdagsliv, følelser, håp og tanker uten 
at de verken spiller en rolle eller forestiller seg. 

I tillegg finnes det flere parallelle identiteter innad i Libygda. De ulike deltakerne 
kan føle en identitetsmarkør som mer betydningsfull enn andre. Et eksempel 
kan være tenåringsgutten som fronter en identitet som råner og føler et sterkt 
felleskap med andre rånere og de idealer, kles/bil-koder og utrykk som dette 
sub-kulturelle fellesskapet består av. Et annet eksempel er 60-åringen som 
gjerne vil identifisere seg med det ”ekte” Libygda der dialekten og lokale 
mattradisjoner er viktige bestanddeler.  

De ulike parallelle identitetene er personavhengige og interesseavhengige, men 
til sammen så utgjør alle disse parallelle identitetene en felles Libygda-identitet 
som presenteres gjennom dette materialet. En annen måte å si dette på er at den 
kollektive identiteten gir seg ulike uttrykk. Med Libygda- identiteten menes det 
den store selvforståelsen av lokalsamfunnet som tegnes opp. Avhengig av 
hvorfra man ser Libygda-identiteten, så viser den seg på ulik måte. En viktig del 
av denne identitetsprosessen kan også kobles til mekanismer og elementer som 
disiplinering og valg. 

4.2  Disiplinering og valg 

Asgeir 
Ja det er noe jeg tenkte mye på etter at jeg hadde vært ute og studert, og jobbet og kommer 
tilbake hit. For egentlig så ser man ….og det er masse ressurser….det finnes så mange 
ressurser i alle hjem i forhold til ferdigheter men så skal dem ikke vise det for andre. 

Selvfølelsen og identiteten formes av oppvekst og læring fra nære andre.  
Denne internaliseringsprosessen og oppdragelsen har lært lisokningen at en god 
egenskap er at de ikke skal stikke seg frem, ikke vise at de duger til noe. 
Disiplineringen i Libygda har to nivåer. Det er den kollektive disiplineringen 
som foregår der samfunnet rundt sier noe om hvordan man skal og bør leve 
sine liv. I tillegg finnes den personlige disiplineringen der hver enkelt har sin 
indre mening om hvordan livet bør eller ideelt sett skal leves.  
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Disiplinering og valg er to elementer som veksler i dette materialet. Lisokningen 
utsettes for disiplineringsprosesser samtidig som hver enkelt innbygger står 
overfor valg som må tas i forhold til hvordan man skal eller bør leve sine liv. 
Ingen slipper helt unna disse valgene eller det å ta stilling til disiplineringen. 
Men valgmomentet er der hele tiden i større eller mindre grad. Det å kunne 
velge og styre valgene selv kan kobles til empowerment-tanken. Valg som 
forsterker den enkeltes ressurser kan sees som en form for individuell 
empowerment.   

Israel (Israel et. al 1994) understreker at empowermentprosessen i lokalsamfunn 
er dynamisk og stadig i forandring. Et lokalsamfunn kan bli myndiggjort innen 
enkelte felt og i enkelte perioder. I generell betydning vil empowerment referere 
til folks evne til å utvikle forståelse for å kunne kontrollere personlige, sosiale, 
økonomiske og politiske krefter, og på grunnlag av dette handle målrettet for å 
forbedre sin livssituasjon. Empowerment deles inn i tre interaktive og gjensidig 
avhengige nivåer (ibid): Psykologisk eller individuell-, organisasjonsempower-
ment og lokalsamfunnsempowerment. I Libygda er den først nevnte og sist 
nevnte de mest aktuelle å bringe inn å se i lys av det empiriske materialet. 

Psykologisk eller individuell empowerment refererer til individets evne til å fatte 
beslutninger og til å ha kontroll over sitt personlige liv. Denne type empower-
ment er relatert til lokalsamfunnsnivå gjennom utvikling av personlig kontroll 
og kompetanse til å handle, gi sosial støtte og utvikle personlige, sosiale og 
politiske ferdigheter. Et myndiggjort lokalsamfunn (empowered local commun-
ity) preges av at individer og grupperinger bruker sine ferdigheter og ressurser i 
felles anstrengelser for å møte den enkeltes behov. Gjennom et slikt samarbeid 
vil individer og lokalsamfunn gi økt støtte til hverandre, møte konflikter som 
oppstår og oppnå økt påvirkning og kontroll over livskvaliteten i lokal-
samfunnet. Et myndiggjort lokalsamfunn vil også ha evnen til å influere på 
beslutninger og endringer i et større sosialt system.  

På noen områder løfter deltakerne i prosjektet frem områder der denne 
mekanismen viser seg. De særegne lokale kulturelle uttrykksformene som 
dialekt, musikk, fortellertradisjon og matkultur blir løftet frem som viktige 
identitetsmarkører som via lokalt forankret bevisstgjøring og arbeid er blitt 
ansett som viktige særegne norske kulturelle uttrykksformer som er verdt å 
ivareta også på nasjonalt nivå.  

Et annet eksempel som blir gitt i fokusgruppene er det utvidede helsetilbudet 
som er utviklet på bakgrunn av alderssammensetningen i kommunen. I Libygda 
bor mange eldre, og tiltak er satt i verk for at disse i størst mulig grad får 
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mulighet til å bo i hjemmet så lenge som mulig. Matutkjøring, transport, 
tilsynsbesøk, aktiviteter og treffpunkter er utformet med gode resultater i følge 
helseledere i kommunen.  I følge noen av deltakerne i den ene fokusgruppen, 
kan dette igjen lede til positive utslag på fysisk helse og andre variabler som 
opplevd mestring, trivsel, trygghet og livskvalitet. 

Et umyndiggjort (disempowered) lokalsamfunn kan derimot beskrives som et 
samfunn der lite fungerer og som preges av motløshet, apati og er i en 
nedadgående spiral, økonomisk, sosialt, kulturelt og mentalt. Dette skaper i sin 
tur et lokalsamfunn og individer som preges av hjelpeløshet, håpløshet og 
maktesløshet i hverdagen. Eksempler på dette blir mest gitt i de individuelle 
intervjuene. Eksemplene dreier seg i stor grad om en sammenheng mellom 
Libygda som lite inkluderende når man individuelt følte at man avviker fra 
normen (enten ved personlige egenskaper, seksuell legning, politisk ståsted, 
interesser eller påkledning) og de som oppfattet bygda som inkluderende og at 
man selv har en naturlig plass der. I noen tilfeller er de nedstemte følelsene også 
farget av deltagerens sinnstilstand. 

I materialet kommer det tidvis frem at det er snakk om en begynnende 
mediaskapt umyndiggjøring (disempowerment) på lokalsamfunnsnivå. Inn-
byggerne får en kollektiv forståelse for at slik er vi og vi er innbyggere i en 
kommune som ikke får det til. Denne mediaskapte disempowerment-tanken er 
en kraft som er til stede og som kan være kraftfull og overdøvende hvis den gis 
for mye plass i dagliglivet. Dette kan også kategoriseres som stigma i Goffman 
(1975) sin betydning av begrepet, fordi media setter et merke på og lager et 
bilde av kommunen og dens innbyggere som er synlig for alle som leser de 
aktuelle avisene. 

Media bidrar til å gi denne negative fremstillingen av Libygda plass og forsterker 
dette inntrykket via å benytte seg av nøytral kunnskapsproduksjon som 
statistikk og folkehelseundersøkelser. Slik presentering av lokalsamfunn kan få 
konsekvenser ut over det som var intensjonen. Folkehelsearbeidet og 
myndighetene vil gjerne ”injisere” gode tanker, sunne vaner og handlinger som 
bedrer statistikkene inn i lokalbefolkningen. Men så ble det slik at dette stopper 
litt opp i Libygda og så ”hiver” media seg på og presenterer dette for andre slik 
at resten av samfunnet skal få mulighet til å se på disse som ikke helt får det til. 
Denne mekanismen og prosessen kan benevnes som mediaskapt umyndig-
gjøring (disempowerment) på lokalsamfunnsnivå. Samfunnet går inn i en 
negativ spiral og etter hvert så mister man fremtidstro og pågangsmot fordi de 
har så mye som taler mot dem. Det blir en aktiv passiviseringsprosess og ender 
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med at man ikke gjør det man ellers ville ha gjort fordi en føler seg passivisert 
av media.  

Men denne beskrivelsen kan samtidig imøtegås med at det er for bombastisk å 
definere det som foregår i Libygda som lokalsamfunns-umyndiggjøring. For om 
dette var tilfelle så ville ikke innbyggerne eller deltakerne se noen vei ut av 
uføret, eller se noe positivt ved kommunen de bor i. Men deltakerne sier jo 
heller tvert i mot at på tross av det mediaskapte ”virkelighetsbildet”, så finnes 
mange dyktige folk i kommunen og lisokningen er gode på mye annet som 
statistikkene ikke fanger opp.  

Selv om det finnes elementer av lokalsamfunns-umyndiggjøring i materialet, så 
hevder lisokningene i materialet likevel at de har det bra og trives der de bor. 
Men det skal ikke underslås at medias fremstilling av kommunen og dens 
innbyggere, skaper spor og sår i form av for eksempel såret stolthet i hver 
enkelt og i den kollektive identiteten. Samtidig sier deltakerne i materialet at de 
ikke kjenner seg igjen i det media fremstiller, for det stemmer ikke med den 
virkeligheten som de lever i og kjenner. 

Medias negative fremstilling av kommunen stemmer heller ikke over ens med 
de inntrykk og informasjoner som fremkommer under feltarbeidet og 
deltakende observasjoner. Deltakerne og innbyggerne kommenterer medias 
virkelighetsbilde og legger samtidig til at dette kan de ikke forholde seg til i det 
daglige fordi de kjenner og lever i en annen virkelighet der andre positive 
kjennetegn og karakteristikker av lokalsamfunnet er mer sentrale. Dette kan 
dreie seg om vektlegging av familieforhold, naboskap, dugnader, kollektiv 
omsorg og sosialt miljø som i sum bidrar til at Libygda oppleves av innbyggerne 
som et godt sted å leve til tross for høy KMI, arbeidsledighet, utdanningsnivå, 
økt fraflytting og ”forgubbing”. 

I materialet finnes det mange utsagn som beskriver lisokningen og hvilke idealer 
denne helst skal leve etter. Et av kjennetegnene som ofte kom opp i samtalene 
er knyttet til idealet om å ikke fremheve seg selv og helst gli mest mulig inn i 
mengden; 

Gunvor 
Lisokningen skal ikke stikke seg ut…det blir heller til at man sier: hva var det jeg sa…eller 
nå hadde du flaks. 

Dette utsagnet kan tolkes på flere måter; det kan være et utrykk for sjenanse 
eller det kan sees som en konsekvens av indre selvjustis. Når Gunvor sier at ”nå 
hadde du flaks”, er det knyttet til det å ikke stikke seg ut. Hvis man vil fremstå 
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som alle andre og være som alle andre så stikker man seg ikke frem eller 
markerer seg i det offentlige rom. Om lykken står deg bi eller noen har gjort 
noe bra, så blir det ofte feid unna eller bortforklart med at ”nå hadde du flaks” 
fordi man ikke vil skryte av vedkommende eller at det er nettopp det man 
uttrykker. I ”Nå hadde du flaks”- begrepet ligger det nemlig samtidig mye 
anerkjennelse. Det er en underdrivelse i Libygda når man vi rose noen for godt 
utført arbeid. Ved å si ”nå hadde du flaks” uttrykker man en kameratslig og 
stille beundring, og en aksept for hva den andre har fått til. Dette kan sees i 
relasjon til den norske væremåten (se kapittel 2.4) hvor selvjustis og likhet er en 
god egenskap og den protestantiske etikken hvor egenskaper som nøysomhet 
og hardt arbeid er sentral. 

Når noe har mislykkes for noen, blir dette på samme måte uttrykt ved å 
tilkjennegi at det forventet man skulle skje; ”hva var det jeg sa”. I stedet for å gi 
uttrykk for at man er lei seg for at noe mislyktes, så hevder man overfor andre 
at man egentlig forventet at det skulle skje. Det kan tenkes at dette er en 
forsvarsmekanisme for å slippe å innrømme nederlag, men samtidig føyer det 
seg inn i rekken av utsagn som brukes for å gli inn i mengden og ikke fremheve 
egen innsats eller personlige kvaliteter. 

Libygda består, som de fleste lokalsamfunn, av mange mennesker med ulike 
interesser, hobbyer og kreative evner. I egne øyne anser de seg som 
”oppegående” og flinke folk, i alle fall når det kommer til å beskrive hverandre 
eller lokalsamfunnet som helhet. Det sitter litt ”lenger inne” hos de fleste å 
hevde at de selv er flinke. Men i media og helsevitenskapen blir ikke disse 
faktorene vektlagt som meningsfulle eller viktige. Det kan også være en hemsko 
for synliggjøringen av egne evner at takhøyden ikke er så stor for å stikke seg 
altfor mye ut. Lisokningene vet hva enkeltpersoner i lokalsamfunnet eller de 
selv er flinke til men sier det ikke så høyt. Det blir sett på som litt flaut eller 
uvant å skulle fronte sine egne ferdigheter, selv om man vet at man er god. Det 
er en spenning mellom det å vite at man er flink og det å ikke tillate hverandre å 
si det høyt verken på egne vegne eller uttrykke dette overfor andre som er 
dyktige til noe. 

Lisokningen uttrykker selv at han ikke liker å stikke seg fram og ikke liker å 
fremheve seg selv. Om en liker å spille trekkspill så er det det viktigste å vite for 
en selv, det er ikke like viktig at andre hører at man er flink til det. Man pusler 
med sitt i det stille. Dette er også et utrykk for identitet. Denne tosidigheten 
mellom det å være synlig og stolt over noe som kan vises frem for ”all verden” 
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og en side som foretrekkes utfoldet eller presentert mer på ”bakrommet” som 
en er stolt eller tilfreds over kun for sin egen del. 

På samme tid som stolthet og sjenanse veksler mellom å være fokus til 
Lisokningen, så må deltakerne i materialet hele tiden forholde seg, bevisst eller 
ubevisst, til andres blikk. Med andre ord så er det spesielt medias fremstilling av 
kommunen som blir løftet frem som negativ og ubehagelig å forholde seg til. 
Ofte oppfattes medias dekning og fremstilling av kommunen som et stigma 
som deltakerne ikke helt vet hvordan de skal gripe an; 

Anita 
Libygda ja, hvis en skal tro på avisene så står det dårlig til, det går på bunnskrapet med alt 
sammen. For hvis en skal se på utdanning og gjennomsnitt og slike ting, så ser en jo at vi 
scorer alltid dårlig. Vi kommer alltid lavt ned i forholdt il høyere utdanning, vi kommer lavt i 
forhold til type arbeidsplasser og slike ting. Overvekt og ja det har vært en del negativ omtale. 
Så det er klart at om vi bare bruker media for å identifisere oss, så kan det bli ganske 
negativt og et dårlig selvbilde. 

Media bringer til torgs et forenklet bilde som er basert på statistikk og 
presenterer en stigmatiserende versjon av kommunen og hvordan denne hevder 
seg i konkurransen med andre kommuner. Et stigma forklares av Erwin 
Goffman (1975) som et fenomen og en diskrediterende egenskap som dis-
kvalifiserer personer fra full sosial aksept. Stigma kan fremstå som en prosess 
og en relasjon mellom en egenskap (hos et individ) og en stereotyp klassi-
fisering av mennesker (ibid.:16) hvor andres reaksjoner ødelegger normal 
identitet. Denne tilnærmingen til stigma og avvik kalles ofte stemplingsteori. 

Deltakerne i prosjektet opplever både en form for kroppslig og karaktermessig 
stigma. Et kroppslig stigma blir uttrykt spesifikt av dem som oppfatter seg som 
overvektige i prosjektet, enten de blir ansett som overvektige av andre eller 
ikke. Disse deltakerne oppfatter at media opptrer stigmatiserende og at 
overvekt blir forstått som en fysisk misdannelse. Et karaktermessig stigma blir 
mer oppfattet av alle deltakerne når det kommer til medias håndtering og 
dekning av Libygda og lisokningen som gruppe. Overvekt hentydes, i følge 
mange av deltakerne, i media som uttrykk for viljessvakhet eller blir presentert 
på en slik måte at dette er en nærliggende slutning å fatte i det virkelighetsbildet 
som media er med på å beskrive. 

Denne mediaskapte virkeligheten slår også sterkt fast at Libygda er nederst på 
alle negative statistikker innen fylket og på landsbasis. Dette bildet er unyansert 
og blir sjelden korrigert når det skjer positive ting i Libygda. Deltakerne kjenner 
seg derfor ikke igjen i denne beskrivelsen, men den setter likevel spor i hver 
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enkelt og i den kollektive identiteten til innbyggerne. Noen hevdet at denne 
ensidige negative stemplingen av kommunen bidrar til svekket engasjement, 
synkende tiltakslyst og mindre sponsing av ulike positive aktiviteter som kunne 
bidratt til å endre deler av statistikken. 

Mange kommenterer også at medias fremstilling har gjort dem ”spakere” utad, 
og at de er mer forsiktige med å si hvor de kommer fra når de er andre steder. 
De er i tillegg mer bevisste på hvordan de presenterer seg selv og Libygda utad. 
Noen forteller også om en følelse av å måtte stå til rette for eller forsvare seg 
selv og Libygda i møte med andre utenfra. Dette oppleves som en personlig 
belastning og mange kvier seg for å ta opp temaet eller respondere om 
statistikken eller medias fremstilling blir løftet frem for eksempel i ulike 
sammenkomster utenfor kommunen. 

Materialet og deltakerne uttrykker en oppfatning av at det foregår en veksling 
mellom en ensidig utenfra-generalisering av innbyggerne i media, og det 
mangfold av engasjement og kunnskaper som kommer til uttrykk gjennom de 
personligheter som bor i kommunen. Deltakerne trekker frem alt det positive 
som finnes i kommunen og nevner både dialekten, teaterlaget, musikkmiljøet, 
skyttermiljøet og Storgata som uttrykk for en kollektiv stolthet og identitet som 
styrker samholdet innad i kommunen og gjør det til et sted det er trivelig å bo; 

Lillian 
Men jeg synes vi er i ferd med å….for eksempel dialekta vår. Det er en positiv utvikling der 
med en økt stolthet over….det er en bevegelse i mer positiv retning. Og Storgata vår er jo 
veldig fin. Det er jo blitt ei skrytegate, og spesielt nå som det er julegate, den er kjempefin. 
Når jeg kommer i fra enden og ser oppover så teller jeg girlander, det er så fint. Men jeg liker 
ikke hærverket i gata 

Linn 
men gata blir jo et symbol på mangfoldet her. Kanskje det er disse ungdommene som nettopp 
har skjønt det. At Storgata er vår identitet, og hvis vi skal bli sett eller hørt så må vi gjøre 
noe fælt noe. 

Den kollektiv presentasjonen av hva som gir følelser av stolthet i bygda blir i de 
ulike intervjuene presentert via referanser til eget levd liv. Storgata og dialekten 
blir både et symbol på identiteten som lisokning og samtidig ansett som noe 
verdifullt og positivt.  

De positive lokale identitetsuttrykkene bidrar til at lisokningene selv vet at de er 
gode på mye og har det stort sett bra. Men det er en felles oppfatning blant 
deltakerne i materialet at mange andre, presentert av media, hevder at 
lisokningen ikke duger. Denne vekslingen mellom egne referanser og andres 
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påstander om en selv har innvirkninger på identiteten, både den individuelle og 
den kollektive i lokalsamfunnet. Den positive individuelle og kollektive identi-
teten innehar også elementer av tilfredshet og ro. 

4.3 ”En får verra som en er når en ikke vart som en sku” 

Astri 
Vi er jo opptatt av hvordan vi ser ut. Uansett hvordan vi ser ut, så skal vi ikke se ut som så 
gamle som vi er i antall år….hvis ikke føler en seg ikke vel. Du har litt mindre selvtillit 
kanskje. Du har mye mer selvtillit og du er mye mer utadvendt om du føler deg velstelt og 
velstelt på håret 

Anita 
jeg er ikke så sikker på om jeg identifiserer meg med at selvbilde alltid har noe å gjøre med 
hvordan jeg ser ut i speilet. For det kan være dager der du har hatt på deg de riktige klærne 
og håret ligger akkurat der det skal være, men likevel er ikke selvbildet noe godt. Og det har 
noe med den indre forutsetningen å gjøre 

Hege 
jeg tror at selvbildet knyttes veldig mye til andre mennesker som er rundt deg. Altså relasjoner 
til andre mennesker, at det ofte er der selvbildet formes og også kan ta nye veier, eller bekreftes 
eller avkreftes eller….altså det er samspillet veldig mye synes jeg. 

 

Selvbildet er så nyansert at verken Astri, Anita eller Hege helt klarer å bli enige 
om et slags felles ståsted. Det er snakk om både selvfølelse, selvpresentasjon og 
selvaktelse på samme tid. 

Begrepet selvbilde er sammensatt av flere dimensjoner (selvvurdering, selvtillit 
og selvverd/selvfølelse) som aktualiseres av vår oppfatning av oss selv på ulike 
områder. Skaalvik og Skaalvik (2005) beskriver selvoppfatning som et meget 
vidt begrep bestående av alle de vurderinger, forventninger og oppfatninger en 
person har av seg selv. 

Så tidlig som i 1902 presenterte Charles Horton Cooley sin teori om speilselvet 
”The looking glass self”. En persons selvbilde vokser frem av individers 
samfunnsmessige interaksjoner og andre menneskers persepsjoner av en selv 
som man gjør til sine egne. Cooley sitt bidrag er fokusert på selve interaksjonen 
mellom mennesker og hva den gjør med oss som personer.  I andre så ser vi oss 
selv, og alle mennesker tolker andres oppfatninger av seg som i et speil. Når 
individer ser seg selv i speilet, så er det vi faktisk ser en refleksjon som 
inneholder meninger og tilbakemeldinger fra andre.  
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Gjennom en slik refleksiv prosess formes selvfølelsen. Mennesker former sitt 
selv basert på andres oppfatninger om en, og gjør de andres oppfatninger til 
sine egne. Denne forståelsen må sees i sammenheng med den konteksten den 
oppstår i. All selvoppfatning, selvrefleksjon og forståelse oppstår og blir forstått 
i en kulturell og historisk sammenheng og blir tolket i lys av egne personlige 
erfaringer og forforståelse (Nortvedt & Grimen 2004).” Mennesket modifiserer 
kontinuerlig sitt selv og sin situasjon i lys av stadig nye, varierende og 
reviderende fortolkninger” hevder Nortvedt og Grimen (ibid.: 40). Cooley 
(1902) og McIntyre (2006) påpeker også en sterk sammenheng mellom 
selvevaluering og hva man tror at andre mener om en.  

Hva andre mener om en, er et stadig tilbakevendende tema i de individuelle 
intervjuene i Libygda. I fokusgruppeintervjuene er tonen at man ikke kan bry 
seg om slikt fordi alle prater om alle på små steder. Likevel spiller det en rolle 
for de fleste av deltakerne når de er på tomannshånd. For to av damene virker 
det viktig å fremstå som en som ikke bryr seg om hva andre mener i det 
offentlige rom for å gi inntrykk av en sterk, uavhengig og trygg person. Men i 
private samtaler kommer det likevel frem at de begge er opptatt av å bli likt og 
har behov for tilbakemeldinger som uttrykker at de er gode nok i jobbene sine.  

Det er i tillegg viktig for disse to å få aksept for at de har en god nok og 
”likandes” personlighet, preget av mye latter, humor og selvironi. I mer private 
samtaler er de derimot mer stille og ettertenksomme og undrer seg over hvilket 
inntrykk de gir i lokalsamfunnet eller hvordan de vil bli fremstilt i avhandlingen. 
I løpet av prosjektperioden oppstår det situasjoner hvor det disse damene tror 
andre mener om dem ikke stemmer overens med det resten av fokusgruppen 
uttrykker av meninger knyttet til deres uttalelser eller fremtoning.  

En annen deltaker i fokusgruppen forteller om en episode der hun og en 
bekjent hadde møttes utenfor treningssenteret i Libygda. Hun fortalte denne at 
hun var begynt å trene for å gå litt ned i vekt, hvorpå den andre svarte: ”næh 
men, hvorfor det, du er da ikke tjukk du? Jeg har i alle fall aldri tenkt på deg slik. Du er da 
bare deg selv du”.  

Om man ser denne situasjonen i lys av ”The looking-glass self” så er det ikke 
nødvendigvis en sammenheng mellom hva man tror andre mener om en og hva 
de rent faktisk mener. I materialet er det flere eksempler på at deltakerne tror de 
vet hva andre mener om seg som person, men at de må justere dette synes 
(oftest i mer positiv retning) via kommentarer og tilbakemeldinger fra de andre 
deltakerne i fokusgruppen. 
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Det tidstypiske normativ i dagens vestlige samfunn vektlegger ytre presentasjon 
og kobler dette i stor grad til følelsen av velbefinnende (se kapittel 2.5).  Astri 
kommenterer at ”Du har mye mer selvtillit, og du er mye mer utadvendt om du føler deg 
velstelt og velstelt på håret. ”Å være velstelt på håret blir et uttrykk for denne 
livsholdningen og er dermed også en bit av selvbildet i kommunen. Samtidig 
hevder andre at selvbildet også må sees i sammenheng med indre verdier og 
erkjennelser, samt påvirkning og relasjon til omgivelsene; 

Anita 
Ingen er født med en indre trygghet. Det kommer an på oppvekst og påvirkning. Det har både 
med gener og påvirkning å gjøre 

Astri 
jeg har slutta å bry meg om slanking jeg….fordi jeg har innfunnet meg med at jeg er som jeg 
er….det er bedre å være som en er, og du prøver all verdens kurer, og så kommer du inn i 
normalen igjen og så eser du ut ennå verre en før. Det er ingen vits i å drive med det altså, det 
er bare å værra som en er når en ikke vart som en sku 

Werner 
jeg har to sett med bukser jeg. Ett sett i 91 og et annet i 94. Og så har jeg som mål at 91 
skal være behagelig å ha på seg, og når det ikke lenger er behagelig så må jeg over på 94. 
Men over det vil jeg ikke gå. 

Anita hevder at ingen er født med en indre trygghet og at trygghet skapes i et 
samspill med personer og verden rundt.  Astri signaliserer at hun i forhold til 
slanking har funnet en slags indre trygghet og erkjennelse av at hun er god nok 
som hun er. Omtrent 35 år skiller Anita og Astri som er i 70-åra. Werner, som 
er i slutten av 60-åra, uttrykker også en slags indre trygghet når han forteller om 
sine buksestørrelser som han sjonglerer mellom. Disse tre uttrykker på ulike 
måter at økt alder kan være synonymt med en økt indre trygghet.  

Andre steder i intervjuene kommer det til uttrykk at eldre deltakere også i stor 
grad søker en indre trygghet som de har vanskelig for å finne i mange 
situasjoner. På samme måte finnes det eksempler på yngre lisokninger i 
materialet som uttrykker en ro og en indre trygghet i sine beskrivelser av sitt 
dagligliv og tanker om helse og kropp som mange av de eldre deltakerne 
fremdeles strever for å finne. Tryggheten de søker å finne er todelt og består i at 
en både verdsetter seg selv som god nok, men samtidig at man tør å se både 
sine styrker og svakheter. 

Martin Buber (2004) bringer tanker om selvbilde, indre trygghet og menneskers 
relasjoner inn i denne sammenhengen ved å skille mellom å være et bilde-
menneske eller et vesensmenneske. Et vesensmenneske er upåvirket av hvordan 
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det fremstår overfor andre og ser verden med et åpent blikk og lever ut fra sitt 
vesen. Ens personlighet bestemmer hvordan livet leves og hvordan man ser på 
andre. Et bildemenneske lever derimot sitt liv ut fra sin oppfatning eller ønske 
om hvordan man vil bli oppfattet av andre. Bildemennesket viser frem de 
delene av sin personlighet som hun tror de andre ønsker å se. Da forsvinner 
både samspillet i møtet mellom mennesker og det Buber (2004) benevner som 
den sanne relasjonen, der mennesker møter hverandre åpent og fritt.  

Ingen mennesker er enten den ene eller andre væremåten, men alle har ele-
menter av begge i seg. Det fordrer mot å tørre å vise sitt vesen fordi mennesket 
er et sosialt dyr som er avhengige av andre. Motet består derfor mest av det å 
klare og motstå å fremstå som det bildet man ønsker å gi andre av seg selv. 
Livet selv er en indre kamp for å komme inn i oss selv og ha tillit til at vårt 
vesen og vår væren i verden er god nok. I kommunikasjon med andre er vi 
sårbare fordi en slik sann relasjon (Buber 2004) fordrer at vi utleverer oss når vi 
er ekte, nær og i kontakt med vårt vesen.  

I materialet er det mange eksempler fra de individuelle intervjuene som viser 
deltakernes sårbarhet. Noen av kvinnene tenker mye på om andre liker dem og 
prøver å fremstå som snill, pliktoppfyllende og empatisk i sine roller som mor, 
kone, søster og datter. Få av mennene påpeker samme ønske. Mennene i 
materialet er mer opptatt av å være dyktige i jobben sin og fremstå som reale og 
hjelpsomme kamerater, ansvarlige økonomisk og som pålitelige overfor kone 
og barn. Materialet skildrer mange lisokninger som bruker mye tid og krefter på 
å bli likt og fremstå i best mulig lys. Samtidig ytrer de fleste kvinnene et ønske 
om å slutte å bry seg om hva andre tenker og heller være glad og trygg for den 
man er.  

Noen av de eldste kvinnene hevder at de har funnet en indre trygghet, samtidig 
er det flere av dem som på tomannshånd kunne irritere seg over hva de hadde 
sagt eller hvordan deres utsagn hadde blitt oppfattet av de andre i fokus-
gruppen. Det virker som om lisokningen, som de fleste andre, har en livslang 
kamp mellom det å være bildemenneske eller vesensmenneske og at bilde-
menneske vinner oftere enn de liker. Ønsket om å være sitt vesen og være åpen 
kom sterkest frem i de individuelle intervjuene og andre steder der få var til 
stede og tonen og rammene var trygge. 

I fokusgruppene er derimot ønsket om å bli likt mer tonet ned, det blir fleipet 
vekk eller ufarliggjort på andre måter. Forklaringen kan ligge i at fokus-
gruppenes sammensetning er tilfeldig i den forstand at deltakerne i varierende 
grad kjenner hverandre godt fra før. I slike sanne relasjoner (Buber 2004) kreves 
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det mot å vise svakhet, og det igjen fordrer trygghet overfor de andre deltakerne 
i fokusgruppen, noe som krever mer tid sammen enn det de fem fokus-
gruppeintervjuene gir. I de ulike intervjuene fremkom det også at for å kjenne 
på svakhet og for å kunne uttrykke trygghet er det i mange tilfeller avgjørende i 
hvilken grad en føler takknemlighet overfor det livet en lever og de man har 
rundt seg. 

4.4  ”En skal være takknemlig for det en har” 

Anita 
Det er deg selv hele veien, det er deg selv som skaper hvordan du har det 

Viviann 
vi må være mer takknemlige for det vi har. Jeg er så glad for at unga har det bra og at 
barnebarna ser ut til å skikke seg. Vi hadde aldri noen overflod men vi klarte oss. Mannen 
min er død nå men vi hadde det godt sammen og krangla aldri. Så lenge helsa holder så kan 
jeg ikke klage 

Kåre 
jeg trives bra her. Av og til har jeg lyst til å reise en tur til utlandet. Men det er ikke så farlig. 
Det lengste jeg har vært er Danmark, så jeg vet ikke hvordan det er andre steder. Men jeg 
har hørt at andre har sagt at det er fint. Men jeg vil være sammen med ungene, for dem kan 
jeg ikke være foruten. Det er egentlig det viktigste. Så da gjør jeg som vanlig, og det er helt 
greit 

Ingrid 
det er et ålreit miljø her. Men det er litt sånn slarv da, bygdeslarv. Alle vet alt om alle. Ellers 
så synes jeg det er helt topp å bo her. Jeg har liksom alle vennene rundt meg her, og sånne ting, 
så jeg synes det er helt topp. Både på siden min og siden til samboeren min, så har vi liksom 
alle rundt oss. Så vi føler ikke at vi burde bodd et annet sted. Jeg setter pris på det og jeg har 
jobb her. Her blir jeg boende, og jeg har i alle fall ikke noe ønske om noe annet. 

Viviann er i 80-årene og setter standarden for underkapitlet med sitt normative 
verdiutsagn. Hun ser tilbake på sitt liv og gjør opp status på en måte, når hun 
sier at takknemlighet og det å være tilfreds med det en har er en nøkkel til å føle 
at en har levd et godt liv. Den eldre damen er individorientert i den forstand at 
det er de aller nærmeste som er i fokus, og om disse har det bra så har også hun 
det bra. Selv om mannen er død så har hun ham med seg i det daglige gjennom 
minner og takknemlighet over det de klarte å få til og det de hadde sammen. 
Dette er en type tilfredshet som flere av de eldste i materialet legger for dagen. 
De er stort sett fornøyde og syntes de har det bra nok.  

Fugelli (2008:15) hevder at det norske folkevettet alltid har forstått ”klokskapen 
i nok” og at denne klokskapen er en del av den norske kulturelle tradisjonen, 
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nedfelt i sanger, dikt, historier og norrøne sagaer. Et eksempel på dette er 
sangen ”De nære ting”: 

Den lykken du søker, 
bak blånende fjell, 
kan hende du alltid 

har eiet den selv. 
Du skal ikke jage 

i hvileløs ring, 
men lære deg å elske 

de nære ting. 
(Arne Paasche Aasen) 

 

I Libygda er det flere eksempler på at mennesker ikke føler de har fått eller har 
nok. Dette kan dreie seg om at de ønsker seg fysiske gjenstander, penger, mer 
utdannelse, reiser eller andre ting som de føler ville gitt et bedre liv. Mange 
sammenligner seg med hva naboen, venner eller personer på samme alder (som 
de hører om eller leser om i avisen) har fått til og som de gjerne ønsker å 
kopiere. Flere utrykker frustrasjon over at de ikke klarer å nå alle de mål de sette 
seg eller som de føler blir krevet av dem. Andre utrykker heller en stille 
resignasjon over at ting ikke ble som de hadde drømt om i livet. Lisokningen 
føler også på dette nokpunktet som Fugelli (2008) presenterer. Mange er lei av å 
stresse i hverdagen for å nå tidsfrister på arbeid eller hjemme, men de henger 
likevel ”i stroppen” hele dagen.  

Men det finnes også eksempler i alle aldersgrupper på lisokninger som er 
fornøyde og takknemlige for det de har. Ofte er dette personer som har 
gjennomgått tøffe perioder med sykdom eller andre hendelser som har tvunget 
dem til å redefinere sine egne liv, gjøre opp status eller endre sine livsplaner. 
Disse lisokningene utrykker både en ro og en tilfredshet som langt på vei 
samsvarer med nokpunktet. De ønsker ikke å bruke energi på å; ”kave meg 
gjennom livet når jeg heller kan bruke tiden min på å høre fuglesang, leke med dattera mi 
eller kjøre en tur i det fine været” som en mann i 30-åra uttrykker det. Han vil ikke 
lenger være med på stresset og utrykker klart at han har det bra nok og ikke 
lengter etter noe annet enn det han har i livet sitt. Han er fornøyd med jobben 
sin, vennene sine og familien sin og det er det som er det aller viktigste for ham. 
Alt annet blir bare ”blåbær” som han sier.  

Tilfredshet med det man har og følelsen av å ha nok kan i materialet knyttes til 
det som i flere sammenhenger blir ansett av deltakerne som en av de aller mest 
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sentrale verdiene; nemlig trivsel. Det gjelder både egen trivsel men også andre 
menneskers rett til å trives. Dette kan være uttrykk for hvordan lisokningen 
ønsker å forholde seg til seg selv og generelt mellommenneskelig.  

Trivselsverdien er sentral i det som Viviann formidler. Anita snakker på sin 
måte også om trivselsverdien men det er mer koblet til individuelt ansvar og at 
man er sin egen lykkes smed. Man har selv et ansvar for å skape seg et liv der 
man trives, man kan ikke forvente at andre skal gjøre det for seg. 

Kåre og Ingrid er på sin side mer opptatt av det lokale perspektivet ved 
tilfredshet og trivsel. En lokal forankring, følelse av tilhørighet og en tilfredshet 
i det lokale er det sentrale for dem. Kåre har av og til lyst til å reise litt, men det 
er ikke noe som opptar ham mye i det daglige. Det er viktigere for ham å trives 
der han er sammen med dem han er glad i. Men samtidig legger han for dagen 
en åpen og positiv innstilling når han tilføyer at han har hørt at det skal være 
fint i utlandet.  

Kåre utgjør en slags motvekt mot det som det tidstypiske normative også består 
av; det at vi alle skal opp, ut og frem for å henge med. Kåre uttrykker på sin 
måte nokpunktet og minner om noe viktig for folkehelsearbeidet. Det er viktig i 
folkehelsearbeidet å legge øret inntil og virkelig lytte til de erfaringene og de 
tankene og filosoferingene som ligger bak denne erkjennelsen som Kåre byr på. 
Denne roen, tryggheten og tilfredsheten med det han har, det er noe selve livet 
har gitt ham kunnskaper om.  

Men Ingrid antyder at ikke alt er så idyllisk som det kanskje kan virke når 
deltakerne presenterer sitt lokalmiljø. I små lokalsamfunn eksisterer det meka-
nismer for sosial kontroll, i dette tilfellet nevner Ingrid sladder og gjennom-
siktigheten som er en konsekvens av at det bor få mennesker i kommunen. 
Men samtidig er det andre faktorer som veier opp for dette negative, så i sum så 
blir det ikke så verst å bo der likevel. 

Men Libygda er ikke bare befolket av innbyggere som aldri reiser noen steder. 
Det skal også nevnes at det finnes innbyggere i kommunen som reiser veldig 
mye og som ser på det å reise slik som Odd: som et ”pustehull og litt frisk luft for å 
kunne bo i kommunen resten av året”. Flere i materialet har også barn eller søsken 
som har valgt å bosette seg i utlandet og de aller fleste deltakerne forteller om 
søsken som flyttet for flere tiår siden eller egne barn som har flyttet ut for å ta 
høyere utdanning og ikke kommer tilbake av ulike grunner.  

Uavhengig av om deltakerne reiser mye eller er mer i ro så er det gjengse 
uttrykket at de føler en tilknytning til hjemstedet sitt. Denne tilknytningen er så 
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sterk på så mange ulike plan at det å flytte ikke er en reell problemstilling. Selv-
sagt drømmer de om det iblant når dagene er ekstra grå, men som Gunnar sier: 
”det er ikke noe grønnere noe annet sted”.  

Libygda er ei bygd der innbyggerne har mange ulike livsforståelser og erfarings-
kunnskap som samlet gjør kommunen fargerik, sammensatt og kompleks. Dette 
gir grobunn for en god folkehelse, i følge deltakerne i materialet. For dem er 
ikke folkehelsen det samme som den epidemiologiske42 forståelsen, den er 
derimot mye videre og omfattende enn som så.  

4.5  Den dobbelte tilhørigheten 

Eli 
Jeg er stolt over å være Lisokning….det er klart at….altså familien min er herifra, altså jeg 
er stolt….jeg er jo stolt over opphavet mitt, jeg er jo stolt av å være fra Liensjøen. Det er jo en 
veldig pen plass, det er….jeg vet ikke om stolt er det riktige ordet men jeg er ikke skamfull 
for å være derifra i alle fall. Nei jeg skjemmes ikke over å være herifra 

Odd 
nei men…kan det være derfor du bruker ordet stolt også fordi du ikke vil skjemmes på en 
måte? at noe av det du liksom fisker etter er det at alternativet er for så vidt å være skamfull, 
og at det er en motsats til det å være stolt. Og ingen behøver å være skamfull for noe som helst 
på en måte. Men hvis den ligger sånn på lur da…det er klart at Libygda og fylket…det er 
lavest utdanningsnivå i hele Norge. Den høyeste arbeidsledigheten har vi jo hatt, vi er de 
feiteste i Norge. Det er veldig mange ting som fort gjør at du kan være skamfull over å være 
herifra. Kanskje derfor blir det så viktig for Eli å si at jeg er stolt over å være fra 
Libygda…og andre Lisokninger vil kanskje også si det. Om du er fra Bærum så trenger du 
ikke å si ”Jeg er meget stolt over å være fra Bærum”. Altså det behøver ikke de å si, for de 
har ikke noe å være redd for 

Eli 
men jeg tror at den her følelsen som jeg….nei jeg skal ikke kalle det stolt noe mer, det er mer 
den her tilhørigheten. Den merker du på deg mye mer når du har vært ute ei stund og kommer 
tilbake. En setter på en måte mer pris på det eller….det blir trygghet og tilhørighet.  

Lisokningens ”røtter ”gir tilhørighet og identitet. Odd hevder at utkant-
identiteten til Libygda består av kjennetegn som må forsvares fordi de stort sett 
kommer dårlig ut i sammenligning med andre kommuner i Norge, og dette gjør 

                                                           
42 Epidemiologi, vitenskapen som studerer de faktorene som bestemmer hyppigheten og 
forekomsten av sykdommer i bestander av dyr eller (spesielt) i menneskelige befolkninger. 
Epidemiologi er et hjelpemiddel som brukes til å studere både forekomsten og hyppigheten av 
sykdommer og dødsfall blant grupper av mennesker, og til å undersøke utbredelsen av og endringer 
i utbredelsen av sykdomsbestemmende faktorer. Epidemiologi er også et egnet redskap i arbeidet 
med å gripe inn overfor sykdomsbestemmende faktorer, altså et hjelpemiddel i forebyggende arbeid. 
Epidemiologi brukes også til å avdekke risikogrupper i samfunnet (Kilde: Store Norske leksikon 
http://snl.no/epidemiologi). 
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kommunen og innbyggerne sårbare. Eli og Odd kontrasterer begrepene stolthet 
og skam i sine beskrivelser av tilhørigheten til Libygda. Ser man dette i lys av 
”The looking glass self” (se kapittel 4.3) er dikotomien skam og stolthet også en 
del av dette. Stolthet og skam er følelser som oppstår når man ser seg selv fra 
den annens perspektiv. Hvis man oppfatter å bli ansett som negativ vekkes en 
følelse av skam, og omvendt, om man føler seg oppfattet positivt vekkes en 
følelse av stolthet. 

En spenning oppstår mellom Eli og Odd når de snakker om Libygda på ett av 
fokusgruppeintervjuene. Eli bringer inn begrepet ”stolthet” og bruker dette om 
sine følelser rundt tilknytningen til sitt hjemsted. Odd, som er innflytter 
reagerer på begrepet og hevder at det ikke er forenelig med bildet media og 
statistikken gir av kommunen. Stolthet er ikke forenelig med et slikt negativt 
bilde. Men så justerer Eli sin forståelse av begrepet ”stolthet” til å mer 
inneholde følelser og tanker knyttet til tilhørighet og den nærheten hun føler for 
lokalsamfunnet, de som bor der og det oversiktlige og forutsigbare i dette som 
hun kjenner så godt. Begrepet ”stolthet” er et slags første utkast som Eli 
bringer opp i diskusjonen, men får et negativt gjensvar på dette som gjør at hun 
trekker stoltheten tilbake og erstatter det med tilhørighet som kanskje stemmer 
bedre over ens med det hun ønsket å uttrykke i utgangspunktet. Så i den dobbelte 
tilhørigheten ligger det både frø av stolthet, men også elementer av trygghet, 
nærhet og forutsigbarhet kontra perspektivet som Odd bringer inn med at det 
ikke er noe å være kry eller stolt av å være ”feit” eller å være fra Libygda med 
sine negative statistikker. 

4.6  Å se det store i det små  

Lillian 
Å kose seg det er å roe seg synes jeg…men det blir liksom opp til hver enkelt hvordan en vil 
kose seg. Det er jo ikke sikkert at alle synes det er så allright å gjøre slik som vi da…sitte og 
slappe av og…gå ut på terrassen når sola kommer. Eller gå på en konsert. musikk gir meg 
så mye, det beriker meg synes jeg. Eller ta et glass vin, eller som Gunnvor sa med det å sitte 
på toppen av Litoppen med en appelsin og se utover, da er jeg lykkelig 

Werner 
lykke det forbinder jeg vel helst med noe mentalt, uansett om det foregår av hard fysisk 
aktivitet eller av fysisk nærvær, eller man kjenner at man mentalt går i en slags….jeg vil 
ikke kalle det hvilemodus heller, men at du mentalt føler velvære. Da….altså da koser jeg 
meg. 

Lykke og kos er individuelle følelser av ro velvære og mental tilfredsstillelse. 
Når Lillan og Werner beskriver denne følelsen, så beskriver de hvordan de er i 
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seg selv og tiden står litt stille noen sekunder. Det er ikke de store 
pengesummene eller berømmelse som er i fokus når lisokningen skal beskrive 
hva som er lykke og kos for dem. Det er familie og de nære ting, de dagligdagse 
hendelsene som gir deltakerne i materialet små glimt av lykke og kos. Lillian har 
det godt med seg selv i solveggen, på fjellet eller ved å høre på musikk. For 
Werner gir det en god følelse å trene. En bestefar beskriver hvordan det 
strømmer en ”elv av glede” gjennom kroppen når barnebarnet kommer løpende 
mot ham. Flere gir andre individuelle eksempler på handlinger og hendelser 
som utløser en følelse av ro, lykke og velvære. Det som kjennetegner alle 
eksemplene er at de omhandler livets enkle gleder. Lisokningen i materialet 
viser at selve livet er akkurat her, akkurat nå, og de beskriver en tilstand der de 
føler en indre ro ved å oppleve å være en del av en større helhet. 

Odd 
Det bodde et ektepar bortpå Liodden da jeg kom hit tidlig på 80-tallet. De var helt blinde 
begge to, han mannen han døde like etterpå, men kona levde ei stund. De var kav blinde og 
bodde helt alene i et hus bortpå odden. Og han mannen han spilte klarinett og det sikreste 
vårtegnet på Liodden, det var da han gikk ut og satte seg i solveggen og spilte på klarinetten 
sin. Da var det liksom blitt vår. Og det synes jeg er et sånn nydelig bilde på….ja det har med 
livskvalitet å gjøre. De var det gode liv for dem. 

Historien om ekteparet på Liodden handler om at livskvalitet er individuelt og 
ikke kan kobles til materielle objekter eller tilstander. Å mestre hverdagen er en 
forutsetning for å lage seg det gode liv. Det er de nære ting som i all hovedsak 
er viktige i lisokningens liv. De nære ting sier noe om hvem man er og hvem/ 
hva man anser som viktig i livet sitt. Å fange de små øyeblikkene og se hvor 
viktige de er, er ofte essensen av det deltakerne forteller. Mange er opptatt av å 
se det store i det små, og når de føler de klarer det så gir det en følelse av 
tilfredshet og ro. Likevel finnes det i materialet eksempler på at i en hektisk 
hverdag er det lett å glemme de små gledene og heller ha fokus på alt man ikke 
har. Det å ha det godt nok i livet er ikke alltid godt nok likevel. Nokpunktet er 
ikke alltid så lett å finne. 

Odd 
Lisokningen blir jo kalt for Nordens franskmann. Er dette fordi vi har vår egen vri og er 
livsnytere?...liksom pølse i brød med alt. 

Lisokningen vil ha ”pølse i brød med alt” sier Odd.  Det å bestille ”pølse i brød 
med alt” innebærer og impliserer noe som, i følge ham, er med å beskrive trekk 
ved Lisokningen. Men Libygda og lisokningen er ikke slik at her unner de seg 
alt. Odd er heller inne på noe som har med den genuine livsfølelsen å gjøre. 
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Livsfølelsen til enkeltmennesker eller lokalsamfunn kan ha like mye med 
kroppen som med hverdagslivet å gjøre.  

Odd beskriver en livsnytersk holdning som tenderer litt mot det grenseløse. 
Lillian snakker om det å være i seg selv og at de nære ting er det som gir kos og 
hygge for henne, hun ser storheten i det enkle. Hun snakker ikke om det å ha 
det godt som nødvendigvis å ta for seg av alt, slik som Odd fremstiller det.  

Det handler også om å se det store i det enkle for det blinde ekteparet som Odd 
forteller om, der mannen setter seg i solveggen og får musikken ut. Ekteparet 
på Liodden er samtidig et bilde på identitet og det å høre til et sted. 
Klarinettmusikken var en gang en del av våren på Liodden. 

Når Odd snakker om Lisokningen som Nordens franskmann som livsnytere 
med ”pølse i brød med alt”, så bruker han det som en slags identitetsmarkør på 
at Lisokningen har sin egen vri. Men ”pølse i brød” begrepet kan også tolkes på 
andre måter, for eksempel i lys av mat som kulturuttrykk. Dette vil jeg komme 
tilbake til i kapittel 6.4. 

”Pølse i brød med alt” er et kategorioverskridende utsagn i den forstand at det 
både kan ha med et ”utsvevende” hverdagsliv å gjøre eller en sjenerøs 
identitetsoppfatning som retter seg inn mot nytelse som mål. Samtidig er det et 
norsk begrep som har konnotasjoner til frimodighet og en løssluppenhet som 
kan tolkes som en åpen innstilling til livet og alt det gode livet kan by på. Men 
om vi tar Odd på ordet så er uttrykket en forståelse av og hans stereotypi av det 
å være fransk, nemlig at Lisokningen og franskmannen er to som nyter og som 
forstår å leve livet.  

Sammenfatning 
Folk i Libygda lever sine liv på bakgrunn av sine valg som er mer eller mindre 
bevisste. Dette kapittelet berører og spør etter de store spørsmålene i livet og 
hvordan Lisokningen tenker om dette og plasserer seg i forhold til det. 

Deltagerne uttrykker i stor grad at det er de nære andre som i de fleste tilfeller 
er avgjørende for om de selv har det bra. Inntrykket er at de fleste i Libygda har 
det stort sett bra og de er som regel fornøyde med tilværelsen sett under ett. Få 
har de helt store dagdrømmene eller urealistiske vyene for hva de vil utrette i 
løpet av livet sitt. De har det bra der de er og synes det er helt greit, og dette er 
veldig mye takket være dem de har rundt seg. Selv om noen i materialet har 
sykdomsdiagnoser, så er dette sjelden hovedfokuset i samtalene eller noe de 
trekker frem som et tema.  Det er kjærligheten og det fellesskapet de føler de er 
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en del av som avgjør om de føler de har et rikt liv. Dette fellesskapet kan gjelde 
både den nærmeste familie, venner, naboer og i lokalsamfunnet for øvrig.  

Lokalkulturen i Libygda kan tolkes som et uttrykk for at innbyggerne er en del 
av den moderne norske kulturen. Innbyggerne har samme offentlige skolering 
og arbeid, ser de samme programmene på Tv, har det samme utvalget i 
butikkene og er en del av den moderne konkurransepregede ”gesellschaft” 
kulturen. Men samtidig forsøker de å ivareta og beholde den selververvede 
livsformen som ”lim” og noe relasjonelt og felles (jamfør gemeinschaft), og 
tenkningen forbundet med denne. Innbyggerne er en del av et lokalsamfunn og 
en lokalsamfunnskultur. Deltakerne lever sine liv i stor grad innenfor 
lokalsamfunnet, idealene preges av en samling rundt tradisjonelle maskuline 
aktiviteter som motor, jakt, friluftsliv og tradisjonelle feminine aktiviteter som 
matlaging, håndarbeid og barnestell. Tanken som står sterkt og ligger rotfast, er 
tanken om det å kunne klare seg selv og ikke fremstå som ”sarte små vesener” som 
Eli uttrykker det. Dette kan sees i relasjon til selvstendighetsidealene som står 
sterkt innen den selververvede livsformen. Med kommunens beliggenhet har og 
er innbyggerne avhengige av å ordne opp selv. På tross av at innbyggerne ikke 
har store økonomiske ressurser, så er det deres oppfatning at en må få ting til 
selv. Dette er også et uttrykk for selvstendighetstanken og erkjennelsen av at en 
lever i en kommune som ikke er sentrum i verden.  

Et annet uttrykk for den selververvede livsform fremkommer i råning og jorde-
kjøring. I flere tilfeller uttrykker deltakerne en manglende tiltro til at staten eller 
autoriteter kommer til unnsetning eller holder øye med dem. Da lager 
lisokningen litt sine egne regler hvor for eksempel kjøring på jordet eller på 
skogsbilveier uten sertifikat eller aldersgrenser blir sett gjennom fingrene med. 
Det samme er tilfelle med historier som ble fortalt fra fester, hvor det ble solgt 
halve kopper med kaffe, fordi en fylte på med ”sterkere blanke saker” som en 
hadde laget selv hjemme. Dette kan også sees som uttrykk for både neokultur-
asjon og den selververvede livsformen. Det handler til dels om å ivareta de 
begrensede ressurser en har, men det handler like mye om en grunntanke om at 
”jeg bestemmer selv”. Samtidig uttrykker deltakerne ved sine tanker og 
erfaringer en slags motstand mot å innordne seg nye eller andre livsformer.  

I dette kapittelet har jeg beskrevet lisokningens utsagn og erfaringer knyttet til 
identitet og tilhørighet. Dette kan helhetlig sees i lys av livsformteori, fordi livet 
deltagerne beskriver at de lever, foregår i all hovedsak i lokalsamfunnet og 
innenfor kommunegrensene. Selv om de aller fleste reiser på småturer inni-
mellom i helgene eller til Danmark med jevne mellomrom for å handle, så er 
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det i lokalsamfunnet de lever livet sitt og har sin oppmerksomhet rettet mot, og 
det synes de fleste i materialet er helt greit. Røttene og tilhørigheten til Libygda 
er sterke og stikker dypt og de fleste uttrykker ikke et behov for å ønske å være 
et annet sted enn der de er i huset sitt eller i Libygda som sådan. Dette kan vise 
til det som benevnes som den selververvede livsform (se kapittel 2.1), hvor det 
ikke finnes et markant skille mellom arbeid og fritid, men hvor alle livets 
bestanddeler veves i hverandre og både arbeid og fritid, helg og ukedag og 
årstider ansees som like viktige. 

På samme tid så sier deltakerne at de hører og ser at andre, utenfor kommune-
grensene ser annerledes på dem. Dette kan sees i lys av begrepet stigma (se 
kapittel 2.3). Deltakerne kjenner seg ikke igjen i den beskrivelsen som for 
eksempel media gir av Libygda og lisokningen.  Disse andre, som beskriver 
hvordan lisokningen har det, de er også betydningsfulle i den forstand at media 
og folkehelsevitenskapen bringer inn noe annet i beskrivelsene sine som 
innbyggerne selv ikke vektlegger i like stor grad (som KMI, utdanning eller 
inntekt).  

Innbyggerne selv veier disse ”utenforstående målene” opp mot egne mål for 
helse (som trivsel, hygge, nettverk og kos) og anser ikke media og tradisjonelle 
helseparametre som så viktige i sine dagligliv. Som et uttrykk for neo-
kulturasjon, så gjenskapes og opprettholdes heller den ”gamle gode” måten å 
leve på. Derved blir trivselsverdien ansett som viktigere og mer sentral for 
lisokningen enn både KMI og utdanningsnivå.  

Det mediaskapte bilde av Libygda og de tradisjonelle epidemiologiske 
forskningsresultatene er ikke relevant for Lisokningen, både fordi det ikke 
stemmer over ens med det bilde innbyggerne har av kommunen, men like mye 
fordi det er andre verdier og elementer ved å bo i Libygda som er mer 
fremtredende for at kommunen oppleves som et godt og trygt sted og bo og 
der folkehelsen oppleves som god av dem som bor der. Dette momentet kan 
også sees i relasjon til begrepet neokulturasjon (se kapittel 2.1) som beskriver 
hvordan (selv om livsformene endres eller oppleves som truet), innbyggerne 
ønsker å holde fast ved noen tradisjonelle elementer ved sin lokale kultur.  

Det er ikke slik at kommunen fremstilles som perfekt av deltakerne og at media 
ikke har dekning for noe av det de påstår. Mye kunne, i følge deltakerne, med 
fordel vært bedre; en skulle sikkert slanket seg, trent mer, spist sunnere, fått seg 
en lang utdannelse og en godt betalt jobb. Visse ting kunne vært bedre, men for 
deltakerne i materialet er det ikke disse elementene som er de viktigste når det 
gjelder å skape seg en god livskvalitet og et godt liv. I denne prosessen er det 
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mye viktigere å ha det godt med seg selv, være fornøyd med det man har, ha et 
godt forhold til sine nærmeste og finne og gi støtte og inspirasjon i sitt nærmiljø 
når man har behov for det.  

Identitet og tilhørighet bygges over tid. Livsformteorien vektlegger også 
tidsaspektet og viktigheten av helhetstenkning i fortid, nåtid og fremtid for å 
beskrive den virkelighet og de strukturer som lisokningen lever innenfor i sitt 
hverdagsliv fra fødsel til død. I dette bildet har også identitet og tilhørighet en 
viktig rolle. 

I skapingen av identitet og følelsen av tilhørighet i det sosiale og kulturelle 
landskapet, vil nærhet og relasjoner til andre være sentrale byggesteiner. På 
samme vis vil trygghet, omsorg, språk og ferdigheter være viktige bestanddeler 
for utvikling av en identitet som lisokning og en følelse av tilhørighet til 
Libygda. 

Om livsform brukes som søkebegrep i denne sammenhengen, så uttrykker 
deltakerne også dette. For deltakerne er viktige bestanddeler i deres identitets- og 
tilhørighetsoppfatning dialekten og humor/selvironi som fungerer både sosialt 
inkluderende innad, men samtidig som ekskluderende utad mot storsamfunnet 
eller deler av den moderne kulturen som en føler ”ser ned” på innbyggerne og 
lokalsamfunnet. I tillegg vektlegger deltakerne sosiale og relasjonelle bånd, og 
tryggheten og erkjennelsen av at en hører til og er god nok som en er.  

En slik følelse av tilfredshet og fred i ”sjelen” avhenger i stor grad av nære 
andres velbefinnende og ”røtter”, samt egen innstilling til eget liv. Følelsen av å 
høre til gir trygghet og tilfredshet. Vennskap, slektskap og naboskap bidrar til 
ro, tillit og gode relasjoner.  

Trivselen er sentral for hvordan lisokningen har det med seg selv og med 
omgivelsene i livet. Det er enkelt, men på samme tid så vanskelig, for det er nå 
en gang slik at mennesker lever ikke i et vakuum; 

”Intet menneske er en øy, hel og ubeskåren i seg selv. Hvert menneske er et stykke av 
Fastlandet, en del av det Hele. Om en Jord-klump skylles bort av Havet, blir Europa 
mindre, på samme vis som en Landtunge blir det, eller som et Jordegods, tilhørende 
Dine Venner eller Deg selv må bli det. Hvert menneskes Død forminsker Meg, ti jeg 
er innesluttet i Menneskeheten. Gå derfor aldri ut for å spørre: Hvem ringer Klokkene 
for? Klokkene ringer for deg.”  (John Donne i: Meditation XVII, 162443)  

                                                           
43 Alford, H. (ed.) (1839). The works of John Donne. London: John W. Parker (pp. 574-5). 
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Mennesket står alltid i relasjon til det omgivende samfunn, og slipper heller ikke 
unna det tidstypiske normative. Denne erkjennelsen tas i kapittel 5 videre og 
beskriver hvordan lisokningen tolker kroppens betydning, og hvordan 
tankegodset tilknyttet kropp påvirker dem i deres hverdag på ulike måter.  
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Kapittel 5  Kropp som indre og ytre livsprosjekt 
Dette kapittelet tar utgangspunkt i deltagernes uttalelser om egen kropp, kroppsidealer og 
hvordan lisokningen reflekterer rundt kropp som kilde til kunnskap, verdivurdering og 
livsprosjekt. Lisokningens ytrede erfaringer blir sett i relasjon til utvalgte deler av tidligere 
forskning rundt tematikken kropp for å belyse ulike aspekter av kroppen som fenomen. 

Begrepet kropp er sentralt i avhandlingen. Underkapitlene i dette kapittelet er 
ordnet i henhold til de ulike aspektene av begrepet kropp, og hvordan 
lisokningen selv presenterte temaet.  

Kropp som et eget tema er relevant og interessant (ift. identitet og hverdagsliv) 
fordi kroppen er utgangspunktet for hvordan vi sanser og opplever oss selv, 
andre og hvordan mennesker agerer og finner seg til rette i hverdagslivet. Ulike 
perspektiver på overvekt og helse er også et grunnleggende tema i avhandling-
en, og overvekt sitter i kroppen og manifesteres gjennom kropp. Ved å studere 
temaet kropp i Libygda, kan det gis en beskrivelse av hvordan Lisokningen 
lever i lokalsamfunnskulturen så vel som hvordan de ser på andres kropper og 
andres kroppskulturer utenfor eget lokalsamfunn. Dette fordi kroppen er et 
viktig felt hvor sosiale og kulturelle ulikheter innskrives. Kroppen formes på 
ulike måter av det lokalsamfunnet og det kulturelle fellesskapet den lever i. 

I Vesten blir ofte den ytre kroppen gjort til gjenstand for hvordan individene er 
på innsiden. Media, skole og helsevesen har alle sitt fokus på hvordan en kropp 
bør eller skal se ut for å bli ansett som akseptabel og dette påvirker hvordan 
enkeltmennesker vurderer egen og andres kropper. Kroppen er blitt tidens 
oppussingsobjekt (Engelsrud 2006:9) og mange bransjer gjør store penger på 
individers streben etter å tilegne seg den kroppen som ”alle” sier de må ha for å 
passe inn. Hvordan kroppen ser ut blir et individuelt uttrykk for om man har 
lykkes i livet. Kroppen er både en privat eiendom og offentlig objekt på samme 
tid. Engelsrud forklarer dette ved å hevde at; ”forstått som privat eiendom blir 
kroppen et objekt den enkelte kan investere i for å øke verdien av seg selv, og 
dermed noe som kan omsettes og formes i et marked” (ibid.:11).  

Kroppen er individuell i den forstand at den er vårt verktøy (Mauss 2004:76) i 
vårt liv og livet leves gjennom kroppen. Hvordan kroppen fungerer rent fysisk 
er viktig for hvordan vi opplever vårt liv, og hvordan den psykisk responderer 
er også avgjørende for hvordan mennesker ser og opplever sitt eget liv og egen 
hverdag. Alle individ har en forståelse av at de via sine kropper er i en relasjon 
til andre (Scheper-Huges & Lock 1987). Det å delta i sosiale relasjoner med 
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andre mennesker og det å tilhøre et felleskap og et samfunn, setter seg som 
spor i kroppen på ulike vis og preger den.  

De oppfatningene mennesker har om kroppen er ikke naturgitte og opplagte, 
men utformet av mennesker og samfunn, formet av kulturen for å skape orden 
og stabilitet og forutsigbarhet for mennesker i deres dagligliv. Kroppen er på 
denne måten sentral når vi bygger og former vår identitet (personlig, nasjonal 
og kulturell). Vi har en kropp som blir tolket av andre, kroppene vi går rundt 
med gir oss selv mening og signaliserer mening til andre. Samtidig blir det en 
oppgave i dette kapittelet å formidle lisokningens tanker rundt det å ha en 
kropp, hvordan den brukes og oppleves og ikke minst hvordan det føles i 
relasjon til de omgivelser de lever sine hverdagsliv i Libygda. 

5.1  Kroppshistorikk 
Med kropp som et av de grunnleggende tema i avhandlingen og overvekt som 
utgangspunkt for prosjektet, presenteres i dette underkapitlet et historisk 
tilbakeblikk på hvordan kroppen er blitt betraktet.  

Innen filosofien hevder Platon (1994) allerede i Antikken (ca. 400 f. Kr) at 
kropp og identitet er ett, og at man viser hvem man er via sin kropp uten å føle 
skam. Via sin kropp finner mennesker sin egen identitet og felleskap med 
andre. Sjelen er i denne tidsepoken viktigere enn kroppen fordi den blir ansett å 
være udødelig. Denne dualistiske forståelsen av mennesket ansees å danne 
utgangspunkt for kristen nyplatonisme og vår vestlige kultur (Borge 2011:20). 

Aristoteles utvikler dette i ”den gylne middelvei” der kropp og sjel er det 
levende livet. Det er for Aristoteles utenkelig for kroppen å klare seg uten 
psychè (ibid.: 21). Romerne (ca. 100 e. Kr) ser også en sammenheng mellom 
kropp og sjel og en lanserer begrepet ”en sunn sjel i et sunt legeme”. Cicero 
beskriver den sunne og perfekte kroppen som et ideal og som noe alle ønsker å 
oppnå. En sunn sjel i det romerske bildet vil la seg styre av fornuften 
(Martinsen 2011: 22). 

Augustin (ca. 400 e.Kr.) inspireres av Platon og utvikler et dualistisk 
menneskesyn der kroppen tilhører det jordiske hvor begjæret råder. Salighet nås 
kun gjennom forsakelse av kroppen og det sanselige (Borge 2011:22). Dette 
synet var dominerende gjennom middelalderen. Alt kroppslig og sanselig ble 
sett på med skepsis og var en kilde til synd. 

Utover i renessansen (1200-tallet) utvikles mer optimisme og ny interesse for 
antikkens tanker om enkeltmenneskets muligheter (ibid.). Leonardo da Vinci 
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står som et eksempel på det nye fokus på mennesket som kroppsvesen. Kropp 
og identitet knyttes også sammen i kunsten. 

Utover på 1600-tallet utvikles den moderne vitenskapelige metode. Kroppen 
blir nå betraktet som en maskin og kroppen ansees som underlagt mekanikkens 
og fysikkens lover. Kropp og sjel tilhører ulike verdener og kan bare virke hver 
for seg (Stigen 1983). Dette skillet mellom psyke og soma har dannet 
utgangspunkt for den medisin og vitenskap som har vært og er dominerende 
helt frem til vår tid.   

Innen antropologien ble fokuset på kropp presentert av Marcel Mauss i 1950 
gjennom artikkelen ”Body Techniques” (2004) der fokuset er hvordan 
mennesker bruker sin kropp gjennom dagliglivets arbeid. Hvorfor mennesker 
beveger seg ulikt i verden, kunne hverken forklares sosiologisk, fysiologisk eller 
psykologisk. I stedet lanserer Mauss en teori om at kroppen og dens 
kroppsteknikker (ibid.:65) må sees på som resultat av samfunn og kulturen den 
er en del av. Kropp ble innen antropologien et stadig viktigere forskningsfelt. I 
denne sammenhengen kan nevnes Scheper-Hughes og Lock (1987) som skiller 
mellom tre ulike kroppsnivåer; individuell, sosial og politisk (ibid.: 7). Kropp 
som et sosialt konstruert begrep består av den individuelle kroppen som levd og 
opplevd erfaring i relasjon med andre, den sosiale kroppen er et symbol på 
sosialt liv via holdning, lukt eller ulike inngrep for å forme kroppen i det bildet 
kulturen til enhver tid ideelt sett krever. Den politiske kroppen viser til den 
individuelle og kollektive kontroll som finnes i samfunnet via reguleringer, 
overvåkning og generell kroppspolitikk som utformes av myndighetene. 

På 1980-tallet utvikles nye fokus til tematikken som går bort fra fokuset på at 
kroppen er passive mottakere og et resultat av kultur og samfunn. Teorier som 
knytter sammen kropp og emosjoner blir nå utformet. Ortner (1984) og 
Rosaldo (1980) viser i sine studier blant annet hvordan følelser som aggresjon 
kan anses som et kulturelt produkt.  

Bourdieu (1977) utviklet sine forklaringsmodeller som ser kroppen som en 
aktiv part som gjennom intersubjektivitet, sosial praksis, sanseapparat og 
personlig erfaring handler i forhold til de utfordringer mennesker møter som 
deltakere i sosiale systemer i verden. Det er kroppen vi erfarer verden gjennom. 

Hva innbyggerne i Libygda hevder å erfare kroppslig gjennom sin lokale verden, 
er det overordnede tema for dette kapittel. 
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5.2  Kroppsideal: ”Venus fra Milo44 med armer”  

Eli 
En pen kropp….altså jeg sier det at brunt flesk er penere enn hvitt flesk. Så jeg soler meg 
mye og jeg syns at….altså jeg ser jo at jeg er for tjukk, og jeg skulle absolutt ha vært tynnere 
på grunn av helsa mi. Men jeg prøver å gjøre det beste ut av det i forhold til det å kle meg og 
stelle meg…jeg er veldig opptatt av det…og jeg har vært overvektig all mi tid…og ja når det 
gjelder klær og sånn så…tjukke legger og…ja støvletter opp til knea har jeg vel aldri hatt 
noen gang. Men slike ting må vi faktisk lære oss å leve med. At det er ting som vi som er 
overvektige, vi kan ikke være som disse som det går 13 på dusinet på. Men det synes jeg er 
helt fint jeg. Og pluss det at nå har det jo kommet så mange butikker med store klær og vi 
kan være velstelte og pene damer selv om vi er store…..men altså jeg må bare innrømme at jeg 
synes at en stor kropp; herregud det er pent. Like pent som en ordentlig slik en (viser en 
timeglassfigur med hendene). Og jeg må innrømme at han som jeg bor sammen med han er 
liten og tynn som ei flis. En som jobba sammen med meg ho påsto at han hang som et slips 
rundt halsen på meg når vi dansa. Og det er vel kanskje sant. Men ok, det er nå så, men jeg 
må si at store mannfolk, ordentlig store mannfolk det er det fineste jeg ser. Det er jeg helt ærlig 
på………det gjør noe med deg. Det er utstrålinga og den der trygghetsfølelsen tror jeg. Det er 
noe med at de er så trygge. De er så trygge og gode og…mjuke 

Magnhild 
ja…du er den mjukeste mammaen i hele verden du, sa sønnen min til meg da han var ni år 
og satt i sofakroken med meg. Og det er klart det, her er jo ikke en skarp kant som du dulter 
borti noe sted. 

Eli tilkjennegir her en grunninnstilling til livet; enten å kjempe mot eller leve 
med den kroppen en har. Og man kan lære seg å leve med eller forsone seg 
med i retning av akseptasjon eller oppgitthet. Denne tvisynte innstillingen 
finnes i materialet hele tiden; på den ene eller den andre side. Dette folkelige 
perspektivet avdekker en spenning mellom idealer og realiteter som mange av 
deltagerne i materialet tilkjennegir på ulike måter.  

I en studie fra Canada (Ristovski-Slijepcevic et. al 2010) beskrives det hvordan 
etnisk tilhørighet påvirker hvordan afro-canadiske kvinner i materialet tenderer 
til å være mer tilfreds med sin kropp, vekt og utseende enn hvite i samme 
område. Dette fordi afro-canadisk kultur vektlegger andre skjønnhetsidealer 
(”Afrocentric aesthetic”) som påvirker kvinners selvbilde (ibid.). Afro-canadiske 
kvinner i studien hevdes å utrykke motstand mot en overvekts-diskurs og at det 
er en likhet mellom det å være tynn og helse. I stedet fronter de en oppfatning 
som vektlegger det å ha ”a bit of meat on one`s bones” (ibid.: 323), og å være 

                                                           
44 Venus fra Milo (Afrodite fra Melos) er en av de mest kjente skulpturene fra antikkens Hellas (fra 
rundt år 150 f.Kr) Det antas at statuen er laget av ”Alexandros, sønn av Menides” og fremstiller 
Afrodite (kalt Venus), gudinnen for kjærlighet og skjønnhet. Statuen er hugget i marmor og 203 cm 
høy. De opprinnelige armene og sokkelen er gått tapt   
(Kilde: http://www.britannica.com/EBchecked/topic/625740/Venus-de-Milo). 
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”not obese but nice and thick” (Ristovski-Slijepcevic et. al 2010:324) som en 
positiv verdi. Eli gir uttrykk for noe av det samme når hun sier at «brunt flesk er 
penere enn hvitt flesk».  

Eli og Magnhild (og flere med dem i materialet) tilkjennegir på samme måten 
som de afro-canadiske damene et skjønnhetsideal som må hevdes å gå på tvers 
av det dominerende i den vestlige verden. Samtidig gir det et innblikk inn i en 
tankegang der andre verdier teller mer enn de vektmessige. Magnhild og Eli 
uttrykker begge at en stor kropp kan være forbundet med følelser som hygge, 
ro og trygghet, noe som i mange hverdagslige og familiemessige sammenhenger 
gir rom av lykke og stabilitet i tilværelsen. 

I Libygda har flere av deltakerne avvikende meninger i forhold til det 
tradisjonelle naturvitenskaplige eller vestlige skjønnhetsideal angående hvordan 
en pen kropp bør se ut. Men de er samtidig veldig bevisste og hadde store 
kunnskaper om hva som er den dominerende vinklingen til overvekts- 
tematikken. Deltakerne med bakgrunn innenfor helsefeltet i kommunen, har 
vanskeligere for å fri seg fra offisielle retningslinjer og vestlig kroppsideal/ 
kroppspolitikk i fokusgruppeintervjuene enn det som er tilfelle med de del-
takerne som er rekrutterte fra de frivillige organisasjonene i kommunen.  

Noen fra den sistnevnte gruppen opplever dette som et uttrykk for at 
innbyggerne i kommunen har en lang tradisjon for kroppsarbeid, noe som 
krever muskler og store kropper. Er en oppvokst i Libygda er en vant til å se 
store kropper i arbeid og skjønner at det ”må mye mat i en kropp for å kunne gjøre et 
ærlig stykke arbeid”, som Agnes uttrykker det.  Dette synliggjør at det eksisterer 
en holdning til kroppen i Libygda som et arbeidsredskap heller enn et objekt for 
vurdering på en skjønnhetsskala. I flere av intervjuene vektlegger deltakerne 
viktigheten av at kroppen skal fungere slik at den kan gjøre et arbeid. Det er 
viktig for et flertall av lisokningene i materialet at kroppen blir brukt og duger til 
fysisk arbeid i skogen, på gården, i huset eller på andre tradisjonelle arenaer for 
fysisk arbeid i lokalsamfunnet.  

Flere av de unge i materialet er derimot mer opptatt av kroppen som noe som 
kan pleies og nytes. Noen av de yngre deltakerne i 20-årene hevder i de 
individuelle intervjuene at de ser på kroppen mer i retning av et tempel som 
skal pleies og stelles for å bevares i best mulig stand. Disse deltakerne er opptatt 
av spa og velværebehandlinger, og prioriterer trening og kosthold mer i retning 
av statlige eller ernæringsfysiologiske råd og anbefalinger. Mat og kropp kan 
også hevdes å framstå som en slags religion for mange mennesker i dagens 
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samfunn. Annechen Bugge arbeider ved SIFO45, er spesialist på mat og spise-
vaner og hevder i Verdens Gang at:  

”En slank og veltrent kropp er blitt et statussymbol. Det finnes nesten ikke grenser for 
hvilke verdier vi tillegger mat, og hva vi kan oppnå med kroppen vår. Dette gir sterke 
følelser i kostholdsdebatten ….kroppen er blitt noe veldig gjørbart” (VG 02.10.11). 

Ingrid er i midten av 20-åra og av dem i materialet som prioriterer kroppspleie 
og trening. Samtidig understreker hun viktigheten av å se bra ut ved hjelp av 
klær og sminke; 

Ingrid  
Jeg liker å kose meg. Jeg er veldig glad i selvpleie, unne meg litt luksus. Det synes jeg er viktig, 
siden jeg jobber så mye….jeg prøver å få til trening stort sett to til tre ganger i uka…luksusen 
min er spa og hudpleie rett og slett. Jeg synes man fortjener det når man jobber såpass mye. 
man må kunne føle at man har litt tid til seg selv, tenke på seg selv…..Venninnene mine ville 
kanskje beskrevet meg som jålete, dolle sa en til meg….jeg har jo bena ganske godt plantet på 
jorda, men kan kanskje virke litt ”blond” i blant. Jeg tror det er litt med at jeg synes det er 
moro med klær og smykker og sminke og hår, da blir det gjerne litt sånn. Vennene mine spør 
meg alltid; ”se hva jeg har her” og sånn. Jeg har alltid vært litt rådgiver…det har hendt at 
vennene mine har spurt meg om min aksept, så jeg tror de ser på meg som en litt sånn jålete 
type, innenfor hår, hud og sminke 

Inger Helen  
men det er ikke ment negativt? 

Ingrid 
nei da, de synes det er helt topp alle sammen. De setter pris på det alle sammen…å være sånn 
jålete er egentlig bare positivt….Men jeg synes det er viktig å se litt ålreit ut, med den jobben 
jeg har. Det tror jeg kundene setter pris på også egentlig. Jeg tror de setter pris på at jeg er 
nydusjet og ser noenlunde ordentlig ut, enn at du kommer med klær som ikke er vasket og 
stinker matos og…jeg tror det er viktig. I hvert fall når man skal jobbe med folk tett på seg.  

Fokusgruppen som er sammensatt av ansatte innen helsefeltet er opptatt av at 
de er sosialiserte inn i en utdanningstradisjon der en skal strekke seg etter de 
gjeldende statlige helseråd og anbefalinger for å få en kropp som kan fungere 
best mulig. Tilnærmingen til kropp og overvekt er ulike på flere områder i de to 
fokusgruppene, noe som kan forklares med ulik utdanningsbakgrunn, ulik grad 
av helsefokus på arbeidsplassen og ulikheter i kroppsfokus.  

På direkte spørsmål har alle deltakerne en oppfatning av hvordan en kropp 
ideelt sett bør se ut. I Libygda varierer svarene på idealkroppen innenfor hva som 
blir ansett som akseptable rammer. Synet på idealkroppen varierer avhengig av 

                                                           
45 SIFO: Statens Institutt for Forbruksforskning. 
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religiøs innstilling, kjønn, alder og litt avhengig av hvilken sosial bakgrunn og 
yrkesbakgrunn deltakerne har: 

Viviann 
Jeg ser for meg bildet fra Edens hage, og man ser hvordan en mann og en kvinnekropp skal 
være  

Odd 
en pen kropp er….sånn som vi har blitt innpoda med at en pen kropp skal være, sånn som 
bilder og media og tv og filstjerner i Hollywood….den har en BMI som ligger på rundt 25 
ikke sant. Og kvinnene går ut og inn der de skal gå ut og inn. Og mennene har muskler og 
ansiktstrekka er regelmessige og pene. pg det er sprettrumper og det er ikke mye hår og det er 
ikke noe som henger og slenger, og dingler og dangler…….Og så er det hva jeg synes er en pen 
kropp i mitt bilde….i jobben har vi noen gamle damer…og noen av disse gamle damene de 
har så pene kropper….de har så nydelige kropper og har stelt så pent med de gamle kroppene 
sine…de har ikke vært i sola et sekund i sitt liv…de har ikke en føflekk eller ei vorte. De 
har en hud som en baby altså. Og så er dem 85 år og steller med disse fine gamle kroppenes 
sine….og har liksom en sånn gullende ren ulltrøye innerst og i mitt bilde kjempepene kropper 

Sigurd 
det er på en måte to ytterpunkter og kontraster. Det ene er ansiktet til Stein Eriksen, det er 
altså det verste jeg noen gang har sett. Det mest mislykka noen gang på et forsøk på å holde 
seg ung. Og det sier jo noe om hans vesen og tanker. Og det andre bildet, det er altså rytmer og 
afrikansk dans i hverdagslivet, med rumper så digre som rommet her omtrent. De danser og er 
stolte og bærer kroppen sin på en så fantastisk måte at jeg blir helt fasinert. 

Viviann i 80-årene ser for seg kroppen som den blir beskrevet i Bibelen og 
formidler religiøs tradisjon som styrende for sitt syn. Odd formidler et mer 
nyansert bilde bestående av elementer fra Hollywood og fra sin egen arbeids-
hverdag innen helsefeltet. Han beskriver sitt syn på pene kropper relatert til 
manglende hudskader og aldring. Sigurd uttrykker en tredje tilnærming til pen 
kropp der han kontrasterer vestens ønske om evig ungdom med afrikanske 
rytmer, afrikanske kvinners kroppsholdning og dans, hvor kroppens fysiske 
utseende kommer i annen rekke.  

Men ved noen sammenhenger beskriver Lisokningen situasjoner eller erfaringer 
hvor størrelsen og kroppens utseende spiller en avgjørende rolle. Dette vil bli 
nærmere beskrevet i det følgende underkapittel. 

5.3  Disiplinering: ”Du slo deg vel ikke du som er så rund?” 

Odd 
En kompis av meg spurte meg om jeg hadde lagt merke til at alle de stygge jentene var blitt 
borte? Hvis du ser på da vi var unge, da hadde vi pene og stygge jenter. I dag er alle jenter 
nesten pene fordi de går gjennom samme kverna ikke sant. Alle sminker seg til hverdags, de 
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er stæsja og de skal liksom på fest hver dag. Tror jeg i alle fall, og vi prata litt om det og de 
stygge jentene er liksom blitt borte sa han. Og jeg tenkte; hva i all verden er det han mener. 
Men så tenkte jeg meg om og så…han mener jo blant ungdom da selvfølgelig. Og det har nok 
blitt et slags krav til konformitet og å tilstrebe seg det der skjønnhetsidealet som er, som gjør 
at det går 13 på dusinet av dem. Og det skal vi kanskje være glade for at det ikke gjør alle 
steder. Og det skal jo ikke gjøre det, men i ungdomsgenerasjonen gjelder det virkelig å være en 
del av dusinet altså. Og de tilstreber en slags felles mal. Og de er helt krystallklare på hva 
målet er altså. De vet helt tydelig hva en pen kropp og et pent ansikt er. Og de aller fleste, i 
alle fall i en periode av ungdomstida si, de jobber mot dette. Så når du ser dem der borte på 
kiosken her og handler så er de jo kloninger omtrent, mer eller mindre. 

Odd undrer seg over at stygge jenter ikke lenger finnes og at de går rundt og ser 
ut som kloninger. Her er Odd over på disiplinering og at disiplineringen nå 
tenderer mer i retning av at alle skal se likedan ut. Mellom disiplinering og 
mangel på sådan er det store variasjonsmuligheter. 

Foucault ser på kropp i termer av makt og avmakt, og hevder i Seksualitetens 
historie (1999) at ulike syn innen kunnskapsproduksjon/vitenskap, styrer hvordan 
innbyggerne i et samfunn ser på kroppen og hvordan kroppen reguleres. Han 
beskriver her disiplineringen og hvordan maktforhold blir inkorporert i 
kroppen. Foucault fokuserer i denne sammenhengen på diskursbegrepet. Diskurs 
er her et representasjonssystem som styrer og former praksis på en slik måte at 
det styrer hvordan lisokningen lever sine liv og hvordan de ser på seg selv og 
andre; 

Eli 
Jeg har som sagt vært overvektig i hele mitt liv, og ….voks opp i den tida da søster Martha 
(helsesøster) holdt på. ….noen har hørt om henne. Og mamma grudde seg for hver gang vi 
skulle på kontroll på skolen, for ho fikk kjeft fordi jeg var overvektig. Og jeg grudde meg like 
fælt selv…grein og sto i.  

Eli beskriver hvordan man før fikk grei beskjed av ”søster Martha” når man ble 
for stor, og at dette for hennes del medførte store følelsesmessige påkjenninger 
både i forkant og etterkant av møtet både for hennes egen del og for hennes 
mor som på en måte sto ansvarlig for hvordan Eli kroppslig så ut. Helsesøster 
og helsevesenet sto for disiplineringen i samarbeid med skolen, og barna ble fra 
en tidlig alder fortalt hvordan kroppen skulle se ut. De som ikke passet inn, fikk 
”kjeft” og beskjed om å ta seg sammen, og foreldre grudde seg og følte at de 
ikke strakk til. Her beskrives disiplineringen som noe som kunne være tyde-
ligere før og som da ble relatert til en mangel, det være seg en manglende 
beherskelse over matinntak eller mangler som foreldre i forhold til at ditt barns 
kropp ikke ser ut som den skal.  
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Gunvor er i 60-årene, men beskriver likevel levende hvordan hun opplevde sin 
barndom som overvektig. I dag er hun tynn som en strek og trener mye, men 
likevel sitter opplevelsene i så sterkt at øynene blir blanke når hun forteller. Hun 
forteller at mat ble tatt fra henne hjemme for at hun ikke skulle spise mer, og en 
gang hun falt og slo seg på skolen sa læreren; ”du slo deg vel ikke du vel, som er så 
rund?” Det var en avmaktsfølelse så stor for et lite barn at for Gunvor er 
sporene fra barndommen ennå sterke. Hun vet at kroppen hennes ikke er rund 
lenger, men følelsen av å ikke passe inn, frustrasjonen over å ikke klare å gjøre 
noe med det, det å bli beglodd av andre og straffet med mindre mat, har gjort 
Gunvor vàr overfor kommentarer på egen kropp. Dette viser også 
maktaspektet i kroppstematikken og hvordan samfunnet og diskursbegrepet 
griper inn i enkeltmenneskers hverdagsliv og skaper følelser av avmakt hos de 
som føler og får beskjed om at de ikke passer inn. 

Kroppsdisiplineringen blir nevnt ofte av deltakerne. Noen ganger er vinklingen 
at det i dag eksisterer en mangel på disiplinering og at helsepersonell ikke tør å 
ta opp overvekt for eksempel, sett i forhold til søster Martha som ikke nølte 
med å si fra og ble oppfattet som en øvrighetsperson som man hadde respekt 
og frykt for i lokalsamfunnet. Andre ganger blir disiplineringen omtalt som 
altfor påtrengende og tydelig gjennom medias skjønnhetsidealer, ernærings-
fysiologiske/statlige anbefalinger og, som Odd nevner, unges behov for å gli 
inn i mengden og se ut som ”kloninger” for å føle at de passer inn. 

I noen sammenhenger blir kroppserfaringer også relatert til kjønn for å forklare 
ulike situasjoner som oppstår i dagliglivet og dette er tema for neste under-
kapittel. 

5.4   Kjønn: ”Du måtte lære dem (damer) opp til å tørre å stå fram” 
Kjønn blir generelt lite omtalt spesifikt av deltakerne under intervjuene. I hvor 
stor eller liten grad kjønnsperspektivet har fått plass i avhandlingen avhenger av 
i hvor stor grad deltakerne selv var opptatt av det. Men kjønn omtales som ett 
av flere viktige parametere når kjernebegrepene kropp, identitet og hverdagsliv 
belyses og drøftes. Asgeir beskriver og tar opp kjønn som et tema når har 
forteller om sine erfaringer som fotballtrener for et damelag på følgende måte: 

Asgeir 
For ti år siden så begynte jeg å trene et damelag i fotball, og vi skulle da starte fra begynnelsen 
med det mest grunnleggende for å prøve å lære dem noe. Det var en arena som de ikke mestra. 
Da vi begynte å stille krav og spørre dem om ting, så var det ingen som sa noen ting. De visste 
ikke forskjell på on eller offside eller…..om reglene eller det som handlet om fotball og som vi 
forventet at de mellom 17 og 25, og som kanskje da hadde 5-15 års erfaring, de skulle jo da 
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kunne ha tanker om ting og liksom ha noe å stille opp med. Men på en annen arena, det 
sosiale når de var ferdige i garderoben, og var nypynta med mascara, da var de jo dronninger. 
Altså alle sammen sto frem og det var ikke noen problemer i hele verden, ikke sant. Men på 
den arenaen der dem hadde fotball, og der dem hadde det pluss oss mannfolka rundt…..De 
visste ikke hva 4-4-2 var, men hadde lest utrykket og hadde lest Se og Hør. Så da vi hadde 
fått jobba med den biten, og det tok sikkert tre år, så klarte dem å stå frem og ta en debatt 
med de fotballgutta….så du måtte lære dem opp til å tørre å stå frem. 

Asgeir snakker om kropp som en erfaring, og det å oppleve sin kropp som 
kjønnet og hvordan kroppene viser sin kunnskap. Damelaget i fotball var ikke 
flinke med regler på banen og følte seg underlegne i forhold til mannlige 
fotballspillere. Men utenfor banen hadde de full kontroll over situasjonen. 
Fotball kan også generelt sees i relasjon til kjønn på den måten at vårt samfunn 
introduserer fotball tidlig som en del av ”mannekulturen” på lik linje med 
ishockey og andre typer idretter der det fysiske og tekniske fotarbeidet er i 
fokus. Små jenter blir sosialisert inn i en kultur der man kan velge mellom for 
eksempel ballett eller turn der grasiøs og vakker kroppsbeherskelse er i sentrum. 
I tillegg introduseres jenter for håndball som en slags utagerende ”tvilling” til 
fotballen der teknikken er både i fot- og håndarbeidet.  

Sporten og samfunnets syn på ulike idretter er kjønnet fra tidlig alder og både 
barn og voksne erfarer dette på kroppen. For noen år tilbake gikk realityserien 
”Heia Tufte” på norsk TV. Der ble unge menn som aldri hadde spilt fotball 
samlet i et lag som skulle trene frem mot en fotballkamp. Det å se disse unge 
mennenes manglende ballfølelse og manglene regelkunnskap gjorde serien 
populær. Serien og tematikken kan sees som et eksempel på hvordan fotball blir 
ansett som en ”manneting”, og menns manglende evner til å spille fotball er så 
rart at det blir gjort til TV-underholdning. 

Ved et besøk på den ene barneskolen i Libygda er inntrykket til læreren at 
guttene er mer høyrøstede i lek enn jentene i skolegården. Jenter blir oftere 
oppfordret til mer stille aktiviteter enn guttene. Selv om foreldrene i materialet 
hevder å oppdra sine barn likt, så uttrykker de likevel at de tar sønner og døtre 
med på ulike aktiviteter. De begrunner dette med at de (barna) er interessert i 
ulike ting.  

Forskjellene mellom kjønnene og makten dem i mellom blir i flere tilfeller 
utfordret i Libygda. Guttene blir flere ganger presentert som de mest utsatte. 
Guttene er i følge deltakerne mest overvektige og det er dem som lider mest 
ved å ikke inneha idealkropper. Mens jentene i flere intervjuer blir presentert og 
forklart å ta dette mer rolig, naturlig og innfinne seg med det.  
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I denne avhandlingen er ikke fokuset spesifikt feministisk. Feminisme eller 
kjønn er heller ikke det deltakerne er mest opptatt av, verken i fokusgruppene 
eller i de individuelle intervjuene. I materialet bringer deltakerne kjønn på banen 
noen ganger, og da ofte fordi det i henhold til intervjuguiden blir brakt på 
banen av enten meg som forsker eller av moderator. Men noen ganger bringer 
deltakerne kjønnsperspektivet selv på banen: 

Idun 
Kan jeg avbryte litt….det var det med gutta jeg tenkte på…og overvekt og sånn. Jeg har litt 
inntrykk av at gutta plages litt med litt erting. Der er det en del erting blant gutter og gutter 
føler seg…..det virker som jentene er på en måte….bærer sin vekt mye stoltere på ett vis  

Inger Helen  
er det noe dere kjenner igjen? 

Idun 
guttene går i disse….noen telt av noen skjorter…og føler seg mer plaga ved det. Og det kan jo 
ha med det fysiske…ute, idrett….kroppsøving…jeg vet ikke. At disse guttene føler at de 
kommer noe mer til kort 

Odd 
jeg tror nok også at kravet til unge menn og gutter…kropp og utseende er minst like sterkt 
som det opp gjennom åra har vært til jenter liksom. Det er kanskje ennå verre å være gutt og 
falle utenfor fordi….det er veldig sånn fokus på mannekropper og guttekropper 
også…sixpack og brune og smekre og fine. Og det er litt sånn uvant for gutter tror jeg. Jeg er 
helt enig at store gutter går mer i sånne store telt, …og jentene det bare tyter ut i alle bauger 
og kanter  

Idun 
de viser jo…..man ser i alle fall formene 

Odd 
det ser i alle fall ut som om de tåler det mer enn de overvektige gutta, det er jeg enig i 

Eli 
det der er rart å høre, fordi da har det forandra seg veldig fælt. …….jeg tenker….jeg husker 
fra min egen ungdom, da var det …..men da var det ikke sånn kanskje, det var vel mer at vi 
skulle kamuflere at vi var store….og lange skjorter og jakker…og nå er det som om……det 
bare tyter ut 

Odd 
kan ikke bli trangt nok 

Eli 
det er jo synd å si at det er noe pent da 
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Odd 
ja…men det er jo godt de ikke skjems da, tenker jeg  

Eli 
ja da…og når jeg tenker på….hvor enormt frigjorte de er….og at de rett og slett tør å gå slik. 
Og det må jo være veldig godt å ha det slik da. 

Her gis det utkast til flere alternative bilder av hvordan den overvektige ser ut 
og hvordan de kler seg. Deltakerne prøver seg frem for å finne ut hvordan 
virkeligheten er. Det moralske blir også tillagt vekt ved at klesstil og kropp 
knyttes til skam og pent/stygt av noen i gruppa. Av Eli derimot blir de unges 
klesstil tolket som et uttrykk for frigjøring. De unge overvektige har i følge 
henne i stor grad frigjort seg fra de normer og reglene og båsene som 
overvektige puttes i. Ikke alle er enig i dette og hevder at klesstilen heller er et 
uttrykk for usikkerhet. At de unge overvektige ikke vil skille seg ut på ennå flere 
måter enn de allerede gjør, de vil være som andre unge og gå i samme klær som 
andre unge gjør. I starten hevder Idun at guttene har det verre enn jentene. Men 
likevel blir kjønn bare nevnt som en av parameterne når deltakerne drøfter 
temaet kropp. I all hovedsak er deltakerne opptatt av å beskrive hvordan gutter 
og jenter forholder seg til kjønnskrav og påkledning, og at det er minst like 
vanskelig for gutter å forholde seg til disse kravene som for jenter. 

I noen sammenhenger ser deltakerne sine kropper i lys av genetikk. I Libygda 
finnes flere slekter eller familier der særtrekk som ytre kjennetegn (stor mage, 
korte bein, krokete nese) eller bevegelser som ganglag, rykninger eller grimaser 
går igjen. Slike særegenheter blir av deltakerne forklart ut fra arv. I neste 
underkapittel vi jeg derimot beskrive et annet element ved arv, nemlig den 
sosiale arven og hvordan denne kan vise seg i Libygda. 

5.5  Den sosiale arven: ”Jeg er blitt mor mi jeg” 

Magnhild 
Arver du noe så arver du jo mønstra…..Du oppdager det jo selv når du får unger… så 
plutselig er jeg blitt mor mi jeg altså, med en gang på en eller annen måte. Altså de mønstra 
de sitter i ryggmargen, jeg går jaggu som ho mor og. 

Det at Magnhild sier hun er blitt som mor si er et interessant utsagn på ulike 
måter. Utsagnet sier noe om at det er ikke bare det kroppslige man arver fra sitt 
opphav, men arven får man også gjennom observasjon. Magnhild registrerer at 
hun ubevisst går som sin mor. De fleste kan kjenne seg litt igjen i det at man 
likner sine foreldre. Mange ganger kanskje mer enn man liker å innrømme. Den 
sosiale arven som begrep innenfor sosiologien, innbefatter litt mer enn at man 
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arver sine foreldre og deres måte å være på. Innenfor sosiologien har den 
sosiale arven en mer grunnleggende strukturell opprinnelse. For eksempel er 
tilstander som fattigdom, misbruk, ulike typer problemer som går i arv, på 
samme vis som velstand og høg status. I tillegg til dette strukturelle nivået, så 
kan den sosiale arven også avleses på individnivå. Den sosiale arven inneholder 
også et psykologisk moment. Dette kan kanskje beskrives som en slags 
snikende prosess, der man plutselig gjør det man ikke hadde tenkt, men så er 
det der og for eksempel Magnhild tar seg selv i å gjøre akkurat likedan som det 
hun husker at hennes mor gjorde. 

Den sosiale arven kan således inndeles på følgende vis: psykologisk/individuelt 
nivå og et strukturelt nivå. Begrepet ”den sosiale arven” handler ikke bare om 
måten mennesker rundt enkeltindividet forholder seg bokstavelig på, men også 
de innstillinger i livet som forplanter seg kroppslig. På denne måten handler det 
ikke bare om hva mor til Magnhild eller foreldre gjør, men også å se dette i en 
større strukturell sammenheng og se at disse individuelle repeterende handling-
ene danne kulturelle mønstre som setter seg. 

Slike kulturelle eller strukturelle handlinger/tankemønstre påvirker måten 
mennesker forholder seg til gjentagende problemsituasjoner man møter. På 
denne måten får for eksempel familier i Libygda (og alle andre steder) sin 
individuelle måte å løse sine problemer på. Slike strategier arves. I Libygda blir 
jeg fortalt om flere slike familiestrategier som varierer fra å styre unna, skylde på 
andre, stå på/aldri gi opp, humor, selvironi, gi opp eller late som problemet 
ikke finnes og håpe det går over av seg selv. 

Deltakerne artikulerer ikke denne mer omfattende forklaringen til den sosiale 
arven, men er mer opptatt av de rent konkrete observerbare utslag de oppdager 
ved seg selv eller andre i lokalmiljøet. Dette kan for eksempel være fakter, 
gangsett, grimaser som bringes videre. Hege arbeider innenfor helsesektoren og 
er også bevisst hvordan mennesker i Libygda fremstår, beveger seg og hvilket 
inntrykk dette gir ut fra sin yrkesbakgrunn: 

Hege 
Dette med en pen kropp…altså det har jo endret seg ganske mye gjennom tidene. Når en ser 
på gamle malerier med unge kvinner, ikke sant. Som vi synes egentlig er ganske tjukke nå. 
Men da var jo det et ideal. Jeg har jo en profesjon som…ja, jeg er opplært til å være opptatt 
av kropp. Og jeg er også sånn, som dere sier, at førsteinntrykket av mennesker så ser man 
mer på kropp og hvordan man fører seg, like mye som om man er tjukk eller tynn eller sånne 
ting. Jeg er nok mer opptatt av hvordan man fremstår. Ja hvordan man beveger seg altså, altså 
hvordan motorikken er og sånn. Jeg er mye mer opptatt av det kanskje. Og at det er veldig 
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forskjell hvordan folk beveger seg og at jeg tror jeg ser det veldig tydelig. Jeg går ofte uten briller 
og da kjenner jeg igjen folk på ganglaget. 

Bourdieu (Bourdieu & Wacquant 1995) ser på kroppen som praksis og 
fokuserer på individers handlinger som subjektivt motiverte. Samtidig er 
handlingene motiverte ut fra vår virkelighetsforståelse (habitus) som avhenger 
av individets bakgrunn og tilhørighet økonomisk, politisk, sosialt og kulturelt. 
Gjennom sosialisering og samhandling blir ferdigheter og tenkemåter interna-
liserte, samt kroppsspråk, kroppsholdning og måter å bevege seg på. Denne 
kunnskapen etableres via praksis og er ofte ubevisst. Bourdieu benevner denne 
kunnskapen som ”det kollektivt ubevisste” og viser hvordan kroppen blir et 
uttrykk for samfunnets historie og vår egen livshistorie og hvordan dette styrer 
våre tanker og handlinger både ubevisst og bevisst.  

Bourdieu (1990:190) hevder at; ”kroppen er en del av den sosiale virkeligheten 
og den sosiale virkeligheten er en del av kroppen”. Både Magnhild og Hege 
viser ved sine utsagn hvordan kroppen beveger seg i det sosiale landskapet, og 
hvordan kroppens bevegelser på ulike vis gir mening for en selv og andre uten 
at man er seg sine bevegelser bevisst. 

I Libygda er det tradisjon for kroppsarbeid. Det finnes mange forestillinger 
blant lisokningen om hvordan en mann skal se ut; han skal være sterk, stor og 
spise mye god mat. Kvinnene har lokalhistorisk holdt ”fortet” hjemme og vært 
den trivelige runde som lagde mye og god mat. Når mannen kom hjem skulle 
det spises mye mat så han kunne samle krefter til neste arbeidsdag. Om man 
skulle ha det ekstra hyggelig, skulle det spises. Dette synet på kropp og 
matvaner kan sikkert virke provoserende på mange i dag, men det er i stor grad 
dette bildet lisokningen bærer med seg som en viktig del av sin sosiale arv som 
gir seg utslag i konkrete eksempler via neokulturasjon og den selververvede 
livsform. 

Blant deltakerne finnes det mange oppfatninger om hva som skal gi kvalitet på 
livsveien, det være seg enten livet nå blir kort eller langt. For om livet blir kort 
eller langt kan aldri garanteres uansett om de lever sunt eller ikke. Dette handler 
om valg; både respekt for menneskers valg og interesse for menneskers valg. 

I Libygda forklarer flere av deltakerne at veltrent og tynn relateres til positive 
personegenskaper som suksessfull, tykk signaliserer derimot mislykket. 
Kroppene lisokningen besitter blir symboler eller metaforer på tilstander eller 
personlige prestasjoner. I noen tilfeller forklarer lisokningen hvordan de opp-
lever at kunnskap gjøres kroppslig. Dette er fokuset i det neste underkapitlet. 
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5.6  Kroppens kunnskap: ”Jeg putter bare noen never oppi” 

Lillian 
Nei, jeg vet ikke hvordan jeg lager det (lokal middagsrett) jeg, jeg putter bare noen never oppi 
og så blir det sånn nogen lunde…….det lærte jeg av ho mor mi. 

Denne kunnskapen som Lillian formidler med at hun bare tar en neve, er et 
uttrykk for en dyp kunnskap som ikke nødvendigvis har ord. Mange situasjoner 
i livet er avhengig av at mennesker innehar denne type taus kunnskap.  

Den tause kunnskapen (Polanyi 1969) kan være ubevisst og uten språk. Det er en 
praktisk og personlig kunnskap som kun er sann for hvert enkelt menneske. 
Den formidles gjennom handlinger og kroppslige uttrykksmåter som for eksem-
pel ganglag, håndlag eller fakter. Denne type kroppsliggjort læring har sitt 
utgangspunkt i individers inkorporering i fellesskapet gjennom formelle eller 
uformelle ritualer og læring og deltakelse i sosiale felleskap (Terrio 2000).  

Susan Terrio (ibid.) presenterer en studie av franske chocolaterier, og hvordan 
kunnskapen knyttet til sjokoladeproduksjon videreføres gjennom en slags 
kroppslig praksis fra mester til en lærling. Disse lærlingene så egne ferdigheter 
som et resultat av at de hørte til et samfunn av praktiserende. Kunnskapen 
videreføres gjennom kroppslig praksis, på samme måte som Lillian uttrykker sin 
kunnskap om matlaging som mye lært av sin mor. På samme vis som Lillian og 
hennes ”medsøstre” også oppfattes å ivareta Libygdas ”kulinariske kulturarv” 
ved sin praksiskunnskap knyttet til lokal tradisjonell matlagning. Connerton 
(1989) påpeker noe av det samme ved å hevde at ”læring skjer via en kroppslig 
tilstedeværelse i det samfunn der praksisen utøves” (ibid.: 72). Connerton 
kobler kropp med hukommelse for å forklare menneskers vaner og mulighet til 
å stadig kunne gjenta en handling. Han hevder at denne vanehukommelsen er 
grunnlaget for å kunne utforme og opprettholde et samfunn. På samme måte 
kan det hevdes at den type taus kroppsliggjort kunnskap om lokal matlaging, 
som Lillian og mange andre lisokninger besitter, bidrar til at Libygda og den 
lokale mattradisjonen opprettholdes og oppfattes som kulturelt viktig og 
særegen. Dette er også et uttrykk for neokulturasjon og kan sees i lys av den 
selververvede livsform.  

Connertons (ibid.) vektlegging av vanehukommelsen kan relateres til Bourdieu 
(1977) og habitusbegrepet (se kapittel 2.3) for å belyse den innarbeidede 
automatikken som hevdes å eksistere i et menneskets kropp. 

I tråd med avhandlingens hensikt søkes det å avdekke det folkelige perspektivet. 
Lisokningen omtaler folkelig taus kunnskap som at ”jeg har det i fingrene” eller 
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”magefølelsen”. Denne måten å omtale sine kunnskaper er viktig å videreformidle 
til det tradisjonelle folkehelsearbeidet. Kritikk kan reises mot at det er fingrene 
som har kunnskapen eller kan noe. På samme vis kan selve begrepet taus 
kunnskap kritiseres. For den kunnskap som ikke kan formuleres i ord, den kan 
vanskelig finnes. Men det er ikke dermed sagt at det ikke finnes en type dypt 
forankret kunnskap som er erfaringsbasert og som overstiger det verbale, eller 
som drar seg unna det verbale. Eller det kan være at denne typen kunnskap 
ennå ikke er formulert, men på samme tid er det vanskelig å kunne noe som en 
ikke skulle kunne tenke noe om. Det er personene selv som gjør noe, men 
lisokningen og den folkelige erfaringskunnskapen i Libygda hevder at det kan 
føles som om kunnskapen sitter i fingrene. Kanskje fordi lisokningen har gjort 
det så mange ganger at man tenker på helt andre ting mens man utfører 
arbeidet.  

Mennesker tenker i ord, og det individet tenker kan det også formulere. Å 
utvikle praksisnær forskning, er å utfordre denne tause kunnskapen og gi den 
ord. Da blir denne typen kunnskap solid. Mye erfaringskunnskap er ennå taus, i 
betydningen ennå ikke gitt uttrykk, men det finnes en tro på at den kan gis et 
uttrykk. 

Kroppen signaliserer via et ”språk” som alle oppfatter og finner mening i uten å 
nødvendigvis tenke over at det er det vi gjør. Kroppen kan ”snakke” presist og 
uttrykksfullt og dette vil bli tatt videre av Eli i det neste underkapitlet.  

5.7  Kroppen signaliserer: ”Jeg har et kne som er modent for 
utskifting” 

Eli 
Altså, jeg har veldig lyst til å si….i forhold til det du sier om ungdom. For det at, det som 
skjer så lenge du er ungdom, så har du jo ikke noen plager for så vidt da, med å være 
overvektig. Annet enn at du er ….at du har mer trøbbel med å få deg fancy klær, og kanskje 
har litt tyngre for å bevege deg og hoppe høyde og springe 60-meter. Men altså det som 
er…..det som kommer i andre enden, det skulle på en måte ha vært lenger framme i forhold 
til å fokusere på de plagene du faktisk får. Altså du …utslitte knær for eksempel. Jeg har et 
kne som er modent for utskifting, jeg har vært på utredning for  det og jeg er ikke 50 år enda. 
Altså det er skremmende. Og altså du har jo hjerte-kar sykdommer ikke minst….som fort 
kan komme.  

Kjernen i det Eli formidler er at kroppen hennes gir uttrykk for slitasje, den 
”snakker” et språk som signaliserer at den er sliten. Eli forstår at nå har hun 
ikke hatt godt av dette tunge livet sitt. Kroppen hennes gir signaler som kan 
oppfattes som at den ”snakker”. Eli gir uttrykk for det mange eldre overvektige 
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i Libygda er inne på; det er først når de kroppslige plagene starter at mange 
innser at dette er et resultat av livet de har levd. Noen av lisokningene sier de er 
skremte og engstelige for hvilke kroppslige konsekvenser som måtte komme 
som resultat av livsførsel. Men selv om lisokningen er bevisst på at de 
kroppslige plagene sannsynligvis er selvpåførte, så er det fremdeles et mindretall 
som hevder at de nå vil starte å leve et ”lettere” liv. Kroppen kan ansees som 
”pratsom” i den forstand at den avslører deg når det kommer til 
belastningsskader eller andre resultater av en uheldig livsstil.  

Kroppen kan med andre ord også beskrives som kulturformidler og 
kunnskapssete. Kroppen er både et kulturelt og sosialt fenomen. Samfunnet og 
den kulturen vi er en del av former våre oppfatninger og påvirker hvordan vi 
ser på kroppen. Dette innebærer at vår oppfatning av kroppen, hvordan vi ser 
kroppen og dernest hvordan vi uttrykker og håndterer den avhenger av den 
sosiale og kulturelle virkelighet vi lever i. Dette er i samsvar med hva Bourdieu 
(Bourdieu & Wacquant 1995) omtaler som habitus, en ubevisst virkelighets-
forståelse mennesker ikke stiller spørsmål ved, men som motiverer ens 
handlinger basert på individets bakgrunn og tilhørighet (se kapittel 2.3)   

Hvordan lisokningen velger å fremstå for andre varierer, men kroppen er i seg 
selv et verktøy som brukes både aktivt og ubevisst for å vektlegge spesifikke 
aspekter ved ens personlighet. Kroppen kan sees på som en arena eller manesje 
der man spiller ut sin rolle og blir oppfattet av andre på bestemte måter. 
Kroppen (og dennes fysikk) gir instruksjoner og formidler ulike typer budskap 
både for den som eier kroppen og ut i det sosiale rom. Det sist nevnte er tema 
for neste underkapittel. 

5.8   Frykt og skam: ”Jeg er redd det skal glippe” 

Eli 
Jeg tror at klær på store mennesker fort kan fungere som et skjul…et skall som dem på en 
måte lager rundt seg for at de skal …for de skal ikke….altså de ser ….de ser at de er 
annerledes enn den jevne ungdom. Men de vil ikke være annerledes og derfor gjør dem dette her 
…de ser jo….dem må jo se i speilet at dette …synd å seie er noe pent. …Men moten er 
faktisk slik, og da skal faktisk jeg også være slik for enhver pris. Og da tar jeg på meg den 
her maska og dette skallet som sier at….nei jeg bryr meg ikke noe om det….jeg tror det er 
det. Altså jeg prater ut i fra  egen erfaring…på det. For det er veldig vanskelig for 
en….vanskelig for en overvektig ungdom å, hva skal jeg si…å si at; kjære vene, hjelp meg. 
….på en måte, rett og slett. Det trur jeg ikke at en ungdom på det jevne gjør jeg 
altså…….Men det tror jeg han kan gjøre når han kommer litt mer opp i alder. For når du 
er i den der ungdomstida, som …..ja la oss si fra du kommer på ungdomsskolen da, og til du 
blir en 17-18- 19 år. Så er du veldig…du skal være som alle andre….uansett. Og det tror 
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jeg ikke bare er i Libygda, men det tror jeg er for hele…..og jeg tror det at om du har en 
altfor stor kropp, så skal du pakke inn den på samme måte som en som er såå liten (viser 
kort avstand mellom fingrene) om du er såå stor (viser stor avstand mellom fingrene). Og da 
….som jeg sa i stad; du ser i speilet at dette er søren meg ikke noe særlig pent, men slik er det 
vi skal være nå…og da bestemmer jeg meg for at slik skal jeg være for enhver pris. Jeg tror litt 
på det…..redd for å falle utenom. Jeg tror på det altså…..for det er veldig vanskelig å prate 
om det når en er ungdom. For det er jo et nederlag på en måte, og selv om dem propper i seg 
pommes frites og kebab og alt det der der, og dem veit at dette her det er feil, og så er kanskje 
den som sitter på pulten ved siden av, den er så tynn som en strek, han gjør det. Og da gjør jeg 
det jeg også. …jeg har en følelse for det der…….det fins jo ingen som er så likeglad overfor 
kroppen sin som det jeg er. For om jeg kler av meg og går på stranda i bikini om sommeren, 
det koster meg ikke en skilling altså. Jeg gjør det, jeg bryr meg ikke noe om det….nei, jeg 
bryr meg ikke noe om det for slik er jeg og ferdig med det. 

Eli deler her sine tanker om hvordan ungdomstiden, og det å gli inn i mengden, 
kan arte seg for en ung overvektig. Som ung ville Eli passe inn både klesmessig 
og matmessig. Kroppen ble for henne et hinder for å kunne passe inn fordi den 
var større enn andres. Kroppen er et individuelt symbol som kan brukes for å 
fortelle andre hvem du er og hvilke personlige kvaliteter og egenskaper du 
ønsker å signalisere til andre.  

Mange har påstått at det moderne mennesket har et anstrengt forhold til 
kroppen. Psykiateren Finn Skårderud (Skårderud & Isdahl 2003) hevder at ”det 
moderne mennesket kjemper "mot og med" kroppen - vi temmer kroppen 
gjennom selvkontroll (som anoreksi) og perfeksjonering (som rådende skjønn-
hetsidealer). Kroppen er en kamparena. Vi kjemper mot kroppen og mot 
maten. 

Denne kroppskampen kan symboliseres gjennom to ytterpunkter; ”tvillingene” 
frykt og skam og likeledes glede og stolthet.  Agnes verbaliserer det ene ytter-
punktet ved å uttrykke denne frykten som for henne er den evige frykten for å 
bli tykk igjen: 

Agnes 
Jeg er opptatt av fartskontroll og berga-kontroll (kontroll til å ”berge seg” og hente seg inn 
igjen). Fartskontroll når man legger på seg, og berga-kontroll når du har slanket deg. Jeg er 
redd det skal glippe. Det tenker jeg mye på….den dagen det glipper og jeg går tilbake til slik 
jeg var. 

Det er frykten som holder vekten på plass for Agnes, frykten for at hennes egen 
mestringsfølelse skal glippe. Den andre ”tvillingen” i denne kroppskampen 
viser seg i Libygda som en skamfølelse med en påfølgende skyldfølelse når 
lisokningen i materialet gjør noe han ikke burde eller rett og slett har det for 
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fint. Lillian og Marit uttrykker på sine måter skyld og skam (se mer om 
skamteori i kapittel 2.3) i sine utsagn: 

Lillian: Vi koser oss sikkert for mye mannen min og jeg (skyld) 

Marit: Jeg liker ikke å gå ut sånn som jeg ser ut (skam) 

Den argentinske sosialantropologen Eduardo Archetti (Archetti 1984) hevder at 
skyldfølelsen og den dårlige samvittigheten blir i Norge ansett som private 
følelser og en form for selvkontroll som man gjør opp med seg selv på 
”kammerset”. I Libygda gir innbyggerne flere eksempler på skyldfølelse og 
dårlig samvittighet når det kommer til å synes de selv ikke tar godt nok vare på 
sin egen kropp, sine egne barn, sine foreldre, sine venner eller andre personer 
man synes man bør vise ekstra oppmerksomhet og omsorg.  

Det kan synes som om lisokningen skammer seg på nye måter. Før i tiden 
kunne en skamme seg hvis en hadde gjort noe galt i henhold til de ti bud som å 
stjele eller være utro. I Libygda gir flere uttrykk for en følelse av skyld og/eller 
skam overfor det å spise mye eller visse matvarer som godteri ofte. I tillegg 
uttrykker flere at de får dårlig samvittighet om de ikke trener eller beveget seg i 
helgene eller etter å ha ”skeiet ut” i matvegen, eller ved å drikke alkohol. Lillian 
er uttrykk for den tredje varianten av dårlig samvittighet; hun føler hun ikke kan 
kose seg så mye som hun rent faktisk gjør sammen med mannen sin.  

I sitt verk Den protestantiske etikk og kapitalismens ånd fra 1904, trekker Max Weber 
paralleller mellom økonomisk vekst i Vest-Europa og den protestantiske etikk. 
Han hevder blant annet at protestantisk kristne, og da særlig kalvinistene, sine 
leveregler preges av troen om at bare noen få kunne oppnå frelse, og at de 
goder en har i livet er ytre tegn på fremgang. Å lykkes blir i dette perspektivet et 
tegn på at man er utvalgt. Allerede i selve livet viser det seg at man kommer til å 
havne på rett sted (Himmelen) etter sin død. I tillegg var sannsynligheten for 
frelse større gjennom eksemplarisk livsførsel der flittighet og nøysomhet var 
viktige dyder. Ved å se Lillians utsagn i lys av Webers teorier, kan det synes som 
om det fremdeles i Libygda finnes rester av den protestantiske etikk som ligger 
latent i lisokningen og gir seg utslag som dårlig samvittighet om kosen og 
hyggen blir for påtrengende uten at man føler man har gjort seg fortjent til den.  
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5.9  Andres måter å tilnærme seg overvekt (”Jeg synes det er 
vanskelig”) 

Odd 
Jeg synes det er vanskelig å ta opp med foreldre som åpenbart har unger som begynner å bli for 
tjukke  

Inger Helen  
ja, hva sier du da? 

Odd 
nei…vi har blitt så runde og snille at vi er for taslete også trur jeg, til å ta tak i det på et 
tidlig tidspunkt. For det er veldig sårt og det er ikke lett å gjøre det uten at det fort blir galt. 
Og jeg vet med meg selv også, at jeg sikkert er for unnfallende til å ta opp det der. Hvis du da 
tar det opp, så skulle du gjerne hatt ett eller annet system å putte det inn i. Omtrent som før 
Viagra…det å ta opp impotens med menn det var ikke vits i, for det fantes ikke noen 
hjelpemidler. Nå er det morsommere å prate med menn om impotens, for nå har vi 
kjempegode medikamenter. …det å ta opp overvekt, og særlig ungdom. Vi har ikke noe sånn 
system som er godt, så vi sier ikke at ; jeg ser at sønnen din er overvektig, ja men da kan vi ta 
og gjøre noe med det. Det er ikke sånn. Det er kjempevanskelig å skulle behandle overvekt 
for vi har ikke noe system som tar hånd om det, sånn som vi har når det gjelder nedslitte 
hofter og blodtrykk og diabetes og astma og kols…der har vi jo…der ligger det jo sånne 
rutiner og henvisningsprosedyrer og medikamenter og venter på folk i fleng. Men 
..overvekt…der er det jo en evig krangel om sånne slankeinstitusjoner på Nordvest-landet som 
kjører Danmarks-modellen og ikke får noen refusjon og Helse-øst betaler ditt og Helse-sør 
betaler datt. …så vi er jo….og så er det slankeoperasjoner. Sånn at overvekt har alltid vært 
en sånn…en diagnose som det aldri har vært noen ordentlig helsepolitikk på, tror jeg. I alle 
fall når det gjelder behandling 

Inger Helen  
men er det sånn at du heller unngår å si noe…eller ta det opp?  

Odd 
ja, i alle fall hvis ikke det er….ja jeg tar det jo opp selvfølgelig. Men hvis det dukker opp 
andre symptomer og plager som har med vekt å gjøre, så blir det en sånn gylden anledning til 
å ta det opp. Da synes jeg det er veldig fint….eller hvis foreldre tar det opp selv på vegne av 
ungene sine, eller at pasienten er så stor og voksen at han tar det opp selv. Da prøver vi 
selvfølgelig å bruke det vi har, men det er veldig vanskelig og vi har ikke noe enhetlig opplegg 
for hva vi gjør. Og så kommer det slankepiller….nå har det vært to på markedet, men det 
har kommet en ny en nå i høst som sikkert nå kommer til å bli masse pes på. Og hver gang 
det kommer noe slikt noe, så er det en økt pågang av folk som allerede har ringt og vil ha den 
der slankepillen nummer tre som er på markedet nå.  

Odd beskriver hvor vanskelig det er, selv for en helsearbeider å ta opp temaet 
overvekt med unge eller eldre han møter i sitt daglige virke. Selv innenfor 
helsevesenet er man moralsk forhindret i å ta tak i overvektsproblematikken 
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uten at den det gjelder selv bringer det på bane. Det er lettere å ta opp 
sykdommer eller lidelser som det finnes en enkel og effektiv behandling for. 
Ved overvekt så venter man til tiden er moden, noe som oftest er når den 
overvektige tar det opp selv eller når overvektsymptomer som diabetes 2 eller 
hjerte-karsykdommer og slitasje i ledd oppstår.  

Men fokusgruppen som Odd tilhører har ingen klare formeninger om hvordan 
man skal gripe fatt i selve problemet, som Eli hevder er: ”akkurat hva det er vi 
skal gjøre” og forebygging blir ansett som veldig vanskelig. I følge denne 
gruppen er det vanskelig å endre folk ”de er som de er”. Hvordan skal man da 
oppnå en bedret folkehelse når man har som utgangspunkt at menneskenaturen 
tenker kortsiktig, og at det er nytelsen som er i fokus?  Rådgivning blir av 
gruppen ansett som vanskelig for man må vente til tiden er moden eller la 
vedkommende ta det opp selv, og da er det ofte for sent. Men gruppen inn-
rømmer samtidig at man har ikke godt nok grep om problemet. Det er ikke 
mange begreper for å beskrive problemet, ei heller hvordan man skal gripe inn. 
Det blir oppfattet som lettere og mindre tabubelagt å snakke med pasienter om 
lidelser som er lett å gjøre noe med.   

Gruppen uttrykker en grunnforståelse av menneskenaturen som bestående av 
plikter og rettigheter. Men de synes å enes om at mot er det som vil bli den 
utløsende faktor. Ikke så mye mot som helsesøster Martha som skapte frykt hos 
foreldre og barn som Eli forteller om (se kapittel 5.3), men litt mer mot enn i 
dag slik at helsearbeidere og andre tør å handle før det er for sent. 

Det kan synes som om virkelighetsbeskrivelsene i Libygda ikke samsvarer når 
det kommer til hvordan overvekt blir håndtert lokalt avhengig av om man spør 
helsepersonell eller de overvektige selv. Fokusgruppen, som var rekruttert fra 
helsefeltet i kommunen, etterlyste mer mot til å tørre å ta opp problematikken 
med overvektige før sykdommer oppsto. I materialet er det derimot flere 
eksempler på at overvektige selv uttrykker at de blir sagt ifra til på ulike måter i 
lokalsamfunnet i den grad at det går ut over deres livskvalitet. Denne 
problematikken tas videre i neste underkapittel. 
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5.10  Overvekt som liminalitet46 og marginalisering47 

Agnes 
Da jeg var på det tykkeste……jeg takket nei til alt om het festligheter, jeg ble mer isolert for 
å si det sånn. For feite folk hadde ikke noe der å gjøre liksom. Jeg følte at folk så på meg som 
dum….og jeg greide ikke å si meningen min mange ganger, fordi jeg følte at jeg rett og slett ble 
sett på som dum. Dummere enn slanke folk…….jeg ble heller hjemme og trøstespiste litt. 

I retrospekt ser Agnes tilbake på sitt liv før slankingen og beskriver følelsen ved 
å ikke passe inn eller ikke føle seg velkommen og at resultatet for henne ofte 
var å trekke seg unna og ikke delta i fellesskapet. 

Overvekt og fedme er i følge flere i materialet ”elefanten i rommet”, det som 
det ikke blir snakket om hvis overvektige er til stede. Selv som helsearbeider 
synes Odd at overvekt er vanskelig å ta opp med den det gjelder. Ved flere 
anledninger blir overvekt knyttet til andre aspekter eller arenaer ved livet. Flere 
påpeker at overvekt kan knyttes til familier (at overvekt går i arv), at overvektige 
er late (personlige egenskaper), ”det er mye usunt i handlevognene deres” (kosthold), 
at det er en slags karakterbrist eller en mangel på å klare å realisere kunnskap i 
sitt eget liv.  

Liminalitet og marginalisering er begreper som kan sees i relasjon til begrepet 
stigma (Goffman 1975, se kapittel 2.3). Liminalitet fordi den kan være stigmati-
serende (den trenger ikke å være det, det kan være at man slipper unna). Marg-
inalisering har stigmatiseringsprosesser i seg.  

Flere av de overvektige og normalvektige i Libygda påpeker at overvektige er 
blitt en gruppe mennesker som i stadig større grad er utsatt for samfunnets 
stigma og får ved gjentatte anledninger sterke signaler om at de ikke passer inn 
eller ikke er ønsket i det ”normale” samfunnet. De overvektige slipper ikke 
unna. De holdes fast i samfunnets konstante påminnelse om å være del av en 
lite ønskverdig og dermed nedvurdert kroppstype. 

Det kan også hevdes at synet på overvekt i materialet tolkes som et uttrykk for 
en slags sosial fare som virker forstyrrende for spesielt de deltakerne som har 
sterkest motvilje mot overvekt som fenomen. I noen tilfeller kan det også 
skimtes konturene av en tenkt infeksjonsfare, at overvektige blir ansett som noe 
ekkelt. ”Det er ekkelt, det at det disser og de vagger når de går” sier Astri ved en 

                                                           
46 Liminalfasen er en mellomfase som etterfølger et stadium der man har vært atskilt fra samfunnet 
og følges av et stadium der man igjen tas opp i samfunnslivet. (Kilde: Store Norske Leksikon) 
47 Marginalisering kan sees som en ekskluderingspraksis overfor enkelte minoritetsgrupper eller 
personer som havner i en gråsone mellom integrering og utstøting. Ofte har dette sin opprinnelse i at 
gruppen eller personen ikke kan eller får delta i arbeidslivet, og dermed ikke kan bidra på lik linje 
sosialt og økonomisk. 
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anledning når hun skal beskrive overvektige. Det kan i denne sammenhengen 
være fruktbart å se på overvekt som et uttrykk for liminalitet.  

Van Gennep beskriver i klassikeren Rites de Passage [1909] (1999) ulike over-
gangsriter i samfunn som inndelt i atskillelse, liminal fase og reintegrasjon. 
Turner (1970) viderefører dette i sin mest kjente artikkel om liminalfasen: 
”Betwixt and Between”.  Liminalitet blir her beskrevet som å være et mellom-
stadie eller en overgang. Angst og usikkerhet råder på den ene siden, men 
samtidig ser individet mulighetsperspektivene ligge foran seg. I selve liminal-
fasen handler det om at man står utenfor og kan betrakte samfunnet fra 
utsiden. Dette gjør at både samfunnet og individet er utsatt og i faresonen.  
Liminalfasen innebærer at personene det gjelder er ”strukturelt, om ikke fysisk, 
usynlig i henhold til sin kulturs standardiserte definisjoner og klassifikasjoner” 
(Turner 1974:232). Liminalfasen er en fase hvor man verken er innenfor eller 
utenfor og hele tiden må forhandle om hvem man er og hva som er ens plass i 
verden.  

Om denne fasetenkningen overføres til Libygda og temaet kropp, så kan det 
diskuteres på to nivåer; det første for enkeltindivider eller grupper i 
lokalsamfunnet, som definerer seg inn i denne tilstanden som overvektig, eller 
blir definert inn av andre. Den andre tilnærmingen er Libygda som lokal-
samfunn som skal snakke om sine holdninger til kropp og hvordan dette henger 
sammen med identitet og det gode hverdagslivet. 

Agnes beskriver også hvordan det var for henne i denne perioden: 

Agnes 
Jeg skulle starte slankekur hver mandag jeg, og drømte om hvor fin jeg skulle bli. Alle kom 
til å syns jeg var flink som klarte det. Men nå som jeg har klart det så er jeg mest redd 
jeg….tenker mye på hva som skjer om jeg skulle ramle utpå att……jeg er jo glad bevares, 
men… 

Det kan argumenteres for at å være overvektig kan sammenlignes med å 
befinne seg i en liminalfase. Flere av de som anså seg selv som overvektige i 
materialet, gir uttrykk for en sterk lengsel etter hvor fint det skal bli å for 
eksempel kunne kle seg i klær i gjennomsnittsstørrelser. Flere av disse ønsker å 
slanke seg, og drømmer om å gå ”berserk” i klesbutikker der alle klær og sko 
”sitter som et skudd”.  

I tillegg til de rent fysiske endringene, påpeker flere den sosiale anerkjennelsen 
de oppfatter at vellykket slanking innebærer. Om en slank kropp blir oppnådd, 
vil samtidig andre mennesker rundt dem tilkjennegi respekt og anerkjennelse, 
samt at de kan gli inn i mengden blant andre ”pene og vellykkede mennesker der ute”, 
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som Eli gir uttrykk for. Overvektige kan således hevdes å være liminaliserte (i 
den forstand at de ennå ikke er plasserte i en kategori av samfunnet) av 
omverden fordi de skiller seg ut og hverken har en fremtoning som blir 
”bejublet” eller verdsatt. I følge Mauss (2004) fremstår mennesker i en 
liminalfase som en ”trussel” og symboliserer en potensiell fare i forhold til det 
bestående samfunn og slik flertallet ønsker å fremstå.  

Marit er nyinnflyttet og beskriver hvordan hun opplevde ett av sine første 
møter med lisokningen i det offentlige rom: 

Marit  
Jeg var nettopp kommet hit og var fryktelig kaffetørst. Så jeg tusla bortpå kafeen bortpå her 
og satte meg ved et bord. Det var ingen som sa noe, men jeg så at dem stirra, så jeg satte 
øynene i dem, jeg…ble skikkelig forbanna. 

Marit merker seg at andre på bordene rundt snur seg og ser på henne. Dette 
tolkes av Marit som et uttrykk for at de andre kafé-gjestene ser på den 
overvektige kroppen hennes. De andres blikk og interesse kobles til egen 
kroppsfasong og ikke til at hun for eksempel var nyinnflyttet. Flere av de 
overvektige i materialet er veldig bevisste på egen kropp, og kommentarer eller 
andres reaksjoner blir ofte tolket negativt og som et utrykk for at de ikke passer 
inn. 

Både Agnes og Marit beskriver en situasjon der de ikke føler de er gode nok, 
ikke passer inn eller er i en situasjon der kroppen deres blir et hinder for å vise 
hvem de virkelig er. Det kan i denne sammenhengen diskuteres om overvekten 
og forakten for sin egen store kropp blir den største fienden. I så fall kan det 
ikke kalles en liminal fase, men heller at de befinner seg i en marginaliserende 
situasjon. Å være liminaliserte eller i en liminalfase er å befinne seg i en 
grensesituasjon der man har forlatt det gamle, men ennå heller ikke fått 
tilhørighet eller identitet i den nye heller. Agnes defineres innenfor dette ved at 
hun har gått ned mange kilo, men er ennå ikke helt der hun ønsker å være rent 
vektmessig, eller der hvor hun tenker at andre ønsker å se henne. Agnes er på 
vei fra noe og til noe annet. 

Et annet og mer generelt moment i dette bringes på bane av Bente: 

Bente 
Jeg synes nok når jeg ser meg i speilet nå så så jeg bedre ut før. Det slenger litt og alt blir dratt 
litt nedover på en måte….men jeg vet jo samtidig at jeg ikke for alt i verden ville ha vært 20 
år igjen. Jeg er mye roligere nå…det er et mer behagelig liv… 

Når lisokningen passerer ”middagshøyden”, så legger de på seg litt. Mange 
ønsker seg tilbake sin identitet som rask og slank og på ”hugget”. Denne tiden 
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kommer aldri mer tilbake, men samtidig så er en da på vei mot noe annet som 
kan være vel så bra i livet. ”Det er en tid for alt”, sier Sigurd i en av 
fokusgruppeintervjuene. Og Sigurd og Bente sin innsikt gir en forståelse av at 
hver alder har sine negative og positive sider. Om en dør lukkes så åpnes det en 
ny i livet, og at livet handler mye om å åpne og lukke slike emosjonelle dører. 

Overvektige kan fort gjøres til en marginalisert gruppe. Dette finnes flere 
eksempler på i materialet. Om overvektige skal kunne defineres inn i 
liminaliteten, må det å være overvektig føles som å befinne seg i en slags 
flytende tilværelse hvor det er problematisk å definere egen kropp og man er i 
tvil om en er innenfor eller utenfor.  Den eksistensielle tvilen tilhører også den 
liminale fasen. Tvilen over hva man er eller lengselen tilbake til hva man kanskje 
var en gang, og at man samtidig øyner hva man kan bli i fremtiden, enten det 
være seg slank eller bare mer tilfreds med livet. For overvektige i en slik 
liminalfase innebærer det rom av angst, usikkerhet, forvirring og tvil, så vel som 
muligheter som åpner seg og en åpenhet for det som kan komme. Men 
liminalfasen er en mellomstasjon og før eller senere må man bestemme seg for 
noe. Ingen kan vedbli å være i denne fasen. 

Hvordan kroppen blir vurdert av en selv eller andre i miljøet rundt varierer i 
Libygda. Den fysisk store og overvektige visuelle kroppen oppleves også ulikt 
avhengig av om livet for øvrig føltes godt å leve. Dette er temaet i neste 
underkapittel.  

5.11  ”Skulle ikke tro dem hadde speil” 

Anne 
Det er mange ganger jeg tenker for meg selv, at jeg bare har lyst til å hente en kniv og skjære 
bort alt over magen. Jeg har egentlig tynne bein, beina er jeg mest fornøyd med. Ellers er jeg 
ikke så fornøyd. 

Anne er ikke fornøyd med hvordan hennes egen kropp ser ut i dag.  Tjue år 
tilbake beskriver hun seg som normalvektig og lykkelig. ”Livet smilte”, som hun 
sier. Anne har også andre problemer i sitt liv av økonomisk og relasjonell art. 
Summen av alt dette visualiseres gjennom hennes store kropp slik at det finnes 
få glimt av lys som kan rettferdiggjøre at hun ser ut som hun gjør.  

Kroppen er blitt en arena for å demonstrere moralsk ansvar. De som lykkes i å 
ha en kropp som ansees som ”normal”, de oppfattes samtidig av andre som at 
de utviser personlig og moralsk ansvar. Det visuelle ved kroppen har fått en 
viktigere plass i Libygda, så vel som i andre lokalsamfunn, og medmennesker 
vurderes mer på bakgrunn av kroppen. Fedme og overvekt fremstilles som noe 
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uønsket i kulturen og overvektige personer vurderes, ”dømmes” og ”for-
dømmes” av både seg selv og andre. Nilsson (2002) hevder at kroppen kan 
ansees som et moralsk uttrykk. Idealene er å være veltrent, ung og sensuell, som 
assosieres med god selvdisiplin. På samme måte blir det som oppfattes som en 
overvektig og utrent kropp relatert til egenskaper som moralsk slapphet og 
dårlig selvdisiplin. 

Overvekt blir av flere i materialet sett på som uttrykk for forfall. Flere av de 
normalvektige beskriver hvordan overvektige provoserer fordi de karikerer 
idealet og visualiserer en fornærmelse av det rådende kroppsidealet: 

Astri 
En overvektig bryr seg ikke om hvordan han ser ut..En overvektig kropp er klumsete og  har 
ikke kontroll på seg selv. …man skulle i grunn ikke tro at dem hadde speil mange av dem. 

Overvekt kan forklares som urenhet. Mary Douglas lanserte allerede i 1966 
(1997) begrepet ”Dirt is a matter out of place”. Hun forklarer menneskers 
behov for forutsigbarhet gjennom kategorisering som et ønske om trygghet og 
klarhet i tilværelsen. Uklarhet i kategoriene (i dette tilfelle at noen skiller seg ut 
som overvektige) gir uro og kaos. Douglas (ibid.) hevder videre at i alle 
samfunn finnes forestillinger om hva som er rent og urent. Ofte er dette knyttet 
til mat, kropp og seksualitet. Det ”rene” er det som er avgrenset og som gir 
orden. Det ”urene” er det som flyter over grensene, det flytende og tvetydige. 
Urenhet er det som lager kluss i kategoriene, altså alt som står for ”uorden eller 
fare”, mens renhet blir sett på noe man skal strebe etter å oppnå, nemlig orden, 
ro og trygghet. I Libygda (og i Vesten forøvrig) kan overvekt ansees som noe 
som er urent som lager kluss i kategoriene og som fremstår som grense-
overskridende og dermed noe som må ordnes opp i.  

5.12  Selvaktelse og den tilfredse ”sjelen” i kroppen 

Bente 
 Av og til…kanskje når jeg er litt sliten, så blir jeg så lei alt kavet…da bestemmer jeg meg 
for å gi blaffen i alt….jeg mener.. jeg har da ingenting å skamme meg over. Jeg har klart å få 
meg en ok jobb, en bra mann og stort sett fine unger. Jeg har da utrolig mye å være 
takknemlig for. Kroppen min fungerer greit og det er jo bedre enn om den ikke virka, ikke 
sant. Jeg tenker heller at nå stenger jeg alle krav ute, og så bestemmer jeg meg for å være 
fornøyd med det jeg har. Når en gjør slik mange nok ganger så…ja så blir en mer tilfreds og 
får det jeg litt flåsete kaller for sjelefred. Men jeg synes at sjelefred er et så fint ord, det er 
snakk om balanse ikke sant, men jeg tror det er noe en kan bestemme seg for å prøve å få. 
Men da hjelper det ikke å straffe seg selv med alt en ikke får til, det er mye bedre å løfte opp 
det en kan og det en har, synes nå jeg da… 
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Bente, og flere med henne setter ord på denne tilfredsheten og takknemligheten 
og kaller den for en opplevelse av sjelefred. Samtidig så fokuserer hun på at hun 
ikke har noe å skamme seg over, hun har en selvaktelse som gir henne rom for 
å gå med ”hodet hevet” og være litt stolt over at hun duger og har klart å oppnå 
fine ting i livet sitt. Hun velger å fokusere på glede og stolthet over det hun har 
og ikke på alt hun ikke har. Denne taktikken gjør at Bente får en mer balansert 
og tilfreds hverdag både overfor seg selv og egen kropp, men også i relasjon til 
sine nærmeste.  

Kanskje kan Bente stå som en representant for et positivt helsearbeid i praksis, 
ved at hun bevisst velger å fokusere på gleden, livskvaliteten og elementer som 
skaper lykke, tilfredshet og det hun kaller sjelefred, som også er elementer som 
gir helse. Det kan være lykke og sjelefred i god mat, morsomme aktiviteter og 
sosialt samvær. Bente er av dem som vil bruke tiden sin på ting og tanker som 
gir den gode følelsen. Å ha en god helse er selvsagt noe positivt, men det er 
ikke lisokningens øverste mål. Det er roen, livskvaliteten, sjelefreden og tilfreds-
heten de søker i mer eller mindre grad. Kanskje kan disse elementene ansees 
som viktige bestanddeler i deltakernes egendefinerte helsebegrep. 

Deltakerne i Libygda påpekte dette ved å kommentere det de oppfattet om sin 
egen helse målt ut fra egne forutsetninger og hverdagsliv. I de fleste tilfeller var 
lisokningen opptatt av seg og sine nærmeste, og ikke om de lå over eller under 
gjennomsnittet i verden eller Norge. De signaliserte heller at de hadde det bra 
nok som de hadde det og søkte bekreftelse fra andre på dette.  

Sammenfatning  
Kropp som tema har blitt gjort relevant på ulike måter historisk sett. 
Innbyggerne i Libygda må også forholde seg til kropp i all livets sammenhenger. 
Mange lisokninger (som nordmenn flest) har problemer med å akseptere egen 
kropp og føler de ikke klarer å leve opp til det rådende kroppsidealet. Andre 
hevder de har akseptert sin kropp som den er, med sine feil og mangler. 
Lisokningene tilkjennegir en spenning mellom idealer og realiteter i sine be-
skrivelse av egen og andres kropper og hvordan disse fremstår og brukes. 
Samtidig som Libygda er en del av det allment aksepterte kroppsidealet, så tar 
flere i materialet til orde for en mer folkelig og nyansert oppfatning av kropp og 
skjønnhet, som mer samsvarer med hva de anser som viktige i sin hverdag, som 
kos, hygge, ro, trivsel og tilfredshet. 

Kropp som tema er sensitivt for mange og bringer opp historier og minner som 
er vonde og har satt spor. I materialet gis det flere ganger uttrykk for en justis 
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som tar sikte på å kategorisere andre for å søke å gjøre andres kropper mer i 
tråd med idealet. Formålet med kategoriseringen er ulik men kan variere fra 
aksept ved slanking, korrigere adferd eller fordømme utseende. 

Men kropp er mer enn bare den rent observerbare og visuelle. Deltakerne 
brakte på bane hvordan en arver utseende og fakter fra sitt opphav og hvordan 
dette er observerbart for en selv og andre. Å kunne et lokalt håndverk og 
matlaging ble også nevnt som uttrykk for en kroppslig kunnskap som tillæres 
gjennom å være født i Libygda og oppvokst som lisokning.  

Flere trakk frem de rent fysiske skadeeffektene av et liv som ikke har vært fylt 
av trening og sunt kosthold. I stedet kunne de se tilbake på et liv fylt av kos, 
hygge, nærhet og latter. Det eksisterer en holdning til kroppen i Libygda som et 
arbeidsredskap heller enn et objekt for vurdering på en skjønnshetsskala. Dette 
ble synliggjort ved at flere kommenterte viktigheten av å kunne arbeide fysisk 
med kroppen, heller enn hvordan den rent visuelt så ut. Synet på idealkroppen 
varierte avhengig av religiøsitet, kjønn, alder og litt avhengig av hvilke sosial 
bakgrunn og yrkesbakgrunn deltakerne hadde. Den psykiske kroppen ble også 
brakt frem i samtalene, da ofte i form at selvopplevde historier som tilkjennegir 
smerte, frykt, skam eller avmakt i forhold til hvordan de opplever at egen kropp 
blir oppfattet av andre.  

Når kroppens størrelse, form, fremtoning og atferd kobles til identitet og 
”hvem man er”, øker samtidig betydningen av kroppens ytre fremtoning i 
menneskers liv. Idealkroppen er for mange en kilde for beundring og status. I 
følge Bourdieu (Bourdieu & Wacquant 1995) kan kroppslig kapital også være en 
måte å tilegne seg status på. Høy status og mye kroppslig kapital øker selvtilliten 
og selvfølelsen fordi en ofte får positive tilbakemeldinger på eget utseende. 

Gjennom kroppen plasserer individer seg, og blir plassert av andre i et 
hierarkisk sosialt landskap og status går fra høy til lav på en skala avhengig av 
hvor en plasseres i dette hierarkiet. Lisokningen utvikler egne strategier hvor de 
skjermer seg eller på ulike vis tar avstand fra dette kroppshierarkiet og heller 
fokuserer på og løfter opp andre elementer ved kroppens fremtoning eller indre 
verdier som mer relevante som gjenstand for vurdering av status. 
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Kapittel 6  Hverdagsliv 
I dette kapitlet vil ulike aspekter ved hverdagslivet bli trukket frem slik som 
samhandlingsarenaer, mat og laster. Dette er elementer fra hverdagslivet som deltagerne selv 
spesielt trakk frem. Avhandlingen kunne også beskrevet andre aspekter ved lisokningens 
hverdagsliv som arbeid, karriere, pendling, sosiale relasjoner eller fritid, som også er viktige 
elementer i deres daglige liv. Men disse elementene var ikke hovedfokus i noen av intervjuene 
eller samtalene fordi hensikten med studien i stor grad vektla det folkelige erfarings-
perspektivet for å belyse identitet, kropp og hverdagsliv. I noen tilfeller kom andre elementer 
likevel opp underveis i prosessen og vil derfor bli beskrevet nærmere i de følgende 
underkapitlene.  

I hverdagslivet utfolder og manifesterer livsformene seg. Hverdagslivet speiler 
lisokningens erfaringer og tanker og er derfor et naturlig tema å belyse i 
avhandlingen. Det er viktig å løfte frem også disse mer private delene av 
lisokningens liv. Lover, vedtak, tiltak og anbefalinger fra offentlige instanser vil 
ha en innvirkning i hvordan mennesker organiserer sitt hverdagsliv.  

Hverdagslivet hevdes å være et diffust begrep. Marianne Gullestad (1995) anser 
begrepet som bestående av to like viktige dimensjoner:  

”Den ene dimensjonen er den daglige organiseringen av oppgaver og virksomheter, den 
andre dimensjonen er hverdagslivet som erfaring og livsverden” (Gullestad 1995:18) 

Det er deler av denne sistnevnte erfaringsdimensjonen og lisokningens 
fortolkninger av virkeligheten dette kapittel vil ta sikte på å beskrive. Hverdags-
livet for lisokningen handler i stor grad om lokal historikk og samfunns-
deltagelse i endring, matkultur, fritid og refleksjoner over livsstilsendringer, og 
det er disse elementene ved hverdagslivet som blir løftet frem i dette kapitlet. 

Privatlivet og hjemmesfæren er viktige arenaer i lisokningens hverdagsliv. Men 
hjemmesfæren hadde jeg begrenset tilgang til i Libygda. Siden hensikten med 
avhandlingen var knyttet til temaene kropp, identitet og hverdagsliv, ble heller 
ikke hjemmesfæren og lisokningens tolkning av den søkt eksplisitt. Dette 
kapitlet søker å beskrive et utsnitt av de deler av hverdagslivet som deltakerne 
presenterte gjennom intervjuene, samt de delene av det som jeg hadde tilgang til 
i periodene med feltarbeid og deltakende observasjon. 

Det som omtales i dette kapitlet er empiristyrt, og tyngdepunktet sentrerer 
rundt det som fremkom i fokusgruppeintervjuene og de individuelle inter-
vjuene. Deltakerne formidlet i liten grad tanker eller refleksjoner rundt temaer 
som arbeid eller viktigheten av å gjøre karriere eller andre elementer av det 
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Bourdieu (1986) benevner sosial kapital, som i dette materialet blir den 
erfaringskunnskapen som bidrar til at individet finner en naturlig plass og 
tilhørighet for å kunne manøvrere tilfredsstillende i det samfunnet som det er 
en del av. Likeledes hevder Wollebæk og Segaard (2011) at sosial kapital er 
ressurser, i form av tillit og nettverk, som styrker forutsetningene for kollektiv 
handling (ibid.).  

Det kan argumenteres for at lisokningens sosiale kapital er relevant å få innsikt i 
for å gi et mer helhetlig bilde av Libygda og innbyggerne, men slike innblikk 
finnes i liten grad konkretisert i empirien fordi det ikke ble tematisert eller 
fokusert på i de ulike intervjuene. Men denne kunnskapen er likevel til stede 
implisitt i måten deltakerne ytrer seg på, ironien og humoren, gester og kropps-
språk i intervjusituasjonene og i mer uformelle settinger i deres dagligliv.  

Så kan man spørre seg om sosial kapital betyr noe annet i et ruralt lokalsamfunn 
som Libygda, enn hva tilfelle vil være for eksempel i en bydel på Oslo Vest?  På 
Oslo Vest vil kanskje karriere, utdanning, kontakter, statussymboler være 
fokusert på en annen måte enn det tilfelle er i Libygda. Deltakerne, spesielt de 
over 50 år, var i beskrivelsen av hva som var viktig i sine liv opptatt av å 
formidle kunnskaper og verdier som omhandlet for eksempel mat, værtegn, 
elgtråkk, multemyrer eller innsikt i det som foregikk sosialt eller livene til sine 
medinnbyggere i bygda. I tillegg kan det hevdes at lisokningen bruker et mer 
erfaringsnært språk enn tilfelle vil være i en mer urban Oslo Vest-setting. 
Lisokningen er uformell, jovial, inkluderende og viser en alternativ måte å tenke 
på om seg selv, livet og hva som er viktig. Når lisokningen ikke nevner 
elementer som utdanning, karriere, fine hus, biler eller Rolex så kan dette tolkes 
som et uttrykk for at den sosiale kapitalen i Libygda handler om andre ting. Om 
noen i bygda ønsket eller kjøpte noe som ansett av de andre som ekstravagant, 
så ble dette gjenfortalt i intervjusituasjonene med lett hoderysting, ironi eller 
forklart ut fra stormannsgalskap. Når deltakerne ble oppfordret til å fortelle om 
sitt hverdagsliv, så er det ikke karriere eller det materielle som fremkommer. De 
fleste av deltakerne snakker heller om turene de går, den fine utsikten, roen og 
gleden de føler sammen med sine nærmeste eller middagen de inviterte til da de 
sist hadde bursdag.  

Ut fra hva som fremkom som viktige kunnskaper og verdier for å kunne 
manøvrere i det sosiale landskapet i Libygda, kan det hevdes at Bourdieus 
(1986) beskrivelse av sosial kapital handler mer om middelklasseperspektivet 
(jamfør Oslo Vest). Selv om flere unge uttrykker at de vil kjøpe hus tidlig for å 
være gjeldfri ved 40, så er det også et uttrykk for sosial kapital ved at de 
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vurderer sine økonomiske bekymringer opp mot det å ”gjøre opp for seg” og ikke 
være noen til byrde. Men likevel er det en forskjell. I Oslo Vest vil man også ha 
en fin bolig når man er 40, men de færreste vil være gjeldfrie eller ha tanker om 
at man burde det for ”å kunne gjøre opp for seg”. Følgende modell gir en 
oppsummering av det foregående og viser et uttrykk for hva som kjennetegner 
hverdagslivets betraktningsmåter i Libygda: 

 

 
Fig. 6.1 Aspekter ved livsholdninger. 

For å få et innblikk i lisokningens hverdagsliv og sette dette inn i en mer 
helhetlig ramme, er det fruktbart å gi en kort historisk tilnærming til temaet. 
Dette vil gi et overblikk på hvordan hverdagslivets mangefasseterte sider er blitt 
behandlet av fagdisiplinene så vel som innenfor skjønnlitteraturen.  

6.1  Hverdagslivshistorikk 
Hverdagslivet er ofte ufullstendig beskrevet historisk. Når beskrivelser finnes, 
handler disse i stor grad om overklassens hverdagsliv eller de ”bemidledes” 
situasjon. Vanlige folks hverdagsliv finnes det lite beskrivelser av. Men det 
finnes likevel en del beskrivelser i skjønnlitteraturen som omhandler hverdags-
menneskene.  

Et tidlig eksempel på dette er Charles Dickens (1812-1870). Dickens er ansett 
for å være en av de viktigste forfatterne i Viktoriatidens (1837-1901) England 
og hans litteratur er preget av et sosialt engasjement de svakeste i samfunnet, 
inspirert av personlige erfaringer. Ti år gammel måtte Dickens starte å arbeide 
på en skofabrikk fordi hans far hadde levd over evne og ble fengslet. 
Arbeiderklassens levekår er hovedtema i bøkene48.  

                                                           
48 David Copperfield [1849](2008) er inspirert av hans egne ungdomserfaringer. Oliver Twist 
[1838](2000) beskriver et foreldreløst barn oppvekst og livsforhold på et fattighus. Gjennom ulike 
hendelser ender hovedpersonene opp hos et ektepar og får et godt liv.   
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Sigrid Undset (1882-1949) beskriver i sin triologi om Kristin Lavransdatter49 
[1920-22] (1990) både byggeskikk, klær, mat og brygging i middelalderen. 
Aasmund Olavsson Vinje skildrer i ”Ferdaminne frå Sumaren 1860”50 [1861] 
(2010) en reise til fots fra Oslo til Nidaros (Trondheim) og skildrer livet han 
observerer gjennom dikt og prosa. I kokebøker fra 1800-tallet og tidlig 1900-tall 
beskriver blant andre Henriette Schönberg Erken [1914] (1996) og Hanna 
Winsnes [1845] (1985) også indirekte aspekter ved menneskers dagligliv som i 
tillegg til nedtegnelser av oppskrifter på matretter også omhandler veving, 
lysstøping, slakting, skikk og bruk, mote/pynt og hygieneråd. 

Arbeiderklassen og livet i byen rundt industrialiseringen på 1800 og 1900-tallet 
er beskrevet av flere i den skandinaviske skjønnlitteraturen for eksempel fra 
bøkene til Oskar Bråten [1919, 1925, 1935] (1986). Bråten (1881-1939) skildrer 
arbeidermiljøet i Oslo i sin samtid. De fleste bøkene skildrer bo-og leveforhold 
langs Akerselva på Oslos Østkant. Dette innebærer beskrivelser av arbeider-
miljøet rundt veveriene og fabrikkene der, med temaer som arbeidsledighet, 
alkoholmisbruk, oppløste hjem, innflyttere og samhold.  

Likeledes beskriver Per Anders Fogelsröm (1917-1998) i ”Stadserien”51 
perioden 1860-1968 (2001) og Stockholms historie med utgangspunkt i 
arbeiderbydelen Södermalm. Det finnes også mange litterære eksempler på 
beskrivelser av hverdagslivet i Norge i nyere tid. Eksempler på dette kan være 
forfattere som Roy Jacobsen52, Tove Nilsen53 eller Karin Sveen54.  

                                                           
49 Triologien gav Undset Nobelprisen i litteratur i 1928 og blir ansett som en religiøs dannelsesroman 
fra 1300-tallet. Undset beskriver også religiøse skikker, moralske normer og kvinnerollen gjennom å 
følge livsløpet til hovedpersonen Kristin. Temaet er Kristins valg i livet satt opp mot hensynet til 
andre, og bøkene skildrer blant annet hovedpersonens pilegrimsreise til Nidaros (Trondheim) for å få 
forlatelse for sine synder. Kristin Lavransdatter ender sitt liv som enke og leksøster i et kloster der 
hun finner fred med seg selv og Gud. 
50 Vinje beskriver bondesamfunnet og enkeltmennesker med kritisk sans, humor, realisme og varme 
og som ulike innlegg i den tids samfunnsdebatt.  Bokens innhold og dens sjangre blir regnet som et 
pionerverk innen norsk journalistikk og noen av tekstene, som diktet ”Ved Rondane”, blir fremdeles 
trukket frem som tidløs litteratur. 
51 Gjennom innflytteren Henning Nilsson og hans etterkommere beskrives Stockholms utvikling og 
industrisamfunnets fremvekst i Sverige. Fogelström skildrer fattigdom og ulikhetene mellom 
samfunnsklassene som fører til klassekamp og fremveksten av arbeiderbevegelsen. 
52 Roy Jacobsen beskriver i Seierherrene [1991] (2009) en familie i perioden 1927-1990 fra bonde- 
og kystkultur på Helgelandskysten til en drabantby i Oslo, og skildrer arbeid og fritid. Samtidig er det 
en fortelling om det norske samfunnet og hvordan livene endret seg materialistisk og 
rettighetsmessig for folk flest til det bedre. Jacobsen tar med leseren på en reise gjennom 
norgeshistorien på 1900-tallet og hvordan klassetilhørigheten endret seg i denne perioden. 
53Tove Nilsen beskriver i Skyskraperengler [1982] (2010) en oppvekst i drabantbyen Bøler i Oslo på 
midten av 1950-tallet. Nilsen tar for seg hverdagslivet, regler og problemer som finnes i et miljø 
rammet inn av høyblokker og asfalt. Leseren utforsker livet i drabantbyen gjennom øynene på 
hovedpersonen, 11-årige Tove, som drømmer om å bli forfatter. Tove registrerer hvor ulike beboerne 
er, men samtidig viser boken en solidaritet og varme overfor drabantbyen som historisk fenomen og 
det spekteret av mennesker som bosatte seg der i etterkrigstidens Norge.  
54I Den reddende engel (1991) gir Karin Sveen et innblikk i oppveksten i et arbeiderstrøk i Hamar på 
terskelen til 1960- tallet, sett gjennom hovedpersonen Marie. Boken beskriver hverdagslivet med alle 
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I skjønnlitteraturen og i andre kilder enn de rent akademiske kan det således 
åpne seg en rik tilgang på beskrivelser av hverdagslivet før moderne tid om man 
er åpen i forhold til hva som er relevante kilder.  

Hverdagslivet var lenge usynlig eller ansett som for trivielt å bringe inne i 
forskningen. Ett tidlig unntak fra dette er grunnleggeren av faget sosiologi i 
Norge, Eilert Sundt, som på midten av 1800-tallet blant annet beskriver sosiale 
aspekter ved giftermål i Norge [1866] (1992). Sundt gikk statistisk til verks i sine 
beskrivelser og fant at giftemål ikke bare hadde sin bakgrunn i ”usedelig” 
oppførsel, men at det likeså mye var mulig å forklare ut fra levekår.  I tråd med 
evolusjonistiske ideer, hevder Sundt at alle dårligere stilte grupper i samfunnet 
måtte hjelpes ”opp” til en høyere materiell og moralsk standard. Samtidig så 
han verdien i å bevare det ”urnorske” i tråd med datidens nasjonalromantiske 
ideer. Ved å kombinere kvalitative og kvantitative metoder, og å skjele både til 
rasjonalismen og nasjonalromantikken, setter Sundt seg fore å skape opplysning 
og kommunikasjon mellom klassene for å øke forståelsen for de ”svakerestilte” 
hos de ”bedrestilte”. 

Forskningen innen fagfelt som sosiologi eller sosialantropologi handlet lenge i 
stor grad om ”viktige” sosiale temaer som for eksempel politikk, økonomi, 
religion, makt og etter hvert kjønn. Men utover på 1970 tallet anså flere 
forskere at hverdagslivet hadde vært ”usynlig i forskningen fordi det var altfor 
synlig” (Gullestad 1995:13). Det ble nå ansett som viktig å beskrive det 
uformelle og ”private” hverdagslivet og dets trivialiteter for å søke å belyse og 
drøfte store samfunnsspørsmål. Studier innenfor hverdagslivet tar utgangspunkt 
i et utvidet kulturbegrep der våre ord og handlinger er influerte av erfaringer, 
tanker og følelser.  

Mennesker skaper sin tilværelse gjennom begreper og symboler. Berger og 
Luckman (1967) kaller denne prosessen den sosiale oppbygging av vår 
virkelighetsoppfatning (The Social Construction of Reality). Individer blir født 
inn i en sosialt konstruert verden og gjennom sine handlinger hele livet, kan 
denne verden gjenskapes eller endres. Strukturen eller systemet som individene 
handler i forhold til, endrer seg hele tiden fordi handlingen i seg selv bidrar til 
strukturendringen (ibid.)  

Forfatterne (Berger & Luckman 1967) hevder med andre ord at mennesker 
konstruerer sin virkelighet innenfor visse strukturer. Lisokningen konstruerer 
                                                                                                                                                                 
dens utfordringer og problemer, men samtidig som der er rom for varme og kjærlighet. Boken stiller 
seg solidarisk på de svakes side i sine beskrivelser av småkårsfolk, særlig kvinner og barn og 
hvordan disse ofte ikke alltid har kontroll over eller kan styre omstendighetene som råker dem i sine 
egne liv.  
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sin virkelighet på lik linje med alle andre, men spørsmålet er mer hva det er som 
blir viktig i den aktuelle konstruksjonen i Libygda. Deltakerne gav i noen 
situasjoner inntrykk av at for eksempel maten er som den var for femti eller 
hundre år siden, selv om de et annet sted sier at de spiser ikke slik i sitt daglige 
kosthold. Dette kan sees på som uttrykk for både en sosial konstruksjon av 
virkeligheten og neokulturasjon. Lisokningen konstruerer sin verden ved å la 
maten få en viktig posisjon, og gjennom å uttrykke ulike syn på hva ”ordentlig” 
mat betyr og innebærer rent konkret. 

I denne sammenheng blir også maktaspektet sentralt; hvem har makt i et 
lokalsamfunn til å definere hva som er den sosiale virkeligheten? Er det 
erfaringskunnskapen i Libygda eller tradisjonell folkehelsepolitikk som 
beskriver den sosiale virkeligheten og hvilke konsekvenser har slike politiske 
føringer for innbyggernes hverdagsliv?  

Samtidig gir det et bilde på en sammenheng i Libygda mellom lisokningens 
tilsynelatende opplevde frie handlinger og strukturenes tvang. 

6.2 Samfunnsutviklingen: ”Verdier på gli” 
Den ene fokusgruppen viste stor interesse for å diskutere den generelle 
samfunnsutviklingen og hvilke konsekvenser den har hatt for lisokningen. 
Følgende samtalesekvens viser noen av de syn som fremkom om dette tema. 
Her kommer vi midt inn i en samtale mellom Asgeir, Odd og Idun, der de 
trekker frem ulike trekk ved samfunnsutviklingen slik de ser den: 

Asgeir 
Ja, for det er noe med å se det temaet vi sitter og drøfter nå…det er ikke et tema i seg selv, 
men det er et produkt av ting i samfunnet. Og det er noen trender i samfunnet, og det er noen 
kulturskiftninger kanskje og forskjellige ting også som er med og skaper noe 

Odd 
vi ser jo på en måte konsekvensen av det han Asgeir sier synes jeg. Altså når en sitter hos 
doktoren og er 130 kilo med blodtrykk og sier; gi meg noe medisin så jeg blir bra igjen. Det 
er på en måte det som blir konsekvensen av det. At da skal liksom samfunnet trå til på en 
måte da, og når du da har ødelagt veldig mye selv av det allerede. For du har ikke ytet og du 
har ikke slitt og du har ikke……og det er klart at den generasjonen som kommer etter oss 
nå er i ennå større grad kanskje, er i ennå større grad makelig orientert og materialistisk 
orientert og pengeorientert. Det er kjempefokus på det å tjene penger og det å dra til seg 
materielle goder på en måte. Sånn at det er igjen veldig lite rom for de andre tinga i livet som 
antagelig er mye mye viktigere, synes jeg…og det er litt sånn skremmende altså. Det er en 
tendens som har akselerert synes jeg på 20 år….. At det er igjen veldig lite rom til å 
diskutere ting som går på fellesskap og det du (Asgeir) kaller borgerplikter og…og det å yte 
og bidra til samfunnet….det er jo nesten akkurat det samme; de eldre er jo også blitt en sånn 
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sytegruppe som er fryktelig sånn rettighetsorientert. Jeg får helt mark altså av de krav 
som…og den kritikk som av og til eldre kan framføre. De eldre bidrar jo ikke i det hele tatt 
med borgerplikt. Jeg skjønner ikke at flere eldre ikke kunne ha gjort en slags innsats….altså 
frivillig for å….tatt på seg et eller annet og gjort noe….de er veldig sånn passive…i 20-30 år 
skal dem gå og ikke gjøre en døyt. Og det er på en måte blitt en slags rett til å; …du skal 
ikke behøve det. Det er fryktelig mye ubrukt eldreressurser tror jeg som bor rundt. Noen 
kunne sikkert gjort mer om det ble lagt mer til rette for det, jeg sier ikke at dem er bare 
selvgode og selvopptatte, men det er veldig rart hvor sytete eldre er noen steder i samfunnet 
altså.…jeg ser det vel mye via jobben min. Jeg har kontakt med fryktelig mange veldig gamle 
mennesker som, når vi prater får et slags inntrykk av hva holdningen er. Og at det er helt 
forferdelig at det er 4 ukers ventetid på å få bli operert for grå stær. Altså det…herregud, før 
måtte man gå til man ble blind! og så var det 1 års ventetid etter det. Så hva er det du maser 
med; det gjør jo ingen verdens ting. Altså det er en del sånne ting som er helt hårreisende 
urimelig altså. I forhold til andre problemer i verden og i Norge for den saks skyld. Så er det 
også blitt en slags sånn kravmentalitet på en del ting blant eldre som jeg synes er helt identisk 
med det som er i andre generasjoner også 

Asgeir 
men det er ikke bare eldre folk som ikke har trening i å vente. Jeg husker jeg…jeg er såpass 
gammal at jeg kan huske at man ikke kunne forvente at butikken hadde alt jeg ville mellom 
himmel og jord. Nei da var det ei uke å vente for da måtte dem få det frakta i fra Oslo eller 
hvor pokker det var i fra. Så…og det var til dels halvveis dagligdagse ting. Så slik var det og 
slik vente du deg til . Men i dag skal du knipse i fingeren og så skal du være sur hvis ikke  
de har det spesielle krydderet der i hylla i grendebutikken. Det er liksom noe av det der 
forventningssamfunnet også 

Idun 
hos elevene…å…det er akkurat det samme. Det er jo noe av det som…..å det er jo mye som 
har forandret seg, men før satt jo elevene stille og ventet og tok imot. Og nå er de jo veldig 
krevende, med den forstyrringa det ofte blir fordi de vil ha dekket eget behov straks, helst i 
stad. Og ikke vil gi seg når det sitter……jeg må veldig ofte  si at her er vi 25 stykker og ditt 
behov kan ikke bli dekt akkurat nå for nå holder vi på med noe annet. Og det sier jeg 
daglig…..ja. Og de vil ha sitt om det så er noe som ikke har med saken og gjøre og sier jeg 
nei; du får ikke lov å gå på do nå, så underholdes det av dohumor resten av timen…..det er 
bare sitt eget og sitt eget 

Asgeir 
jeg gjør som jeg vil så lenge det passer meg, og den dagen jeg trenger noe mer, da krever jeg  

Odd 
ja, det er kortversjonen av sånn utviklinga har vært… og da er det sånn litt pussig da at i en 
sånn verden der selvrealisering og både det der med vakker og pen og rik og…..rich and 
famous på en måte, så blir vi feitere og feitere likevel. Det er litt sånn pussig da at det passer 
ikke helt inn fordi at det…….mange lykkes jo med det også, men…det er jo mange som har 
flotte kropper og som klarer å holde vekta si. Men jeg skjønner ikke hvorfor noen ikke får til 
dette da når det er så innmari viktig 
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Asgeir 
ja men går ikke det på langsiktighet og kortsiktighet da? Kortsiktigheten er i kveld og nå har 
jeg lyst på noe godt, det realiserer du. 

Odd er bekymret for den neste generasjonen og uttrykker til tider en irritasjon 
overfor eldre-generasjonen. Han beskriver hvordan stadig mindre dreier seg om 
å yte og mer og mer tar sikte på å nyte.  Han hevder vi er blitt mer 
rettighetsorienterte og at det har gått på bekostning av det han betegner som 
vår borgerplikt. Han er spesielt opptatt av at eldre krever og er blitt en 
”sytegruppe” i samfunnet. Han skulle ønske at flere eldre kunne gjort en innsats 
og stått lenger i arbeid enn de gjør. Slik det er i dag så utgjør de eldre en ubrukt 
ressurs med faglig kompetanse som samfunnet kunne hatt behov for. I tråd 
med de rådende trender og kulturskiftene i samfunnet, så er Asgeir også inne på 
dette med å kunne vente på noe. Vi er blitt for kravstore i det han kaller 
forventningssamfunnet. Idun hevder at dette er en tendens som også viser seg 
blant de unge i skolen. Man vil få dekket sine behov straks, selv om det går 
utover de andre elevene i klassen.  

Individorienteringen - forstått som rettigheter og ytelser fra samfunnet - opptok 
denne fokusgruppen sterkt. Den kortsiktige nytelsen er i fokus i dag. Dette kan 
relateres til den folkelige oppfatningen at: ”etter den søte kløe så kommer den 
sure svie”. Asgeir innrømmer at ofte så vinner impulsen og dette kan anses som 
et tap av perspektiv der det langsiktige perspektivet må vike plass for 
øyeblikkets nytelse, enten det være seg mat eller drikke.  

Livsform i Libygda 
Når Odd, Asgeir og Idun samtaler om individorientering, kravmentalitet og 
kortsiktig nytelse, så kan dette sees i lys av en stadig sterkere karrierelivsform (se 
kapittel 2.1) med vekt på effektivisering og stadig jakt på bedre arbeidsrelaterte 
resultater. Samtidig er flesteparten av deltakerne lønnsarbeidere og snakker mye 
om hva de liker å bedrive på sin fritid, og de skiller mellom arbeid og fritid og 
ser på det som viktig å opprettholde.  Ved andre anledninger samtalte jeg med 
deltakere med enkeltmannsforetak som i stor grad fant det vanskelig å skille 
mellom arbeid og fritid fordi ”arbeidet mitt blir en livsstil” som Gunnar uttrykker 
det.  

Dette kan tolkes som et uttrykk for at det finnes flere livsformer som lever side 
ved side i Libygda, men at i all hovedsak så er det lønnsarbeiderlivsformen som 
dominerer. Men noen grupper følte de var utenfor alt, enten fordi de var 
arbeidsledige eller trygdede. 
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I Libygda lever deltakerne i livsformer med idealer for hvordan livet i bygda bør 
være for hver enkelt for at det skal kunne defineres av innbyggerne som et godt 
liv. Livsformene har en ideologisk (verdensbilde og idèunivers) og en materiell 
side (sosial praksis), og livsformene i Libygda er et produkt av historiske 
hendelser og bygdas plassering. Før var Libygda, ifølge deltakerne, kjennetegnet 
av sosialt samhold, sosialisme og likhetstanken. Samfunn preget av verdier som 
helhet, likhet og samfunnsharmoni blir betegnet av Ferdinand Tönnies (1963) 
som Gemeinshaftsamfunn (se kapittel 2.1).  I slike samfunn vil den kollektive og 
individuelle identiteten basere seg på et felles verdigrunnlag og en felles 
forståelse av verden og hverandre. Innbyggerne i Gemeinshaftsamfunn har 
følelsemessige og nære bånd og oppstår ofte i tradisjonelle samfunn. Denne 
typen samfunn, som Libygda i enkelte tilfeller kan sees som et eksempel på, 
fungerer som et fellesskap med en felles forståelse av virkeligheten.  

Lengselen som fremkommer i materialet, til den forgangne tiden hvor alle var 
lojale og brukte å komme på dugnader eller basarer og alle hjelpe hverandre, 
kan tolkes som et uttrykk for gemeinshaft. Lisokningen snakket også mye om 
lengselen etter eller fasinasjonen over den tradisjonelle maten og verdien knyttet 
til å ha kompetanse til å lage ting fra grunnen av. Dette er samtidig uttrykk for 
neokulturasjon og verdier som kan synes forstyrrende i dagens samfunn hvor 
alt synes flyktig, flytende og moderne. Deltakerne uttrykker både en lengsel 
etter det som en gang var, samtidig som de prøver å tilpasse seg det nye og 
moderne samfunnet som er mer markedsorientert og preget av konkurranse. 
Denne ”gamle, gode tiden” ble av flere hevdet å være over og blitt erstattet av 
krav og selvsentrering.  

Livsformteori og livsformer i Libygda kan også belyse de strukturelle føringer 
som den lokale kulturen og lokale livsbetingelser og forhold legger på Libygda 
som helhet som lokalsamfunn. 

De ulike livsformene speiles også i sitatene fra samtalene som fokusgruppene 
hadde. Odd bærer for eksempel med seg karrierelivsformen og det som har 
med folkehelseperspektivet å gjøre. Samtidig kan hans utsagn tolkes som en 
slags ”forelskelse” i de som lever i forhold til det å nyte og være tro mot det 
ekte. Det anes en slags skrekkblandet tiltrekning i Odd sin måte å se Libygda og 
lisokningen. I tråd med sin naturvitenskaplige helsebakgrunn burde han ha sagt 
noe annet, men samtidig tilkjennegir har en toleranse og en ”beundring” for 
dem som lever livet sitt annerledes. 

Denne dobbeltheten som av og til fremkommer i materialet bidrar til at 
lisokningen ikke er så lett å kategorisere inn i en spesifikk livsform som andre 
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utenfor synes å plassere dem inn i (lønnsarbeiderlivsformen). Det kan synes 
som at lisokningen søker etter noe som de ikke helt har svaret på. Men 
livsformteorien kan likevel være med på å gi tyngde, substans, verdi og kvalitet 
til denne dobbeltheten som er så tilstedeværende i hele det empiriske materialet. 
Ved å se Libygda i lys av livsformteorien, kan et mønster skimtes over hvordan 
kropp, identitet og hverdagsliv fremstår for lisokningen og Libygda på den 
måten det gjør. 

Når betingelsene for en livsform endrer seg eller blir oppfattet av innbyggerne 
som truet, vil tilpasninger oppstå og en prosess for å kjempe for sin egen 
eksistens vil starte (Højrup 1989). Denne prosessen benevner Højrup som 
neokulturasjon. Slike endringer i lokalsamfunnet med utgangspunkt utenfor 
lokalsamfunnet kan true både livsformens eksistens så vel som lisokningens 
selvforståelse. Når gruppen diskuterer og analyserer den negative krav-
mentaliteten i dag, og setter den opp mot fortidens gode likhetstankegang, så 
kan dette sees på som et uttrykk for at de fremdeles hyller likhetstanken som et 
ideal selv om gruppen innser at dette ikke lenger er den reelle situasjonen i 
lokalsamfunnet.  Dette uttrykket for neokulturasjon sier noe om at lisokningen 
gjerne vil beholde en livsform eller en tradisjon som er i ferd med å gå tapt, 
fordi den gir identitet og bidrar til at lisokningen holder fast ved sine gamle 
idealer for eksempel i forhold til kropp og mat; hvordan kroppen bør se ut og 
hvordan mat lages og spises.  

Gruppen beskriver en forskjell mellom unge og eldre og hvordan de eldre ser 
på utviklingen generelt i samfunnet. Det snakkes om ”verdier på gli”, om 
”kravmentalitet” og den gjelder både for unge og eldre. På tross av at de er 
tolerante og sjenerøse i forhold til sine medmennesker, så forstår ikke gruppen 
helt hvorfor enkelte ikke helt får det til. Det er noe motsetningsfylt som de ikke 
tematiserer. En av grunnene til at de ikke får det til er øyeblikkstilfredsstillelsen 
som blir trukket frem som fremtredende i dagens samfunn, både hos de unge 
men også hos eldre. 

6.3  Samhandlingsarenaer og eksempelets makt 
Lisokningen har mange arenaer for samhandling varierende etter interesse, alder 
eller kjønn. De ulike arenaene blir frekventert av ulike grupperinger. Ofte var 
alder eller type serveringssted kjennetegn på hvilke samhandlingsarenaer som 
var aktuelle: 

Odd 
Kebab og pizza og sånn… det er blitt en del av bilkulturen altså, på en måte. Det er 
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ungdoms bilkultur som ….de er kjappe til å…..de har bare endra vaner til å spise noe annet 
usunt, på en måte. Så det er en del av bilkulturen. Altså vi voksne går ikke på kebabsjappa. 

Den store kafeen på senteret blir godt besøkt av eldre som treffes for en prat på 
dagtid, hvis de har andre ærender på apoteket eller posten. Kafeen blir også 
foretrukket av innbyggerne som faller utenfor arbeidslivet av ulike grunner. 
Dessuten blir stedet sett på som mest lønnsom om man vil kjøpe seg middag. 
Dette fordi porsjonene blir ansett som rause og billige. Det at ting er billig blir 
stadig påpekt som noe som er bra og gunstig blant denne gruppen på senteret. 
Kafeen på senteret blir med andre ord mye brukt som et sosialt møtested og 
som et godt mattilbud av brukerne.  

Kafeen på kommunehuset har litt av den samme funksjonen. Den er også et 
sosialt møtested, men helst for ansatte på kommunehuset eller andre som skal 
hente catering-mat til ulike møter på dagtid. Middagsporsjonene her er også 
rause og billige, men menyen blir ansett av mange som litt traust, med mye 
bondekost, fett og karbohydrater i fokus. Andre hevder derimot at tradisjonsrik 
kost er en grunn i seg selv til å spise der.  

På konditoriet møter jeg mennesker som hevdet å ha litt mer kontinentale 
vaner, med ulike kaffedrikker og mat med nye smaker. Kundene på konditoriet 
er mye på farten, liker å holde seg i form og er ikke så ofte på de to andre 
kafeene. Noen av dem hevder at dette var på grunn av at maten som blir servert 
der blir ansett som litt utdatert, ”vulgært store porsjoner” samt at de kjenner få av 
dem som går der.  

Hotellet og restauranten der blir mest benyttet av folk i helgene, i lukkede lag 
eller i høytider og førjulstid. Kinarestauranten er som regel ikke et sted man 
sitter, man bestiller take away, henter denne og drar hjem og spiser. I tillegg 
finnes det et gatekjøkken som i hovedsak blir besøkt av ungdom og bilister 
under 25 år, som blir omtalt av andre og som omtaler seg selv som ”rånere”. 

I tillegg finnes det kiosker både på senteret, bensinstasjonen og ved trenings-
senteret. Utenfor bensinstasjonen står ofte rånerne parkert på kveldstid inni-
mellom kjørerundene sine når de tar en matpause eller prater med sine venner.  

Både i ungdomskulturen og blant voksne blir ofte alkohol nevnt når samtalene 
dreier inn på fritidssysler eller lokale tilstelninger. I Libygda kommenterer 
mange av deltakerne drikkekulturen og hvordan mønstrene går i arv: 

Eli 
Det er kaffedokter-kultur her for å seie det sånn. Det har nok kommet mer de seinere åra 
enn det var den tida som vi var ute å festa i alle fall….syns jeg….på yngre. Men det er vel 
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kanskje fordi at……jeg veit ikke, men alkoholen er jo her. Men at det er noe direkte 
problem det veit jeg ikke…ikke slik sett. Men at ungdom går ut og fester og da….ja  

Magnhild 
men hva skal dem tro da, når 40-års generasjonen er verre enn noen gang, og ungene skal 
være verre enn oss. Ungene blir som vi gjør de og ikke som vi sier….og jeg…jeg er ikke 
noen moralens vokter, jeg er glad i en dram innimellom jeg også, men jeg har faktisk unger. 
Og jeg kan komme hjem att om natta og har kanskje unger hjemme som sitter og ser på film 
ikke sant. Og hvis du da kommer hjem att klaka mange fredager og lørdager i løpet av ett år, 
så vil unga dine til slutt tru at slik skal det være. Og vi var på en fest i fjor, han Birger og jeg, 
vi er så glade i å danse, så vi er faktisk ute en del og danser…og dette var en 
fredagskveld…og så var det rusfritt diskotek for ungdom i Libygda, det var samme 
kvelden….og så hadde du en forskjell ved inngangspartiet; da hadde du røkla på eine sida og 
så hadde du ungdom på andre siden. Og når 40-50 års gamle folk er så fulle at de ikke 
greier å stå på bena, vegg i vegg med 13-14-15 åringer som skal på rusfritt diskotek. Og de 
måtte jo bare….jeg røker så jeg var ute og tok meg en røyk jeg da….og såg det….og da 
tenker jeg; kjære vene folk, det var jo helt dumt å ha den festen for voksne folk inntil…men 
jeg tenkte at hvis ungdommen ser dette her gang på gang på gang, hva tror de…..jo at du skal 
være så full at du ikke kan stå på beina..så…jeg bebreider ikke ungdommen for at de 
drikker seg full jeg, for…det har vi en del av ansvaret for som foreldregenerasjon.  

6.4  Mat og ritualer: ”Det er et kaketyrrani uten like” 
Matens symbolske betydning og ambivalensen knyttet til denne er fremtredende 
ved flere anledninger i materialet. Deltagerne har et ambivalent syn på sin egen 
relasjon til matidealene. Deltakerne hevder Lisokningen spiser mye av den 
lokale tradisjonelle kosten som består av potet, kjøtt, flesk og lite fisk og grønn-
saker. Runar kalte dette for ”godt i magen- mat, som la seg som en stein i magen” og 
gjorde at en var mett lenge. Kåre hadde sin beskrivelse av Lisokningens og egne 
matvaner:   

Kåre 
Vi liker ikke eksotisk mat og slike ting. Det går i brød og kjøtt og kjøttkaker. Jeg spiser for 
eksempel ikke fisk….og det beste jeg vet er biff. Jeg vet jo at jeg kanskje burde spist litt mer 
bedre ting. Men vi er jo ikke spesielt smarte vi mennesker. Vi finner alltid en unnskyldning 
for å leve usunt. 

Lisokningen vet at den tradisjonelle maten ikke er så bra for kroppen, men 
samtidig så ansees den som viktig likevel fordi det er den maten de er vant med 
og liker. Den tradisjonelle maten blir også sett på som en viktig tradisjonsbærer 
i lokalsamfunnet for å definere Libygda som noe unikt. ”Den gode maten” 
tilhører en annen tid, samtidig som den også kan sees på som et uttrykk for en 
rural mattradisjon som er ulik den urbane varianten. Neokulturasjonen viser seg 
således når lisokningen omtaler og betegner den tradisjonelle maten og til-
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beredningen av denne som viktig å opprettholde samtidig som de ser at tidene 
endrer seg og de ikke spiser denne typen mat så ofte selv lenger. Lisokningen 
ønsker å beholde sine mattradisjoner, samtidig som det øker ambivalensen, og 
iblant følelsen av skam. Eli uttrykker denne følelsen: ”Jeg gjør ikke det riktige, jeg 
vet det. Men jeg gjør det likevel”.  I dette spenningsfeltet beveger lisokningen seg 
stadig, de beveger seg frem og tilbake mellom det tradisjonelle og det moderne. 
Ambivalensen er skapt både på grunn av lisokningens egen bevisstgjøring i 
møtene med folkehelsevitenskaplig kunnskap og i fasinasjon for det 
tradisjonelle og det rotekte. Ambivalensen er både noe som kommer innenfra, 
men også noe som er påført utenfra. Men ambivalensen er alltid noe som ligger 
hos personen. Det er denne skrekkblandede tiltrekningen som også trer frem i 
materialet i følgende fokusgruppediskusjon;  

Magnhild 
Men overvekt er jo ikke spesielt for Libygda. Du må ha bil for å komme deg på jobben, og 
du har jo bilkultur og ragging og råning i andre kommuner også. Men hvorfor har vi da de 
feiteste 40-åringene? hvor mye feitere er 40 åringene her enn 40 åringene i Verdal eller…? 

Odd 
vi er bare fremst i køen…vi er liksom ikke i en klasse for seg. Jeg tror det har med kostvaner 
og at de er veldig tradisjonelle her, og vi har ikke tatt opp i oss den her nye måten som vi må 
på kost…skilsmisser og med trender og opera og så videre. Lisokningen….så jeg tror at alt 
dette her det henger i hop jeg da  

Eli 
ja det er jo sånn stas å ha kosten som dem hadde før …forfedra våre hadde og….. 

Inger Helen  
hvorfor er det stas? 

Magnhild 
nei altså, si det. Og du vet at….når våre forfedre kanskje, tre generasjoner tilbake, åt flesk og 
duppe annenhver dag hele uka, og dem jobba jo faktisk fysisk hardt hele tiden. I fra tidlig 
morgen til sene kveld. Og satt jo ikke i en stol med et glass rødvin og hang i fra 5 om 
ettermiddagen til 5 om morgenen. Her setter vi oss i en bil og kjører på ræva til jobben og 
sitter på kontoret hele dagen. Og går ut i bilen og kjører hjematt og sitter til morgenen. Og 
eter denne her samme feite maten. Med meierismør på brødskiva og fløte i sausen og 
alt….dette her som jeg har prata om….ja men se oppover i dalom, de lager jo rømmebrød og 
dem….altså det blir jo fokusert på alt dette feite 

Odd 
ja men der er det turismen der vet du. Her drar dem forbi….ja, ho Anne Plassen, ho lager 
ordentlig mat, ikke sant. Ho vet du har ikke tatt i en chili eller hvitløk i hele sitt liv, det 
skal jeg vedde på. Ho er den som har høyest stjerne blant de lisokningene som lager sånn mat.  
Ho Anne lager god mat, men ho har ikke hørt om hvitløk omtrent, ikke sant. Og sånne 
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nyere ting, du får ikke henne til å lage italiensk eller fransk eller thaimat eller…..det er 
liksom ikke hennes greie  

Eli 
ja men jeg …jeg hadde ei mor jeg, som var akkurat som du sier med ho Plassen. Det skulle 
ikke noe….åh ikke noe fremmed. Ikke noe nytt og …..ikke i verden. Og søstera mi, ho er 
verre enn meg med det. Med det med mat, og mye mat og ….store porsjoner og feit mat, og 
kaker og krem og …..jeg driver nå med et jubileum hjemme som jeg har drevet med i ei hel 
uke, med kaker og mat og mat og kaker og…..middager og dill og dall  

Odd 
jeg har nevnt det før kanskje, men her er et kaketyranni når det er selskapelighet. Det er helt 
grusomt altså….klokka ett om natta, når det endelig begynner å bli moro. Så kjem det ut 
brett med 40 bløtkaker…jeg har ikke sett maken. (latter)Første gang jeg såg det så trodde 
jeg ikke mine egne øyne. Greit nok at dem kommer med ertersuppe og pølser, men dem 
kommer med kaker……(latter)klokka ett-to om natta. Hvem er det som står opp klokka 
ett om natta og spiser bløtkake da? 

Idun 
men med kaker sånn litt utpå, det er jo ikke spesielt for her  

Odd 
vi hadde ikke det på fest, og i 50-årslag og 60-årslag og ….brylluper og sånn. Det ble ikke 
servert kaker sånn…..kaker det hadde vi når vi satt ved bordet og så hadde vi ertersuppe 
eller ett eller annet sånn utpå natta. Vi drev ikke å spiste bløtkaker da….ikke der jeg 
kommer fra (latter). 

Både maten som spises og tilberedningen av maten har en viktig rolle for 
Lisokningen og deres hverdagsliv. Matlagingen og måltidet har en mer sosial 
betydning for lisokningen ut over det og bare spise for å fylle magen. Gjennom 
måter å lage maten på og det å spise sammen gjør at lisokningen blir en del av 
et kulturelt matfellesskap, som er med på å styre hvordan lisokningen ser på seg 
selv og andre og sin individuelle og kollektive identitet. Den franske forfatteren 
Roland Barthes (1979) hevder at maten kan sees på som en måte å kommuni-
sere på. Maten er et system av regler og væremåter som benyttes i konkrete 
situasjoner og har dermed en kommunikativ funksjon. Når Eli og Magnhild 
tilbereder mat til sin familie eller sine venner, blir maten et symbol på at man 
bringer den lokale tradisjonene videre og at en hører til i Libygda. I tillegg blir 
maten som spises sammen med andre et symbol på for eksempel vennskap, 
kjærlighet og respekt.   

Den ene fokusgruppen signaliserte at det finnes en tradisjon i Libygda på at alt 
skal og bør være med måte i hverdagen for at de skal kunne skeie ut med litt 
god samvittighet en sjelden gang. Utarter fråtseriet seg, så vil dette bli registrert 
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av mennesker rundt. Maten de spiser, både mengden og hva maten består av, 
blir ofte registrert av andre ut frå moralske standarder. Man skal ikke, i følge 
Odd, spise kake til nattmat. Det er heller ikke bra å forsyne seg for mye fra 
koldtbordet – det blir ansett som grådig. Astri kommenterte en gang dette i den 
andre fokusgruppen og uttrykte at:  

Jeg blir litt kvalm og uvel jeg når vi for eksempel er på julebord og ser at de lesser på tallerken 
bare fordi man kan spise så mye man vil. Da mister jeg matlysta rett og slett…en skal spise 
til man er mett og så skal man stoppe…ikke drive å slafse i seg som et annet dyr. 

Det er i det hele tatt mye man ikke kan gjøre i Libygda når det kommer til mat, 
hva og hvor mye man ”putter inn”, uten at dette skaper inntrykk hos andre 
lisokninger som kanskje ikke anses som positive. Men synet på mat og 
matvanene i Libygda er kanskje i ferd med å endre seg? I følge Idun er det nå 
en stadig større andel elever på ungdomsskolen som ikke helt vet hvordan de 
skal bruke kniv og gaffel, eller som ikke sitter sammen med familien og spiser, 
men heller sitter foran TV eller data.  

Maten i de store høytidene eller til fest blir ikke ansett å være annerledes i 
Libygda enn ellers i landet. Den tradisjonelle festmaten er som i store deler av 
landet for øvrig kjøtt, fett og sukker, og er således preget av at Libygda 
tradisjonelt ikke har hatt stor tilgang på fisk eller grønnsaker.  

Når Odd og Eli samtaler om Anne Plassen og at hun ikke har tatt i en chili eller 
hvitløk en gang, så er det et uttrykk for en type kulturell kapital som i Libygda 
fremdeles er gjeldende og vel ansett. Er du god til å lage den tradisjonsrike 
lokale maten så gir det status blant innbyggerne som vektlegger viktigheten av å 
ta vare på tradisjonsmaten. Ordentlig mat er i lokalsamfunnet ansett å være 
store porsjoner, feit mat, kaker og krem. Dette gjør seg også utslag på hva som 
serveres lokalt til nattmat ved festlige og høytidelige anledninger. 

Denne kosten blir ansett av flere i gruppa som verdifull å ta vare på. Maten blir 
sett på som typisk for Libygda og det som har kjennetegnet kostholdet der. Ved 
spørsmål om hvor ofte de selv lagde eller spiste denne maten, svarte de fleste at 
det var sjelden. Dette kan tyde på at de mattradisjonene som ble ansett som 
opprinnelige, var viktige i innbyggernes liv for å skape en felles kollektiv 
identitet, uten at det nødvendigvis ga seg reelle hverdagslige konkret utslag. 
Dette kan tolkes som uttrykk for neokulturasjon. Kanskje er en tradisjon like 
sterk og gjeldende selv om den sjelden blir gitt konkret utrykk for fordi 
lisokningen vil beholde sine idealer fordi det gir en identitet som lisokning. Eller 
er det som gruppen hevder at mattradisjonen i Libygda er en del av det som 
kjennetegner lisokninger og skiller dem fra andre? 
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Magnhild og resten av gruppa spør seg om Lisokningen virkelig er så veldig 
mye lenger fremme enn andre lokalsamfunn, og Odd svarer at ”problemet med oss 
er bare at vi er fremst i køen”. Dette kan anses som en interessant forklaringsmodell 
til hvorfor maten er som den er i Libygda. For tradisjonell mat som er fet er 
ikke så veldig helsefremmende. Fet tradisjonell matkultur blir her foreslått som 
et utkantfenomen og ikke som noe urbant. Da kommer dikotomien det rurale 
versus det urbane inn som et forslag til forklaring på hvorfor det gir seg uttrykk 
i matkulturen. 

Flertallet av deltakerne hyller denne tradisjonelle matkulturen og har en slags 
beundring for den, og de har også beundring for dem som lager og laget denne 
maten, det være seg enkeltpersoner i dag eller minner om personer i fortiden. 
Men samtidig som lisokningen hyller denne maten så har de et tvetydig forhold 
til det å måtte spise den og det å la denne type mat være en del av sitt daglige 
kosthold.  

Matens sosiale betydning er viktig i Libygda (som alle andre steder), men det 
oppstår et spenningsfelt mellom det som kan kalles den tradisjonelle maten og 
den moderne maten. Lisokningen fremstår ambivalent til sitt eget syn på 
matidealene. Spenningsfeltet mellom idealet om den tradisjonelle maten der 
smaken var i fokus med fløte og smør, kommer i konflikt med det tradisjonelle 
fokuset på kalorier fra media med ”lettprodukter”, ”fem om dagen” og sunne 
ingredienser. Jeg velger her å ikke relatere/ kommentere de senere årenes 
fokusering i media på lavkarbo og fett som veien til et slankere liv. Selv om to 
personer i materialet hadde lagt om sitt kosthold i tråd med lavkarbo-
anbefalinger. Det fremkommer ikke i materialet at dette er vanlig i Libygda i 
perioden med innsamling av datamateriale (2006-2007). 

Denne fokusgruppen erkjenner at tidene er annerledes nå og livet er annerledes 
i dag enn det var før og at nå sitter de fra morgen til kveld.  Eli snakker om at i 
dag kjører vi til jobben og sitter på en kontorstol hele dagen. Gruppen 
presenterer flere interessante forklaringsmodeller som kan sammenfattes med at 
det de egentlig assosierer med det gode (hverdagsliv) er i stor grad det som 
tilhører en svunnen tid. Dette forgangne plasserer lisokningen i utkant-
kommuner samtidig som gruppen her plasserer seg selv som en slags 
representant for dette rurale kulturuttrykket. 

Jeg hadde gjennom hele innsamlings- og intervjuperioden kun svært begrenset 
tilgang til denne private individuelle hjemmesfæren. De innblikk i den som 
presenteres er på bakgrunn av at deltakerne selv snakket om den i sine inter-
vjuer eller uformelle samtaler med meg. Jeg er selvfølgelig klar over at denne 
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private hjemmesfæren også naturlig nok faller inn under hverdagslivet i 
Libygda. Deltakerne snakket ikke så mye om sine hjem, hvordan disse var 
utformet eller hvordan de beveget seg rundt i sine rom. Men spesielt kvinnene 
snakket litt om oppussing og om kjøkkenet som arbeidsplass der de lagde 
maten. Mye av denne informasjonen om hjemmesfæren og livet til Lisokningen 
på hjemmebane ligger implisitt i teksten, men deltakerne synes ikke det var noe 
relevant tema å kommentere ytterligere. Antagelser om hverdagslivet, som 
dreier seg om hus og hjem, kan eksemplifiseres gjennom Johan sine drømmer 
om fremtiden. Han beskriver hvordan han i nær fremtid kommer til å kjøpe og 
pusse opp et hus på lik linje med sine kompiser, slik at også han kan være 
gjeldfri ved fylte 40 år.  

6.5  ”Folk….de er som de er” (”Livet er for kort til å veies og måles”) 
Også i relasjon til den tradisjonelle lokale kulturen viser neokulturasjon seg. 
Strukturen illustreres gjennom livsformene for de sier noe om at ”slik er det”. 
Både sitatene og kommentarene i materialet berører dette at strukturen er til 
stede hele tiden og blir respondert av lisokningen via neokulturasjon. Men 
samtidig fremtrer ambivalensen som en veksling mellom endring og frykt for 
endring, endre det tradisjonelle men samtidig å beholde det trygge og 
tradisjonelle.  Endring er alltid vanskelig fordi det koster noe mentalt i form av 
omstilling og det er til tider en smertefull prosess. Dette kan betegnes som en 
form for inertia (Kuppens et. al 2010). Den psykologiske meningen av “inertia” 
impliserer en indisposisjon for endring. En slags “stuckness” i tilværelsen (en 
form for treghet). Begrepet representerer også på mange måter det umulige, så 
lenge som en person er underlagt sine vaner, kan han heller ikke endre sin 
adferd. Alle vegrer seg for endring, fordi det krever en investering av psykisk 
energi.  

Denne ambivalensen og ubehaget ved endringer fremkommer også ved 
følgende samtalesekvens mellom Ingrid, Magnhild, Idun og Odd; 

Ingrid 
Men det er vel kjent det der at folk…alkoholikere og anorektikere og…at de forteller jo at de 
føler veldig mye skyld og skam. At det gir mye psykiske problemer egentlig. Med alt sånn som 
blir for mye i en eller annen retning, det …om ikke dum så har du da i alle fall en slags 
mangel på kontroll som gjør at du blir slik og slik…ikke sant 

Magnhild 
….det må da kunne gå an å ta seg sammen 
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Idun 
ja det ser jeg jo også på skolen…. Altså utgangspunktet er at alle foreldre vil det beste for sine 
barn, men altså noen klarer det bare ikke. Så kan en jo si; ja men hvorfor klarer en ikke 
det?. Men det er ikke så enkelt, og se bare på meg selv. Jeg har en svak vilje selv jeg. Og det 
er jo ….og en ser jo når folk klarer å slutte å røyke og de har jeg en utrolig respekt for. Det 
er ikke så enkelt å si til foreldrene at nå får du jammen meg få skikk på disse ungene og 
sånn. For noen klarer det bare ikke. Selv om du vil altså 

Magnhild 
ja i forhold til oppdragelse og hva du vil gi ungene dine, og i forhold til dette her med mat også 
det. Dette er arvelig i forhold til hjemme. Så hjemme hos meg så var vi vokst opp på 
permanentolje og sjokolade, for ho mor ho drev med hjemmefrisering og tok permanent på 
kjerringer siden jeg var så liten (viser med armene). Så ho brukte permanentolje hjemme og så 
hadde alle kjerringene med seg sjokolade. Så at jeg og søstera mi har egne tenner i dag, det er 
et under. Og når vi skulle ha det hyggelig, så skulle vi kose oss og da skulle vi ha mat. Det er 
veldig matgreie, altså kaffe og kaker. Mor mi ho var veldig flink til å bake, og det er jeg også. 
For jeg arva det, jeg elsker kaffe og kaker. Og det ligger så i…..du kommer nesten ikke utav 
det altså. For det har på en måte vært….og det har jeg tenkt på fælt at det skulle nok ikke 
ha vært slik, men slik er det. Det er ikke noe galt i det for så vidt, men da er jo også det noe 
du tar med deg, ikke sant. Og det er noe jeg tar med….for det ligger der. Ubevisst altså, men 
når du begynner å tenke på det….Ikke at vi skal prate så mye om det nå. Men det jeg 
liksom arva fra foreldra mine det er veldig mye ordentlig god mat, det skal være ordentlig 
meierismør og det skal være godt i. Og det skal være Goro, og smultringer og det skal være 
kokt på ordentlig smult og det skal…..en del slike ting som er fra mormora mi og farmora 
mi, og som mor har brakt videre til oss  jentene. Vi er jo ordentlige smultringkjerringer vi to. 
Og det sliter jeg veldig med….. det har noe med selvbilde å gjøre det også. Og på en måte det 
å opprettholde tradisjoner 

Odd 
jeg synes det du sa Idun, det har jeg erfart mer og mer også på en måte. Det er liksom så lite 
du klarer å endre på folk. De er som de er.…litt defensiv har jeg blitt også, når det gjelder 
sånne dramatiske endringer i væremåte, det skjer nesten ikke….i medisinen i alle fall. Da 
må det til ett eller annet dramatisk ytre som gjør at folk forandrer seg. Noen som smeller til 
med diabetes, klarer å legge om livsstilen sin dramatisk, fordi det ble et kjempespark bak for 
dem. For noen er det et sånn spark bak at de klarer å gjøre det. Bortsett fra den gruppa, så 
er det veldig vanskelig å…..det er liksom så lite du klarer å endre på folk….de er som de er. 
…og strengt tatt så er egentlig livet for kort til å bare veies og måles. 

Når Odd beskriver hva livet og lokalsamfunnet har lært ham, så er det noe som 
går igjen i det han sier: ”folk er som de er”. Mange av de andre deltakerne er inne 
på mye av det samme som Odd. Lisokningen, og alle andre, lever i en slags 
kamp mot det som storsamfunnet og de offisielle retningslinjene ”formaner”. 
Så må lisokningen omtolke dette slik at det blir levelig både i eget lokalsamfunn 
og i det helt lokale individuelle livet hjemme. 
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Sårhet og stolthet 
Mange av deltagerne i de individuelle intervjuene hevder at de føler de 
mislykkes ofte. Ikke alle sammenhenger er like viktige, men det anes en sårhet 
og en følelse av utilstrekkelighet når mange av dem deler sine drømmer for 
fremtiden, og hvordan de beskriver sine liv i skjæringspunktet mellom til-
strekkelighet og utilstrekkelighet. Samtidig finnes der også en stolthet som 
kommer til uttrykk når lisokningen føler han får til noe som er vanskelig. 

Noen av deltakerne relaterer dette til en personlig seier når de gikk ned i vekt 
eller har foretatt andre grep som synes fysisk utad. Det at andre kommenterer 
endringen og sier man er flink, bidrar til at en igjen føler en passer inn i 
mønsteret til hvordan man skal og bør se ut. Agnes har gått ned mange kilo i 
vekt og beskriver opplevelsen på følgende måte: 

Sånn som nå for eksempel….vi går på ski og  bader sammen i badedrakt. Men det gjør meg 
ingenting, og det er så godt å være med på sånne ting. Hadde jeg gått på ski i fjor og ramla, så 
hadde jeg ikke kommet opp igjen. Jeg hadde måttet ha med mobilen: kom og dra meg 
opp!...slike ting….Jeg har gått på Galdhøpiggen i sommer, og det hadde jeg ikke greid til 
første kneika en gang i fjor. 

Konflikt og kontroll 
I materialet fremkommer det ofte eksempler på at deltakerne tenker mye på 
ting de skulle gjort eller grep de burde tatt i sine liv. Dette skulle-burde-
tyranniet kan hevdes å være allmennmenneskelig. I hverdagslivet styres også 
lisokningen av lengselen etter det gode liv og ønsket om en ”pen” kropp som er 
”passe” og at livet ellers er i ”balanse”. Deltakerne beskriver en kontinuerlig 
bevegelse mellom det de får til og det de synes de burde få til. Når da ikke alt 
oppnås eller fås til, så oppstår det en motsetning mellom drømmer/lengsler og 
hva som er realiteten som kan gi seg ulike utslag, fra resignasjon og følelse av 
mislykkethet til irritasjon eller frykt for å ikke strekke til eller være god nok. 
Flere beskriver at drivkraften deres for å prøve å ”ta seg sammen”, er frykten for 
at de skal bli syke eller at de skal bli mer overvektige. Når disse da ikke klarer å 
holde sine forsetter blir følelsen av mislykkethet og frykt for å bli syk ennå mer 
forsterket. Denne indre kampen mellom kontroll og konflikt/frykt ble tydelig 
for eksempel i diskusjoner av temaer som morsrollen, trening, røykeslutt, 
overvekt/slanking eller mat/alkoholvaner. Marit eksemplifiserer sin indre kamp 
på følgende vis: 

Jeg skal hele tiden begynne i morgen for å gå ned. I dag skal jeg kose meg og i morgen skal jeg 
begynne. Dette svart-hvite hele veien. Jeg er veldig flink om morgenen og hver mandag. Men så 
gir jeg totalt blaffen innimellom. Jeg spiser for å trøste meg og for å kose 
meg………den…(en overvektig kropp)er fæl…klumpete og ekkel. Mye valker….enkelte 
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har jo slikt. Det er vanskelig å få klær til de store. Vi som er tykke, har en tendens til å gå 
inn i oss selv. Trekke oss inn i et skall. De som virkelig har problemer med vekta, holder seg 
unna folk, gjemmer seg……på grunn av folkepraten. For at folk ikke skal glo, sleivkjefta 
folk. Man vil liksom ikke høre ordet feit. Det er veldig sårbart om noen sier det………..Jeg 
liker meg veldig dårlig her i bygda. Setter du deg ned på en kafe, sitter de og niglor. Kjeften 
begynner å gå, de hvisker og tisker……..du føler det. De ser på deg. Du føler deg veldig 
sånn….jeg spør: faen, har dere ikke sett overvektige folk før?. De svarer ikke. Men jeg blir 
så provosert. Glor igjen. Setter blikket i dem på samme måten. 

Den ene fokusgruppen snakket også mye om mønstre og tradisjoner som gikk i 
arv i familien. Eli beskriver hvordan hennes mor hadde vært opptatt av 
skikkelig mat med fløte i sausen og at dette hadde gått i arv til henne selv og 
hennes søster. Magnhild omtalte seg selv og sine søstre som ”smultringkjerringer” 
som var glad i kaker fordi de var vokst opp med dette i hjemmet. Hva tar vi 
med oss fra hjemmet og hva lar vi ligge igjen når vi drar? Gruppen var litt 
uenige om hva som var viktigst å holde fast ved av tradisjoner. Odd hevdet at 
”folk er som de er”, man klarer ikke å endre på folk uten at kroppen selv sier fra i 
form av hjerteinfarkt, diabetes eller lignende. Så sykdom blir en katalysator for 
noen til å endre sin livsstil. Højrup (1989) hevder at vi gjenskaper gamle former 
(eks matvaner) og kaller dette neokulturasjon. Problemet med overvekt i visse 
kommuner kan i dette perspektivet tolkes ut fra neokulturasjon, mennesker 
spiser ikke som før, men har samme idealer som før. Når gruppen samtaler om 
at det skal være feit mat og mye mat, så kan det være et uttrykk for at 
lisokningen stort sett ikke lever på denne måten, men at han heller hyller det 
som et ideal. 

Sammenfatning 
Hverdagslivet i Libygda er som mange andre steder: Lisokningen forteller om et 
daglig liv med sosiale nettverk, fritidsaktiviteter, barn og familie og arbeidsliv. I 
tillegg løfter lisokningen i materialet også frem elementer som omtanke, humor, 
selvironi og sosialt engasjement som viktige bestanddeler i sitt hverdagsliv. 
Humor, selvironi og ”direkte tale” samtidig blir ansett som en naturlig 
omgangsform som det ikke vanligvis stilles spørsmål ved. Tonen og formen er 
en naturlig del av de kulturelle kodene i lokalsamfunnet. 

Men også elementer som lokalhistorie og lokale tradisjoner blir nevnt som 
viktige faktorer i deltakernes hverdagsliv − enten det gir seg utslag i mat, 
håndverk, musikk eller andre former for personlig kunstnerisk utfoldelse. Noen 
løftet frem nye elementer som press om karriere og individualisering som et 
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negativt aspekt ved nåtidens hverdagsliv i Libygda, og hevdet samtidig at lokal-
samfunnet tidligere var sterkere preget av samhold og dugnadsånd. 

Deltakerne er bevisste sin lokale og individuelle kulturhistorie, sitt verdi-
grunnlag og sine interesser og samtalte mye om ro, trygghet og i en viss grad 
relasjoner til andre. Dette kan tolkes som et uttrykk for at disse verdiutrykkene 
sitter dypere i lisokningen og er mer allmennmenneskelige i folks dagligliv. Det 
kan også tenkes at arbeidsliv, og hvordan man forsørger seg selv og sin familie 
blir ansett som viktig, men at det i denne sammenhengen heller blir skapt et 
inntrykk av at temaene skal fokusere på identitet, kropp og hverdagsliv i et 
folkelig perspektiv, derfor kan andre elementer i hverdagslivet ha blitt tonet ned 
av deltakerne og ansett som lite relevante i intervjusettingen.  

Lisokningen lever i en spenning mellom hva de synes de burde (det tidstypiske 
normativ) og det at de ønsker de å bevare et sjenerøst blikk overfor verden, seg 
selv og sine medinnbyggere i lokalsamfunnet. I tillegg kommer deres 
lokalsamfunnstilknytning med sine lokale tradisjoner. I denne tradisjonen 
inkluderes kulturen i vid forstand. Denne lokalkulturen er ”innleiret” i deres 
måte å forstå seg selv på og i deres oppfatning av egen identitet i hverdagslivet. 

Humor, selvironi, tilfredshet og en uformell samhandlingsform er kjennetegn 
som lisokningen bringer frem som viktige elementer for å beskrive hva som 
gjør hverdagslivet godt. Dette kan med fordel inntas som en posisjon i 
folkehelsearbeidet og utvikles videre. 
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Kapittel 7  Helhetlig tolkning og konklusjon 
Dette kapittelet gir en kort sammenfatning av studiens viktigste empiriske funn. Deretter gis 
det forslag til hvordan den folkelige kunnskapen kan bringes inn og brukes i folkehelse-
arbeidet. I tillegg reflekteres det over hvordan studiens metodologiske erfaringer kan benyttes i 
folkehelsearbeidet. Kapittelet avsluttes med en konklusjon og forslag til videre forskning. 

Et personlig møte med min fastlege utviklet seg til å bli en diskusjon mellom 
epidemiologisk basert naturvitenskaplig medisin og viktigheten av erfarings-
kunnskap. Jeg fortalte at jeg hadde intervjuet og fulgt mennesker i en kommune 
som i all hovedsak presenterer seg som friske og fornøyde, selv om de kanskje 
har litt flere kilo enn det som medisinsk sett er gunstig å ”bære”. Fastlegen lyttet 
interessert til mitt perspektiv og kom til slutt med følgende bemerkning; ”ja dette 
er sikkert koselig det, men de du snakker med som har det så bra, de sitter på mitt kontor 
om tjue år og sier ”gjør meg frisk”.  

Dette møtet symboliserer på mange måter hele avhandlingen; den grunn-
leggende retten mennesker har til å ta egne valg i sine egne liv kontra helse-
vitenskapen sitt oppdrag om å bidra til en best mulig helse i befolkningen. 
Avhandlingen løfter frem erfaringskunnskapen slik at den kan brukes i 
sammenheng med det tradisjonelle folkehelsearbeidet som utformes slik at 
empatisk forståelse og respekt for ulikhet kommer i forgrunnen. Samtidig 
understreket møtet med fastlegen hvordan avhandlingen kan stå frem og være 
en komplementær posisjon til den sterke gjennomslagskraften som den domin-
erende folkehelsetilnærmingen har.  

Min private time hos fastlegen blir en illustrasjon av hvor snevre rammer 
folkehelsearbeid kan sees innenfor, og at behovet for mer ”farger” og stemmer 
til tematikken er stor. Det er ikke min påstand at man ukritisk skal ta for seg av 
alt og leve som om hver dag var den siste. Men uansett hvor asketisk man lever 
og følger de anbefalte helsevalgene i livet, og hvor langt man løper hver dag, så 
kommer alle en dag før eller siden til å sitte på et legekontor. Noen kommer 
kanskje når de er 50 år, mens enkelte kommer når de er 80. For andre kan 
grunnen være at de har vært uheldig i valget av sine foreldre slik at man 
kommer til legen jevnt og trutt hele livet igjennom. 

Avhandlingens hensikt (se kapittel 1.3) var: 

Å undersøke hvilke alternative og erfaringsbaserte forståelser som finnes av å leve et godt liv 
og av helse om en vender perspektivet fra det medisinske til det folkelige. Hensikten er videre å 
avdekke hvordan slike forståelser kan artikuleres, fremstilles og diskuteres opp mot en 
tradisjonell folkehelsevitenskaplig oppfatning.  
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De to tilnærmingene omhandler felles temaer, men blir sett fra ulike perspektiv. 
Den folkelige kunnskapsdannelsen har et nedenfra-og-opp- perspektiv, og ser 
de ulike kjernebegrepene (identitet, kropp og hverdagsliv) på basis av det som 
av deltakerne ansees som mulig, naturlig og ønskelig innen den kulturelle 
sammenhengen hvor kunnskapen er gyldig (lokalsamfunnet Libygda). Den 
tradisjonelle folkehelsevitenskaplige tilnærmingen har fokus på det som er 
allment og mer universelt, og tenderer mot å ha et ovenfra-og-ned-perspektiv 
(ekspertperspektiv). 

I avhandlingen innbefatter hverdagslivet også identitet og kropp. Jeg har 
beskrevet de tre begrepene; kropp, identitet og hverdagsliv (i kapittel 4, 5 og 6) 
som praktiske sorteringsbegreper (se kapittel 1.2) og søkebegreper (se kapittel 
2). Identitet blir forstått som enkeltmenneskers og enkeltgruppers oppfatning 
av seg selv og seg selv i forhold til omverden. Kroppen er den ytre mani-
festasjon av hver enkelt, og hverdagslivet er det som konstituerer menneskets 
tilværelse og der det befinner seg i det daglige. 

7.1  Sammenfatning av funn 
Selv om det allment aksepterte kroppsidealet også finnes representert i Libygda, 
så tar flere i materialet til orde for en mer folkelig og nyansert oppfatning av 
kropp og skjønnhet, som mer samsvarer med hva de anser som viktige i sin 
hverdag, som kos, hygge, ro, trivsel og tilfredshet. 

Det eksisterer en holdning til kroppen i Libygda som et arbeidsredskap heller 
enn et nytelsesverktøy. Dette ble synliggjort ved at flere kommenterte viktig-
heten av å kunne arbeide fysisk med kroppen, heller enn hvordan den rent 
fysisk og visuelt så ut. Den psykiske kroppen ble også brakt frem i samtalene, 
da ofte i form av selvopplevde historieer som tilkjennegir smerte, frykt, skam 
eller avmakt i forhold til hvordan de opplever at egen kropp blir oppfattet av 
andre. Deltakerne i materialet snakket mye om at de forsøker å forsone seg med 
og komme til rette med selve livet; at de skulle ønske de klarte å slå seg til ro og 
være fornøyd med livet slik det har blitt, og akseptere kroppen slik den ser ut. 
Denne folkelige livsvisdommen og erfaringskunnskapen som lisokningen 
presnterer, er viktig å inkludere i det helsefremmende arbeidet. 

Jeg har beskrevet den dialektikken som preger lisokningens måte å leve på i 
Libygda. Deltakerne leter hele tiden etter synteser; hvordan skal de kunne klare 
å fastholde på den ene siden sin tradisjon, men samtidig ta inn over seg det 
moderne samfunnet og det bilde media gir av dem som lokalsamfunn. Denne 
dialektikken kan visualiseres gjennom følgende figur: 



Kapittel 7 Helhetlig tolkning og konklusjon 

165 

 
Fig. 7a ”Livspilen”: Spenningsforhold i lisokningens hverdagsliv. 

Lisokningen leter etter noe midt imellom; en gylden middelvei som kan bidra til 
noe holdbart i livet som de kan være tilfredse med. Men ambivalensen veksler 
hele tiden mellom ulike opplevelser og utfordringer. 

Ro vs. uro - skal lisokningen la roen senke seg, nyte stillheten og freden og være 
fornøyd med det han har, eller burde han haste videre etter nye mål å realisere i 
livet sitt? Det er verdier som krysses og samvittighet som aktiveres. 

Burde gjøre vs. gjør - hvordan skal man forholde seg til de dominante folkehelse-
vitenskaplige anbefalingene når en ikke klarer å leve opp til dette i sitt hverdags-
liv?  

Konflikt vs. kontroll - skal en alltid etterstrebe å ha kontroll i sine liv, eller er det 
også toleranse for at de ulike valgalternativene lisokningen står overfor i det 
daglige kan komme i konflikt? Deltakerne ønsker så gjerne å ha kontroll i livet, 
men innser at de ikke kan ha konstant kontroll; alt kan ikke kontrolleres. 

Tradisjon vs. modernitet - skal den rotekte Libygdakulturen eller det moderne sam-
funnet med sine krav til effektivitet og personfokusering være i forgrunnen? 
Skal matvanene fokusere på smak og tradisjonelle matvarer eller skal kalori-
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innhold være det gjeldende? Skal resultatet av dette være skyld, skam eller god 
samvittighet? 

Sårhet vs. stolthet - skal tradisjon, dialekt og gamle idealer gi følelser av stolthet og 
tilhørighet eller en følelse av sårhet over å ikke klare å leve opp til de moderne 
forventninger til KMI, utdanning eller økonomi? 

Figuren over beskriver skjæringspunktet mellom livet i samfunnet og det 
individuelle livet hvor mennesket tar sine valg og speiler seg ut mot samfunnet, 
men også der mennesket søker sin forankring i sitt hverdagsliv. Hverdagslivet er 
samtidig både høyst personlig og sosialt reflektert og har forrang når mennesker 
tar sine avgjørelser og valg i det daglige, som igjen får konsekvenser for enkelt-
menneskers helse og opplevelsen av kvalitet i livet. 

Figur 7a er også et bilde på det livet som leves (hverdagslivet) i Libygda, både 
den enkeltes liv og det kollektive livet og spenningen mellom disse, og hvordan 
denne spenningen gir seg konkrete uttrykk i den enkelte. Det å være menneske i 
et lokalsamfunn er både en sosial prosess (sosial del) og en individuell del med 
en eksistensiell kjerne som primært er knyttet til personlige valg.  

Hverdagslivet utformes i de ulike spenningsfelt som figuren viser. Lisokningen 
søker mot roen og det å være bra nok, at livet står i en sammenheng. Samtidig 
leves livet under forståelsen av at man ikke kan få til alt, mennesker er feil-
barlige og livene leves hele tiden med en underliggende tvil; er livet bra nok, 
gjøres det som kan for man lever et bra nok liv og er tilfreds? Men enkelt-
menneskene forsøker samtidig å redusere tvilen slik at livet blir levelig og 
kvalifiserer til å være godt nok.    

7.2 Komplementær eller alternativ tilnærming? 

Studien representerer et folkelig − og dermed komplementært perspektiv til det 
tradisjonelt epidemiologisk baserte og profesjonelt orienterte folkehelsearbeidet. 
Dette komplementære perspektivet er ikke synlig nok og blir etter min mening 
heller ikke tatt tilstrekkelig på alvor i det tradisjonelle folkehelsearbeidet. Det er 
derfor viktig å synliggjøre det folkelige perspektivet ytterligere, fordi det har en 
avgjørende innvirkning på menneskers refleksjoner over identitet, kropp og 
helsebeslutninger i sitt hverdagsliv. Dette folkelige komplementære perspektivet 
som avhandlingen forfekter, bør ”fusjoneres” og innlemmes i det tradisjonelle 
folkehelseperspektivet (ekspertperspektivet) gjennom det konkrete folkehelse-
arbeidet i lokalsamfunnet. Avhandlingen sirkler rundt to ulike former for 
forståelser av helse og et godt liv. Er disse ulike forståelsene gjensidig ute-
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lukkende eller kan de sees sammen? Og hvor kan i så fall de to perspektivene 
møtes? Begge perspektiv er nødvendige, men hver for seg ikke tilstrekkelige. 
Den dominante folkehelsevitenskaplige tilnærmingen er nødvendig, men ikke 
tilstrekkelig fordi den mangler det lokale folkelige perspektivet. Det lokale 
folkelige perspektivet er likeledes nødvendig for å få et kulturrelevant helse-
fremmende arbeid i praksis. Men den sist nevnte tilnærmingen er heller ikke 
alene tilstrekkelig, fordi det også må opplyses om det generelle og allmenne/ 
overordnede i folkehelsearbeidet.  

Mitt perspektiv i avhandlingen er at det folkelige perspektivet er underfokusert 
og må fusjoneres med det tradisjonelle folkehelseperspektivet. Dette bør skje 
innenfor det lokale/regionale folkehelsearbeidet, der den tradisjonelle folke-
helsekunnskapen og hverdagslivet i lokalsamfunnet kan møtes. 

7.3  Hvordan kan studiens empiriske funn brukes komplementært i 
folkehelsearbeidet? 
Problemstillingen var (se kapittel 1.3):  

Hvordan kan lokale og hverdagslige forståelser av identitet, helse og kropp bidra til ny 
kunnskap med betydning for folkehelsearbeidet? 

På bakgrunn av denne problemstillingen har jeg søkt å finne en komplementær 
vei for det tradisjonelle folkehelsearbeidet som tar opp i seg den folkelige 
erfaringskunnskapen. 

Jeg har gjennom beskrivelser av begrepslige konstruksjoner som livsformteori, 
sosial kapital, habitus, stigma og den norske væremåten sett disse i relasjon til 
identitet, kropp og hverdagsliv i de tre empirikapitlene (kapittel 4, 5 og 6). 

Selv om den tradisjonelle folkehelsevitenskapen og medisinsk forskning har vist 
at trening og sunt kosthold er gunstig, så vil ikke det si at enkeltmennesker uten 
videre endrer sine måter å leve på (eks. helsevalg). Mennesker blir født inn i og 
lever hele livet i en kulturell sammenheng som de påvirker og påvirkes av og 
som i stor grad influerer livene deres. Livsformteori (Høyrup 1989), sosial 
kapital (Bourdieu 1983), habitus (Mauss [1950] 2004, Bourdieu 1977) og stigma 
(Goffman 1975) bidrar til å forstå og gi ytterligere innsikt til hvordan 
menneskers liv i lokalsamfunnet og verden henger sammen og gir seg uttrykk. 

I denne avhandlingen har empiriens egentyngde forrang. Jeg har spurt et utvalg 
lisokninger om hvordan de vurderer seg selv og sine medinnbyggere i Libygda 
og hvordan de reflekterer rundt helse og hva det vil si for dem å leve et godt liv. 
Det er de store linjene som ligger under for deres forståelser av hvordan 
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hverdagslivet skal ordnes og hvordan de selv skal plassere seg i det. Selv om det 
finnes individuelle ulikheter blant innbyggerne i Libygda, så deler de i stor grad 
den samme livsform, lønnsarbeiderlivsformen Højrup (1989). Højrup hevder at det 
er forskjell på å leve i urbane strøk og på landsbygda. I Libygda kjenner de 
fleste hverandre, om ikke personlig så i alle fall av omtale eller utseende. Er 
lisokningen i sentrum, så treffer han alltid noen han kjenner som han kan ta en 
liten prat med, det være seg butikkekspeditøren, bilmekanikeren eller den 
ansatte på kommunehuset. Det er også ulikheter i måten lisokningen og den 
”urbane” arbeider på. Flere av deltakerne i materialet følte det var lite skille 
mellom arbeid og fritid. Dette kan i flere tilfeller karakteriseres som til en viss 
grad å tilhøre den selververvede livsformen. Har man helseutdannelse, så spør folk 
om sine sykdommer enten man er på fest eller på kontoret, og bilmekanikeren 
får stadig tilbud om å gjøre reparasjoner på kveldstid som ”man ikke trenger 
kvittering på”, som Kåre forteller om. Denne koblingen mellom lønnsarbeider-
livsformen og den selververvede livsformen kan sees i lys av neokulturasjon. 
Materialet viser at lisokningen lever i lønnsarbeiderlivsformen, men at de 
samtidig til en viss grad lever som om de fremdeles lever innenfor den 
selververvede livsformen (for eksempel gjennom småbruk og enmannsforetak).  

Flere i materialet snakker varmt om jobbene sine og anså flere av kollegene som 
venner som de også omgikk privat, og flere deltar på bedriftslag (for eksempel 
bowling) på ulike turneringer og sosiale sammenkomster. Arbeidsplassen blir 
også av flere ansett for å være en sosial arena hvor man ikke bare arbeider, men 
også har et sosialt liv.  

Den siste hovedlivsformen som Højrup (1989) omtaler, er den karrierebundne, der 
klatring i arbeidslivet og suksess er målet og arbeidet blir prioritert på 
bekostning av fritid. Lisokningen i materialet markerer avstand til denne og 
snakker i all hovedsak nedsettende om denne måten å leve på, og omtaler 
karrieremennesker noen ganger i humoristiske ordelag som ”Tårnfridpersoner55” 
eller at de preges av et ”kaldt, upersonlig og stressende liv”. De aller fleste i materialet 
anser denne type livsform som lite attråverdig, ”alt kan ikke kjøpes for penger”, 
som Sigurd sier.  

Verdiene i Libygda er ofte fokuserte på samvær med andre og at det er en 
sammenheng mellom det sosiale, trivsel, forutsigbarhet og trygghet i hverdagen.  
Den sosiale kapitalen (Bourdieu 1983, Coleman 1988, Putnam 1993) vokser i 
Libygda med andre ord frem som ulike former for støtte, sosiale nettverk, 
                                                           
55 Tårnfrid er en humorkarakter skapt av den norske komikeren Otto Jespersen. Den kvinnelige 
karakteren karikerer en suksessrik karrierekvinne som ikke prioriterer sin familie i tradisjonell 
forstand. 
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sosiale bånd, ressurser, tillit og deltagelse på ulike plan i lokalsamfunnet. 
Gjennom lisokningens deltagelse i ulike sosiale nettverk gror den sosiale 
kapitalen frem som en forvissning for lisokningen om at han kan gi og motta 
støtte fra sine sambygdinger om han skulle få behov for det.  

Højrup (1989) og hans forklaringsmodeller om livsformer, seige strukturer og 
neokulturasjon viser at forandringsarbeid ikke er enkelt. Forandring av for 
eksempel matvaner forutsetter langsiktighet og kulturell følsomhet. Det samme 
er lisokningene inne på når Odd hevder at: ”det er så lite en klarer å endre på folk – 
de er som de er”. De ”seige” strukturene finnes der, og er mer eller mindre 
funksjonelle i relasjon til dagens samfunn. I Libygda for 60-70 år siden arbeidet 
innbyggerne mer fysisk hele dagen, i dag er det ikke slik. Samtidig er det slik at 
denne ”gamle” strukturen finnes fremdeles i Libygda, og i tillegg er det utsagn i 
materialet som peker at lisokningen delvis lengter tilbake til den, noe som kan 
betraktes som en form for neokulturasjon. Lisokningen gjør dette kanskje for å 
beholde den tryggheten det innebærer å være i en kultur som er kjent og som de 
føler seg som en del av.  

Jeg vil hevde at begrepslige konstruksjoner som livsformer (Højrup 1989) og 
sosial kapital (Bourdieu 1983, Coleman 1988, Putnam 1993) kan gi bidrag til å 
forklare hvorfor helsevalg og livsforhold er som det er i Libygda. Ved å vekt-
legge forklaringer med røtter i lokal kultur og lange tidshorisonter, kan en 
annen type erfaringskunnskap hentes frem, som ikke kommer til overflaten om 
fokuset er kortsiktig, epidemiologisk eller helseøkonomisk motivert. 

Den viktige erfaringskunnskapen 
Mennesket er ikke bare et biologisk vesen. Når min fastlege stilte spørsmål ved 
”hvorfor man skal spise kake, når det er det samme som å bruke kroppen som en 
søppelkasse?”, så har hun helt rett i det. Men innbyggerne i Libygda har også rett 
når de sier at det sosiokulturelle miljøet de lever i lokalsamfunnet forutsetter at 
man gir og blir gitt aksept og tilbakemeldinger på at man er et godt menneske.  

Det er fullt mulig at det ”Libygdske” kunnskapsmaterialet som denne 
avhandlingen viser frem, kan gi grunnlag for fordomsfullhet (for eksempel 
gjennom medias videre behandling) fordi store deler av materialet viser hvordan 
vestlige kroppsidealer, skjønnhetsidealer og syn på hva som gir god helse blir 
utfordret. Lisokningen utfordrer på flere vis de ekspertbaserte folkehelse-
idealene.  Derfor er denne typen erfaringskunnskap nødvendig å bringe inn i 
folkehelsearbeidet og folkehelsevitenskapen på en reflektert og objektiv måte. 
Dette er viktig fordi materialet i avhandlingen representerer folks egne reflek-
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sjoner uten det ”filteret” som helseanbefalinger på nasjonalt nivå ofte sikter sine 
funn gjennom før de blir presentert som data, tabeller og statistikk. 

Avhandlingen viser at kropp ikke bare er et fysisk objekt, men man må også se 
på hvordan kroppen brukes, oppleves og erfares i relasjon til sine omgivelser. 
Mauss (2004) viser at kroppsteknikker må sees som et resultat av den kulturen 
teknikkene oppstår i, og i Libygda beskrives dette i termer av taus kunnskap 
(Polanyi 1969) når det gjelder matlaging eller håndverk. Lisokningen deler en 
lokal virkelighet der måter å bruke kroppen på internaliseres i innbyggerne og 
kommer til uttrykk når den stedegne kulturen skal formidles. Å gjenskape det 
som er typisk for Libygda bidrar til at lokalsamfunnet opprettholdes og stadig 
bekreftes som et unikt lokalsamfunn med røtter lokalhistorisk så vel som at 
sosial kapital opprettholdes og styrker samholdet innbyggerne i mellom 
(Connerton 1989). 

Folkehelsediskursen er normativ; den handler om hvordan vi bør leve, men 
dette er ikke avhandlingens hensikt. Utgangspunktet for hele avhandlingen var 
fokuset Libygda fikk i media som mer overvektig enn andre lokalsamfunn. Mitt 
spørsmål ble da; hvorfor er det slik og hvordan kan denne statistikken forstås? 
Disse spørsmålene er i avhandlingen forsøkt besvart ved hjelp av strukturelle 
begreper som blant annet livsformer og sosial kapital. Folkehelsearbeidet må ta 
hensyn til denne større sosiale, kulturelle og politiske konteksten hvor identitet, 
kroppsoppfatning, mat, matvaner, mattradisjoner og vektpreferanser blir ut-
formet i et lokalsamfunn. Kunnskap om samfunnsvitenskapelige begreper og 
teorier, som de jeg benytter i avhandlingen, bør i større grad integreres i 
folkehelsearbeidet. Dette som redskap for en dypere forståelse av kontinuitet, 
inertia og forandring. Det er også viktig å tenke langsiktig; det finnes ingen 
raske løsninger på hvordan en lokalsamfunnskultur endres, fordi den har brukt 
mange generasjoner på å fremstå som den gjør.  

7.4  Hvordan kan studiens metodologiske erfaringer brukes inn i 
folkehelsearbeidet? 
En metodologisk erfaring som kan brukes inn i folkehelsearbeidet er 
betydningen av å føre verdiundersøkende samtaler 56 (samtaler om grunnleggende 
verdier, for eksempel gjennom flerstegs fokusgrupper) med innbyggerne i 
lokalsamfunn (se kapittel 3.1 fotnote 38). Gjennom å samtale om verdier finnes 
også svar på hva som gir enkeltmennesker følelsen av god helse og hva som kan 
defineres som å være bra nok. Det er derfor viktig å lytte til hva som skaper 
                                                           
56 Begrep hentet fra Hummelvoll (2006b:116). 
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helse og et godt liv for den enkelte. Slike verdiundersøkende samtaler med 
innbyggere i lokalsamfunn kan gjerne være utgangspunkt når det skal planlegges 
nye helsetiltak. Innbyggere må tas med ”på laget” på en annen måte en hva som 
i stor grad er tilfelle i dag, både på kollektivt og på individuelt nivå. Fagfolk og 
helsearbeidere må i større grad lytte til folk for at enkeltmennesker skal kunne 
utrykke sine personlige liv og sine samliv ut fra sitt perspektiv og sine egne 
erfaringer.  

De statlige føringene har fokus på å reduserer sykdom relatert til livsstil og blir 
formidlet via statistikk og media. Det empiriske materialet i min undersøkelse, 
understreker at helsearbeidere også skal ta hensyn til det folk i lokalsamfunnet 
faktisk sier. Når lisokningen sier at ”livet er for kort til å bare veies og måles”, så må 
helsearbeideren legge til side noe av sin tradisjonelle måte å arbeide på 
(ekspertperspektivet).  Helsearbeidere bør lytte til den menneskelige klokskapen 
som er skapt gjennom tradisjon og hverdagsliv. Det vil være fruktbart for å 
engasjere lokalsamfunnet. Men de offisielle målene vil fremdeles kunne være 
med inn i en dialog.  

I forhold til enkeltindivider kan for eksempel tilnærmingen være å få svar på 
hvordan den enkelte tenker seg at disse målene skulle få betydning for han/ 
henne. Da vil den enkelte selv i en salutogen (Antonovsky 1995) tilnærming (ta 
utgangspunkt i det friske og utviklingsbare) få komme til orde med sine tanker 
og refleksjoner om noe bør gjøres og eventuelt hvordan. I forhold til 
grupperinger i lokalsamfunn kan også de verdiundersøkende samtalene føre 
frem til et forslag til løsninger. Men i begge tilfeller, enkeltpersoner eller 
grupper, bør folkehelsearbeidet i større grad enn nå handle om samtaler og 
drøftinger, heller enn å søke å overtale innbyggere i lokalsamfunn til å endre 
livsstil for å nå de statlige målene om reduksjon av livsstilssykdommer.  

Men det skal ikke underslås at statistisk er den gjennomsnittlige vekten i 
Libygda for høy. Likevel kan det skapes broer mellom folkehelsearbeiderne og 
innbyggerne, som gjennom verdiundersøkende samtaler og dialog, i fellesskap 
kan finne løsninger på de utfordringer de måtte ha. Slik kan en felles forståelse 
vokse frem om at det er mulig å forandre uten å hevde at den andre har feil. 
Livet og verdensbilde er noe mennesker vokser inn i og som hver enkelt sosialt 
og kulturelt arver som del av den sosiale arven man bærer i seg livet gjennom. 
Derfor kan man ikke hevde som en enkel løsning at ”du spiser feil” eller ”du 
beveger deg for lite”, fordi hver enkelt spiser, lever og beveger seg slik ens 
kulturelle og kollektive bakgrunn tilsier.  
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Mye av forskningskunnskapen som publiseres er stykkevis og delt og løsrevet 
fra helheten. Da finnes også behovet for ulike typer felleskap som forsknings-
kunnskapen kan forstås ut fra, bearbeides og gi mening for menneskers valg av 
livsstil. Dette fellesskapet kan være et lokalsamfunn, en familie eller en gruppe. 
Det tradisjonelle folkehelseperspektivet må komplementeres med et folkelig 
perspektiv for derigjennom å benytte seg av nye metoder og de nye innsikter 
som dette gir i det videre folkehelsearbeidet i lokalsamfunn. 

Avhandlingens design er inspirert av Co-operative Inquiry (se kapittel 3.1) og 
vektlegger erfaringskunnskap, involvering og samarbeid gjennom hele forsk-
ningsprosessen. En nedenfra-og-opp-tilnærming i avhandlingen kommer til 
uttrykk gjennom hele prosessen, fra metodevalg (fokusgruppeintervjuer, 
individuelle intervjuer, feltarbeid), fokus i utforming av avhandlingen (involv-
ering og innholdsbestemming av temaer) til analyse (hermeneutisk og feno-
menologisk) og skrivefase (presentasjon av teksten underveis og tilbake-
melding). Metodene i prosjektet er valgt for å søke å innhente og analysere mest 
mulig og best mulig erfaringsbasert kunnskap. Dette kan visualiseres i følgende 
tabell: 

Tabell 7b: Metoder og resultater for innhenting av erfaringsbasert kunnskap. 

Metodevalg Demokratisk 
deltagermedvirkning 

Oppnådd Resultat 

Feltarbeid og lokal 
litteratur 

Lisokningens uformelle 
erfaring 

Bakgrunnsinntrykk/ 
introduksjon til Libygda 
som lokalsamfunn 

Fokusgrupper og 
individuelle intervjuer 

Deltakerne 
innholdsbestemmer 
temaer og reflekterer over 
eget liv og lokal 
kulturtradisjon 

Medforskere i 
prosjektprosessen 

Referansegruppe Deltakerne gir 
tilbakemelding og er 
tematisk prosesspåvirkere 

Relevans og ”troverdige 
funn” 

 

Det er også grunn til å reflektere over hva slags status denne folkelige kunn-
skapen har. Denne måten å gå ut i felten og samle data på gjennom syn, hørsel 
og samtaler med innbyggerne har vist seg i dette prosjektet å være gunstig, 
anbefalelsesverdig og fruktbar for innhenting av folkelig kunnskap. Studien gir 
et forslag til hvordan forskere og helsepersonell kan få innblikk i folkelig 
erfaringskunnskap.  
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Men det er også usikkerhet knyttet til denne tilnærmingen, først og fremst 
knyttet til representativitet. Jeg har samtalt med 30 lisokninger i intervjuene (og 
flere i mer uformelle sammenhenger og fora) og kan ikke hevde at deres 
fremstilling er gjeldene for alle innbyggere i Libygda. Jeg har heller ingen 
systematisk sammenstilling eller sammenligning med andre lokalsamfunn for å 
se på likheter eller forskjeller. 

Men likevel er denne folkelige kunnskapen samlet inn, analysert, tolket, sjekket 
og formidlet til deltakerne i en dialogisk prosess. Deltagerne har gitt tilbake-
meldinger på at de kunne kjenne igjen det de hadde formidlet i fremstillingen 
slik den nå foreligger i avhandlingen. 

I folkehelsevitenskaplig tenkning er bevisstgjøring og det å bli klar over sine 
helsevalg presentert, og oppfordringen er å ta ansvaret for egen helse og eget 
liv. For når det kommer til stykke så er det bare en selv som kan ta det ansvaret. 
Men litt av problemet kan hevdes å være at denne typen folkehelsearbeid har og 
har hatt preg av å være ovenfra-og-ned basert. Ekspertperspektivet har fått 
forrang for at folk flest skal underkaste seg og endre sine helsevaner og 
helsevalg. Jeg hevder derimot at folkehelsearbeidet i større grad bør være preget 
av verdiundersøkende samtaler eller kulturundersøkende samtaler, som de jeg 
har ført i lokalsamfunnet Libygda.  

I dette materialet får disse samtalene et annet trykk og en annen tyngde fordi de 
er hverdagslivsforankret, og deltakerne har selv vært med på å komme frem til 
kunnskapsgrunnlaget. Denne prosessen kan beskrives som å bestå av flere faser 
der bevisstgjøring og selvrefleksjon står sentralt. I starten av prosessen er den 
kollektive bevisstgjøringen i fokus, der man spør seg hva som gjør at Libygda 
og lisokningen fremstår i statistikken som de gjør.  Handlingen går underveis i 
retning av det kollektive og hvordan den lokale erfaringskunnskapen om hva 
som er viktig og godt kommer til syne, men samtidig å erkjenne at noe er farlig. 
Til slutt stilles spørsmål om hvordan denne erkjennelsen kan brukes for å søke 
å komme et skritt videre. Målet er å ha glede i livet, og kanskje til og med kunne 
tøye det ut litt også i tid.  

Den folkelige erfaringskunnskapen blir i avhandlingen løftet frem og ansett som 
viktig i folkehelsearbeidet. Men samtidig erkjenner jeg at den kunnskapen som 
denne avhandlingen presenterer ikke er tilstrekkelig for å kunne få frem en 
gyldig, god kunnskap om folkehelsearbeid. Det folkelige perspektivet må derfor 
utvikles ytterligere for at det i fremtiden skal kunne løftes frem som et like-
verdig og komplementært bidrag inn i og til bruk i det praktiske folkehelse-
arbeidet i lokalsamfunn. Tilnærmingen med handlingsorientert forsknings-
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samarbeid (Co-operative Inquiry) kan stå som modell for et slikt arbeid for å 
utvikle det folkelige perspektivet. 

7.5  Konklusjon 
”Livspilen” (figur 7a) beskriver hvordan lisokningene i materialet slites mellom 
ulike begrepspar i sitt personlige og sosiale hverdagsliv. Avhandlingen beskriver 
hvordan helse-informasjonsflyten fra storsamfunnet og media blir oppfattet av 
lisokningen og hvordan denne utenfra-påvirkningen tolkes i lys av lokal 
kulturtradisjon før den gir seg utslag i konkrete helsevalg. 

Den folkelige erfaringskunnskapen som lisokningen formidler (nedenfra-og-
opp) og den generaliserte ovenfra-og-nedad mediaformidlede folkehelse-
kunnskapen har ulike perspektiver. Veien derfra til en forståelse mellom dem 
foreslås å være dialogisk og bære preg av å være en form for brobygging. Det er 
ikke dermed sagt at det skal stoppes for ny innsikt om livsstilssykdommer, men 
det skal samtidig heller ikke stenges for enkeltmenneskers og gruppers felles 
historie og tradisjon. Man skal på begge sider være informert om begge pers-
pektiver. Kanskje velger noen mennesker, på tross av at de er informert om 
konsekvensene, å fortsette med det som oppleves som godt, og da må også 
deres valg respekteres. 

Jeg argumenterer for en tilnærming til folkehelsetenkningen som bør være 
spennende og interessant for flere i en folkehelsesammenheng. En ovenfra og 
nedad fortelling om hvordan livet skal leves, har bare delvis en sjanse til å 
lykkes. Denne avhandlingens metoder med fokus i det erfaringsnære og 
verdibaserte og med oppdagelsen av eget ansvar for en selv og de som er rundt 
en, vil være en nyttig vei å gå for folkehelsearbeidet i Norge. Den folkelige 
erfaringskunnskapen er viktig å innlemme i det eksisterende folkehelsearbeidet 
fordi for alle må gjøre sine valg i livet, og valgene styres i stor grad av 
menneskers erfaringer og speiler deres lokale og kulturelle tilhørighet. 

Det folkelige perspektivet tar utgangspunkt i andre verdiprioriteringer fordi det 
er den enkeltes liv (kropp og identitet) og lokalsamfunnet som er målestokken. 
Hverdagslivet blir i et folkelig perspektiv det som gir muligheter og 
handlingsrom. Derfor kan det folkelige perspektivet bidra med en perspektiv-
bevissthet hos dem som arbeider med folkehelse. Det folkelige perspektivet 
viser at det er mulig å ta utgangspunkt i enkeltindivider og lokalsamfunn, og 
ikke nødvendigvis bare hos de mange (på strukturnivå) slik den tradisjonelle 
folkehelsetilnærmingen i stor grad har hatt som innfallsvinkel. 
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Tradisjonell folkehelseforskning hvor mennesker blir forklart via statistikker og 
kvantitative målinger, er viktig for å få frem generell og allmenn kunnskap. Men 
det perspektivet som avhandlingen forfekter er også nødvendig. Det begrunnes 
med at mennesker skaper sine liv ut fra egne erfaringer og ut fra tradisjon og 
overlevering mellom generasjoner. 

Jeg har samtalt med et utvalg lisokninger. Det som fremkommer i materialet er 
dels både sammenfallende og dels annerledes enn det den tradisjonelle 
folkehelsetenkningen kommer frem med. Å arbeide med folkehelse uten å ha 
med det folkelige perspektivet, vil etter mitt syn, være kun et halvt arbeid, det 
vil si utilstrekkelig. Folkehelsearbeideren bør lytte til det folk sier, fordi den 
enkeltes erfaringer og verdier i realiteten betyr mye, kanskje mer enn 
anbefalinger på et nasjonalt nivå for hvordan livet faktisk skal leves.  

Den vanskelige balansegangen for folkehelsearbeidet blir etter mitt syn å 
opplyse om konsekvenser av overvekt og livsstil, og gi råd til de som ønsker å 
endre sin situasjon, men samtidig også respektere og se verdien i at det finnes 
alternative virkelighetsforståelser hos enkeltindivider og grupper som oppleves 
som viktigere å forholde seg til når mennesker lever sine virkelige liv i lokal-
samfunnet. Jeg velger å avslutte i termer av Fugelli (2008, Fugelli & Ingstad 
2009); det skal respekteres at noen velger på tross av, noen velger å ta sjanser 
selv om de er innforstått med at valgene de tar kan føre til sykdom.  

Lisokningene i materialet formidler på ulike måter dobbeltheten i livet. Noe er 
det mulig å få til, men ikke alt, og utfordringen for hver enkelt blir å utvikle en 
tilfredshet med og en trygg forvissning om at det faktisk er godt nok. 

7.6  Videre forskning 
I studien finnes eksempler på spørsmål eller temaer som ikke blir besvart. 
Følgende forslag til forskningsspørsmål kan stå som eksempler på hva som kan 
studeres nærmer: 

Jeg har ikke spesifikt fokusert på kjønnsperspektiv eller alder til deltakerne når 
det gjelder hvilken type folkelig kunnskap som fremkommer om temaene 
identitet, kropp og hverdagsliv. Finnes det likheter eller ulikheter i den folkelige 
kunnskapsdannelsen i Libygda mellom kjønn eller generasjoner? 

Jeg har ikke samtalt med barn. Hvilken folkelig kunnskap besitter barn om 
helse, kropp og identitet, og hvordan gir barns erfaringer seg utslag i deres 
hverdagsliv? 
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Jeg har hatt begrenset tilgang til deltakernes private sfære. Hvordan artikuleres, 
erfares, videreføres, utvikles, læres og utøves den folkelige kunnskapen om 
helse og kropp i hjemmesfæren overfor familie, vs. hvordan den artikuleres i 
fokusgruppene? 

Jeg har ikke spesifikt fokusert på arbeidslivet. Hvordan formes, utvikles, brukes, 
reflekteres og videreformidles den folkelige kunnskapen på arbeidsplassen 
mellom kollegaer/ overfor ledelse?  

Jeg har ikke sammenlignet Libygda spesifikt med andre lokalsamfunn. Kan en 
komparativ studie avdekke likheter eller forskjeller i folkelig erfaringskunnskap 
utfra ulikheter i lokal kulturtradisjon? (for eksempel mellom Libygda og bydel i 
Oslo/ kystsamfunn på Vestlandet). 
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Summary 
In the Western World, overweight has become a widespread health and 
economic societal problem. WHO and the individual national authorities have 
drawn up goals and strategies for coming to grips with overweight problems 
and diseases related to a body mass index (BMI) over 25. (STmeld.16 2002-
2003). The weight of the western population is increasing and so are life-style 
illnesses like skeletal muscle diseases, diabetes 2 and cardiovascular diseases. 
Information campaigns and legislation do not seem to fulfill the wishes of the 
authorities and health workers for nations in which overweight is on the 
decline. On the contrary, it is thought that weight in the West will go on 
increasing in the years to come. The main tendency in public health work 
indicates overweight and obesity as something negative and problematic. The 
national authorities make this angle the basis of parliamentary decisions, action 
plans and medical recommendations.   

At the turn of the century the Norwegian national media placed a municipality 
in eastern part of Norway amongst the municipalities with the greatest number 
of overweight people in the country. This municipality, here called Libygda, 
serves as the starting point for this thesis. Instead of a traditional public health 
approach based on statistics, medical research and advice from health workers, 
this thesis tries instead to discover how the weight development in the local 
community I have studied affects the self-image and body perception of 
individuals. In other words, I want to discover what the inhabitants of the 
municipality themselves think about subjects like health, body and identity. 
What is it that lisokningen (the inhabitants of Libygda) regard as important in 
their lives, and what is it that they choose to focus on? This thesis aims to 
discover these factors of popular knowledge in Libygda.   

Introduction and aim of the study   
This research project is in the field spanning between what I choose to call the 
popular health perspective and the professional health perspective. The first-
named perspective focuses on culturally-inherited and community-oriented 
perspectives, and on individually oriented perspectives with the right to make 
one's own choices that one can stand by, and which serve to confirm one's own 
identity. The professional public-health perspective, on the other hand, aims 
mainly to help people make well-grounded, sound choices with regard to their 
own health. This perspective is mainly based on a traditional epidemiological 
approach, while the popular perspective emphasizes the individual's rights and 
the experiential knowledge of the local people.   
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The experienced-based popular perspective has its roots in a local cultural 
tradition, while the professional public-health perspective has grown out of a 
scientifically dominated research tradition. The local interpretations and 
expressions can initially seem to be conveyed too little or difficult to compre-
hend, but they nevertheless govern everyday life, reflection and experience. The 
aim is to investigate these partly different cultural and local traditions in order 
to illustrate their strength, influence and essential place in a public-health 
perspective.   

The purpose of this thesis is to investigate what alternative and experience-
based understanding of health and living a good life there is if you turn the per-
spective from the medical perspective to the popular perspective. The purpose 
is also to discover how such understanding can be articulated, presented and 
discussed in comparison with a traditional scientific public-health conception.   

Everyday life embraces individual people and groups, and also influences what 
one thinks about identity and body. The problem statement is therefore: How 
can local and everyday understanding of identity, health and body contribute to 
new knowledge with importance for public-health work?   

Methodology   
The overall research design is related to Co-operative Inquiry (Heron 1996, 
Heron & Reason 2001). The study consists of several substudies that each 
represent the different methods of data collection employed in the research 
project. The different substudies have been put together into a whole in the 
analysis phase and in the overall interpretation. The following data-collection 
methods have been used:  

1. field work with participant observation  
2 two multi-stage focus groups (8+6 participants)  
3. sixteen individual interviews  
4. studies of local literature and other written material.   

Substudies 1 and 4 are based on field studies and notes in field diaries and 
reading of different types of local literature. Substudies 2 and 3 are based on 
qualitative research interviews and multi-stage focus group interviews and an 
interpretation of the experiences and thoughts about identity, body and 
everyday life of a total of 30 local people. The research study has also been 
inspired by socio-anthropological methods with field work and participant 
observation with informal conversations in various arenas in the municipality. 
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The approach of the thesis is described as hermeneutic-phenomenological 
(Hummelvoll & Barbosa da Silva 1998). This means that the purpose is to 
investigate and describe the popular interpretations or expressions for health 
and a good life that the local people present through their statements and 
thoughts about the three core concepts: identity, body and everyday life. In 
other words, there has been a search for the local people's own experiences and 
thoughts in order to develop understanding of what the concept of health and a 
good life can mean in a popular perspective. At the same time, these local 
cultural traditions are described as an expression of new knowledge, in order to 
see this popular knowledge in relation to a traditional public-health perspective. 
The phenomenological method in the thesis aims to describe the three main 
concepts via the experiences of the participants both in breadth and in depth. 
In this context the inside perspective and the subjective experiences of the local 
people are central.    

The whole methodological approach of the project process, from planning, via 
four forms of data collection (field work, focus-group interviews, individual 
interviews and literature studies) is based on the choice of the three core 
concepts: identity, body and everyday life.    

The project has also been inspired by the empowerment way of thinking, with 
its emphasis on the participants as those who to a great extent steer the 
direction of the project. The participants have done this by filling the three core 
concepts with their experience-based thought content.   

The interviews were analysed with hermeneutical-phenomenological methods. 
Lindseth & Norberg (2004) describe analysis and interpretation as a dialectic 
movement between the whole and its parts, and between understanding, 
explanation and reflection. The analysis follows three stages: from a first naive 
reading and understanding of the whole to structure analysis which results in a 
sorting into themes and subthemes. The themes were then elaborated further in 
collaboration with the participants in order to look for and discover the 
essential ideas. Finally, the different themes were looked at in relation to 
relevant theories in order to see them in a wider context.   

Theoretical approach   
The concepts of life mode and life mode analysis have been used as inspiration, 
way in and as mental tools to understand structural and cultural circumstances, 
such as change and continuity in Libygda connected with identity, body and 
everyday life. The understandings that occur in relation to the three core 
concepts (identity, body and everyday life) are rooted in the local culture that 
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exists in Libygda. In order to capture this local community culture, it is 
therefore central to find the essence of the thoughts and knowledge that the 
local people possess.   

The life mode theory and its development and ramifications have been 
described. The divisions of Højrup (1989) into wage-earners' life mode, 
careerists' life mode and the life mode of the self-employed are further 
developed and nuanced by Jakobsen & Karlsson (1993) by the focus being 
changed somewhat from an emphasis on theoretical constructions to an 
emphasis on the existing social relations present in local communities. The 
concepts of neoculturation, mixed mode and socio-centrism are central in order 
to understand how life modes are formed, defended and/or changed, and what 
strength the life mode has at all levels and stages of people's lives.   

In this perspective, life mode is looked at as a whole in which all the factors in 
people's lives together give a comprehensive picture of the course of their lives 
from birth to death. Life mode analysis has different dimensions and gives 
insight into both actual production circumstances (living standards) and 
people's conditions and their values. Life mode analysis thus takes into 
consideration both form and content. The economic/material aspects (income, 
living standard) are central elements in life mode analysis. However, so are 
people's actions, experiences and conceptions of the world. Life mode analysis 
thus embraces both economic, political and ideological/cultural elements that 
are central in order to capture the essence of the experiential knowledge that 
appears in the empirical material from Libygda.   

The concept of social capital has been described and employed in order to 
discover a connection with health and the experience of individuals that they 
have good and meaningful lives. The concepts of self-understanding, stigma 
and shame are also relevant in order to discover experiential knowledge about 
body and identity in Libygda. The Protestant ethic and its ideals of equality, 
being content with your lot and industriousness can thus have explanatory 
value and have a directing effect on political, social and cultural processes, even 
if this occurs concurrently with the individualization process in Norwegian 
society. The normative attitude characteristic of the time with its view of health 
as something made concrete and a personal responsibility has also been more 
closely elucidated in relation to health and what it means to the local people to 
live a good life.    

The concept of social capital is employed to describe reciprocity, trust and 
networks between individual people and groupings. But the concept also 
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includes descriptions of how groupings can create anxiety or conflicts between 
them, for example, by sticking to their norms and values. In other words, it is 
differences in Libygda that social capital helps to explain. The social capital in 
Libygda is many-sided and can be experienced differently depending on 
whether it is associated with the "bridge type" (which creates connections 
between different groups) or the "bond type" (which creates strong bonds inside 
groups that keep others out). Thus the concept of social capital in Libygda also 
includes descriptions of the antagonisms, conflicts and differences that exist 
between different groups that appear in the material against a background of 
sex, age, social background, education or where people live in the municipality.   

Much of the empirical material is comprised of popular experiential knowledge 
and touches on aspects of the Norwegian way of thinking and different 
approaches to what "Norwegianness" signifies. Even though this does not 
represent an integrated and defined theory as traditionally understood, I 
nevertheless choose to account for the different aspects of how the lisokningen 
experience the thinking in Norway. The book “ Den norske væremåten” ("The 
Norwegian Manner") (Klausen 1984) can be regarded as an expression of an 
attempt to describe what is specifically Norwegian, well aware that what is 
Norwegian comes in many "sizes and fashions" and is perhaps also recog-
nizable in large parts of Northern Europe.    

The empirical material relating to what the participants regard as expressions of 
what is typically Norwegian is primarily about equality, Protestant morals and 
ethics. To the same extent as with "the Norwegian manner", neither is the 
normative attitude that is characteristic of the time represented with a defined 
theory in traditional meaning. The thesis presents elements of what is 
characteristic of the time that appear in the material via the participants' 
experiences of what characterizes the local community of Libygda and how 
local cultures can be seen as an extension of or as special expressions of what is 
regarded as "typically Norwegian". This appears in the data material as individ-
ualization, personal responsibility, taste and view of body and health. 

Findings   
Even though the generally accepted body ideal is also represented in Libygda, 
many people in the material express a more popular and nuanced conception of 
body and beauty which corresponds more with what they consider important in 
their everyday lives, such as congeniality, decency, peace and quiet, comfort and 
well-being, and contentedness.   
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There exists in Libygda an attitude to the body as an implement for work rather 
than for enjoyment. This is shown by several people commenting on the 
importance of the ability to do physical work with the body rather than of what 
it looked like purely physically and visually. The psychological aspect of body 
also came up in the conversations, often in the form of self-experienced stories 
that made them feel pain, fear, shame or helplessness in relation to how they 
experience that their own bodies are perceived by others. The participants in 
the material (both those who were overweight and those who were of normal 
weight aged 19-83) spoke a lot about trying to accept and cope with life itself, 
of wishing they could manage to be content with their lives such as they are and 
accept their bodies such as they look. This popular life wisdom and experiential 
knowledge presented by the local people is important to include in health-
promoting health work.   

The thesis describes the dialectic that characterizes the local people's way of 
living. The participants search for syntheses the whole time: how they can 
manage to maintain their tradition on the one hand, but at the same time accept 
modern society and the picture the media gives of them as a local community?  
This dialectic can be made visible in the following figure:  

   
Fig. 7a "The Life Arrow": State of tension in the local people's everyday life.  
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The local people look for a golden mean that can be conducive to something 
tenable in life that they can be satisfied with. But their ambivalence varies the 
whole time between different feelings and demands.   

Tranquility versus disquiet − Should the local people let tranquility sink down over 
them, enjoy the peace and quiet and be content with what they have – or 
should they hasten after new goals to realize in their lives? Ought to do versus 
do: What attitude should one have to the prevailing public-health science 
recommendations when one cannot manage to live up to them?   

Conflict versus control − Should one always try to have control over one's life, or is 
there also tolerance for the different options the local people face in their daily 
lives coming into conflict? The participants would very much like to have 
control over their lives, but they realize that they cannot have constant control; 
not everything can be controlled.   

Tradition versus modernity – Should the genuine Libygda culture or modern society 
with its demands for efficiency and personal fixation be in the foreground? 
Should food habits focus on taste and traditional food-stuffs, or should the 
calorie content be what counts? Should the result of this be guilt, shame or a 
clear conscience?    

Vulnerability versus pride – Should tradition, dialect and old ideals result in pride 
and a sense of belonging or should they result in a wounded feeling over not 
being able to live up to the modern expectations with regard to BMI (Body 
Mass Index), education and economy?   

The figure above describes the intersection between life in society and 
individual lives where people make their choices and play out against society, 
but also where people look for their roots in their everyday lives. Everyday life 
is both highly personal and socially reflected, and takes precedence when 
people make their daily decisions and choices, which again has consequences 
for individual people's health and feeling of quality in life.   

Figure 7a is also a picture of the life that is lived in Libygda, both the 
individual's life and the collective life and the tension between them, and how 
this tension gives concrete expressions in the individual. Being an individual in 
a local community is both a social and an individual process with an existential 
core that is primarily linked to personal choices.   

Everyday life is shaped in the different tension-fields shown in the figure. The 
local people seek tranquility and being good enough, that life is in a context. At 
the same time their lives are lived under the understanding that one cannot 
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cope with everything, people make mistakes and lives are lived the whole time 
with an underlying doubt: Is life good enough? Is one doing what one can to 
live a good enough life and be content? However, individual people try at the 
same time to reduce the doubt so that life is livable and qualifies as being good 
enough.   

Interpretation and conclusion   
The study represents a popular – and thus complementary – perspective on 
traditional epidemiologically-based and professionally-oriented public-health 
work. This complementary perspective is neither visible enough nor, in my 
opinion, taken sufficiently seriously in traditional public-health work. It is 
therefore important to make the popular perspective more visible, because it 
has a decisive effect on people's reflections on identity, body and health 
decisions in their everyday lives. The popular complementary perspective 
emphasized in this thesis should be "fusioned" and incorporated in the trad-
itional public-health perspective (the expert perspective) through the concrete 
public-health work in the local community.    

The thesis circles round two different forms of understanding of health and a 
good life. Are these different understandings mutually exclusive or can they be 
seen together? If so, how can the two perspectives meet? Both perspectives are 
necessary, but each one is insufficient on its own. The prevailing public-health 
science approach is necessary, but insufficient because it lacks the local popular 
perspective. The local popular perspective is likewise necessary in order to have 
culture-relevant health-promoting work in practice. However, this approach is 
not sufficient alone either, because public-health work must also use general 
knowledge about risk factors, diet and the benefit of physical activity.   

My perspective in the thesis is that the popular perspective is under-focused 
and must be fusioned with the traditional public-health perspective. This should 
occur within the local/regional public-health work, where the traditional public-
health knowledge and everyday life in the local community can meet. Even 
though traditional public-health science and medical research have shown that 
exercise and a healthy diet are favourable, this does not mean that individual 
people simply change their way of living (for example health choices) at once. 
People are born into and live their whole lives in a cultural context that they 
influence and are influenced by and that to a great extent has an influence on 
their lives.   

Conceptual constructions like life mode (Højrup 1989) and social capital 
(Bourdieu 1983), habitus (Mauss [1950] 2004, Bourdieu 1977) and stigma 
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(Goffman 1975) help to explain why health choices and the way of living are as 
they are in Libygda. By emphasizing explanations with roots in local culture and 
long-term horizons, another type of experiential knowledge can be brought out, 
which does not come to the surface if the focus is short-term, epidemiological 
or health-economically motivated.   

Public-health work must take into consideration this wider social, cultural and 
political context where identity, perception of body, food, eating habits, food 
traditions and weight preferences are shaped in a local community. Knowledge 
about social science concepts and theories, like those I use in the thesis, should 
be integrated into public-health work to a greater extent as instruments for a 
deeper understanding of continuity, inertia and change. It is also important to 
think in the long term; there are no fast solutions for how a local community 
culture is changed, because it has taken many generations to appear as it does. 

In public-health science thinking, awareness and being consciously aware of 
one's health choice are presented, and the demand is to take responsibility for 
one's own health and one's own life. For when it comes down to it, it is only 
oneself who can take that responsibility. However, a little of the problem can be 
claimed to be that this type of public-health work has and has had the stamp of 
being steered from the top downwards. The expert perspective has had 
precedence so that people should mostly defer to it and change their health 
habits and health choices. I maintain, on the other hand, that public-health 
work should bear the stamp of conversations that investigate values 
(Hummelvoll 2006b) or culture, like those I have had in the local community of 
Libygda. The popular experiential knowledge that the local people convey 
(from the bottom upwards) and the generalized public health perspective 
conveyed from the top downwards have different perspectives. The way from 
there to an understanding between them is suggested to be dialogical and bear 
the stamp of being a form of bridge building. This is not to say that there 
should be no new understanding of life-style diseases, but that at the same time 
it should be open to the common history and tradition of individual people and 
groups. Perhaps some people will choose to continue with what they 
experience as good, in spite of having been informed of the consequences, and 
then their choice must be respected.   

The popular perspective is based on other value priorities because it is the 
individual's life and the local community that are the yardsticks. In a popular 
perspective it is everyday life that gives opportunities and scope for action. 
Therefore the popular perspective provides an awareness of perspectives for 
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those who work within public health. The popular perspective shows that it is 
possible to start from individual people and the local community, and not 
necessarily only from the general public (on a structural level) as the traditional 
public-health approach has to a great extent had as its angle of approach.   

I have spoken with a selection of local people in Libygda. What appears in the 
material is both in agreement with and different from what traditional public-
health thinking come forward with. In my opinion, working with public health 
without including the popular perspective will be only doing half the job, that is 
to say it will be insufficient. Public health workers should listen to what people 
say, because the individual's experiences and values mean a great deal in reality, 
perhaps more than recommendations on a national level for how life should in 
fact be lived.   

The local people in the material convey in different ways the duplicity in life. 
Some things are possible to cope with, but not everything, and the demand on 
each individual is to develop a satisfaction with their life and a secure 
conviction that it is actually good enough. 
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Høgskolen i Hedmark 

  

  

 

Inger Helen Solheim 

Telefon (…..) 

E-post: (….) 

     

        Elverum 18.04.06 

 

INVITASJON TIL DELTAGELSE I FORSKNINGSPROSJEKT 

I forbindelse med mitt doktorgradsprosjekt i Libygda kommune (se 
vedlegg) ønsker jeg å invitere deg med som deltager i 5 
fokusgruppeintervju. Intervjuene er berammet til 2 timer hver gang og 
på det nåværende tidspunkt ser planen ut som følger: 

møte nummer  

1 i august 2006 

  2 i oktober 2006 

  3 i desember 2006 

  4 i januar 2007 

  5 mars 2007 

Din yrkeskompetanse og erfaringsbakgrunn som ………vil kunne gi et 
viktig bidrag til forskningen. Om du er villig til å være med på 
prosjektet, håper jeg du tar kontakt med meg for mer informasjon og 
evt. påmelding innen 10.05.06. 

Vennlig hilsen 

Inger Helen Solheim 

Stipendiat HSE 
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Ønsker du å gjøre en forskningsinnsats? 

 

Jeg skal i perioden januar 2006- desember 2009 gjøre mitt 
doktorgradsarbeid med utgangspunkt i deres kommune. I denne 
forbindelse håper jeg på din hjelp 

Prosjektet har tittelen: 

”Identitet, kropp og hverdagsliv i et folkehelseperspektiv” 

 

Jeg ønsker med dette prosjektet å avdekke hvilke syn voksne kvinner 
og menn i kommunen har på sin egen livssituasjon, sin egen kropp, 
livsstil og helse. I tillegg ønsker jeg å finne ut hva som kan ligge til 
grunn for at statistikken for overvekt er slik den er i kommunen. 

I periodene januar- september 2006 og oktober- april 2007/2008 
kommer jeg til å bo i kommunen ca. 1 uke pr måned og delta på ulike 
aktiviteter i lokalmiljøet. Jeg håper i løpet av disse periodene å kunne 
bli bedre kjent med dere og få en oversikt over hvem dere er, hva 
dere tenker og interesserer dere for og hvordan dagliglivet deres ser 
ut. 

 

I løpet av høsten 2006 og våren 2007 planlegger jeg ulike typer 
intervjuer. I denne perioden håper jeg å komme i kontakt med voksne 
personer som er villige til å dele sine tanker og erfaringer med meg 
tilknyttet temaer som kropp, kultur, helse, matvaner, livskvalitet, 
selvfølelse, overvekt, skjønnhetsidealer og tradisjon.   

Jeg søker både deg som kan tenke deg å være med på 2 
individuelle intervjuer i løpet av en periode på 1 år, eller deg som 
kan tenke deg å delta i 5 fokusgruppeintervjuer (diskusjonspanel på 
ca 7 personer) i løpet av en periode på 1 år. Intervjuene vil bli tatt opp 



Vedlegg 2 

201 

på bånd. Resultatene vil bli publisert i en doktorgradsavhandling og 
ved ulike artikler i etterkant av prosjektet. 

 

Det er kun jeg som vil ha tilgang til innsamlete personopplysninger. 
Jeg er underlagt taushetsplikt og opplysningene vil bli behandlet 
strengt konfidensielt. Resultatene fra prosjektet vil bli publisert som 
gruppedata, uten at den enkelte kan gjenkjennes. 
Doktorgradsprosjektet forventes å være avsluttet til jul 2009. Etter at 
prosjektet er avsluttet vil opplysningene bli anonymisert. Prosjektet er 
tilrådd av Personvernombudet for forskning, Norsk 
samfunnsvitenskaplig datatjeneste.  

 

Ta gjerne kontakt med meg (dagtid:…..) eller mail(….) om du 
lurer på noe eller ønsker å vite mer om prosjektet og hvordan du 
kan delta 

Vennlig hilsen 

Inger Helen Solheim 

Stipendiat 

Høgskolen i Hedmark 
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Informasjonsskriv til 

fokusgrupper og individuelle intervju 

 

 

mars 2007 

 

Jeg ønsker med dette å takke dere alle for hjelpen med intervjuene i 
det året som har gått!  

Jeg har fått mye og verdifull informasjon via intervjuene som jeg nå 
skal bruke tiden frem til sommeren på å skrive ut. I august 2007 går 
jeg ut i 1 års permisjon. Dette betyr at prosjektet blir ett år forskjøvet i 
tid. De gjenstående individuelle intervjuene vil derfor fine sted fra 
høsten 2008. 

 

Skrivefasen vil finne sted fra våren 2009 og ut året 2010. I denne 
perioden ønsker jeg å invitere dere alle (både deltakere til 
fokusgruppe og individuelle intervju) til en felles referansegruppe. 
Deltagelsen er helt frivillig. Denne gruppen er tenkt å fungere som en 
slags siste kvalitetskontroll. Det vil si at referansegruppen leser 
gjennom kapitlene etter hvert som de tar form for å kommentere 
innholdet. Tanken er at gruppen skal møtes 2 ganger i løpet av hele 
denne perioden. Jeg vil komme tilbake til denne invitasjonen etter at 
permisjonen er over. 

Igjen vil jeg takke for samarbeidet siste året! 

Jeg håper dere har hatt en positiv opplevelse av prosjektet og at så 
mange som mulig av dere kan tenke dere å fortsette samarbeidet en 
liten stund til. 

Vennlig hilsen 
Inger Helen Solheim 
Stipendiat  
Høgskolen i Hedmark  
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        Elverum 02.09.08 

 

Ang. deltagelse i doktorgradsprosjekt 

 

På grunn av stort datamateriale må jeg dessverre avlyse de planlagte 
andre gangs individuelle intervjuene i forbindelse med mitt 
doktorgradsprosjekt ”Identitet, kropp og hverdagsliv i et 
folkehelseperspektiv”. 

 

Jeg ønsker i stedet å invitere deg med inn i en referansegruppe med 
2 møter innen utgangen av 2010. Referansegruppen vil bestå av et 
utvalg av dem som har vært med i prosjektet, og er tenkt benyttet 
som et forum for tilbakemelding på doktorgradsavhandlingen etter 
hvert som den tar form. En mer fullstendig invitasjon til deltagelse i 
referansegruppen vil komme i løpet av høsten 2009. 

  

Jeg vil i denne omgang takke deg for dine viktige bidrag inn i 
prosjektet og jeg håper du ønsker å være med videre. 

 

Om du har noen spørsmål vedrørende dette kan jeg kontaktes på tlf. 
(…..)Eller på mail (…..) 

 

Vennlig hilsen 

 

Inger Helen Solheim 

Stipendiat 

Høgskolen i Hedmark 
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SAMTYKKESKJEMA 

 

Jeg er gjort kjent med hensikten med prosjektet: ”Identitet, kropp og 
hverdagsliv i et folkehelseperspektiv” som skal gjennomføres av 
stipendiat Inger Helen Solheim i perioden 2006-2009. Jeg er klar over 
at prosjektet skal publiseres i form av en doktorgradsavhandling og 
ulike artikler.  
Jeg garanteres full anonymitet i behandlingen og fremstillingen av 
mine synspunkter og erfaringer i alle skriftlige arbeider knyttet til min 
deltagelse i prosjektet. 
Jeg er klar over at jeg når som helst kan trekke meg fra prosjektet 
uten at dette får ytterligere konsekvenser for meg som deltager.  
 
Jeg sier meg med dette villig til å delta i prosjektet som (sett kryss bak 
det aktuelle alternativ) 
 
2 individuelle intervju 
 
 
Medlem av fokusgruppe 5 fokusgruppeintervju 
 
 
 
Navn  ………………………………………….. 
 
adr.    ………………………………………….. 
           ………………………………………….. 
 
tlf.      …………………………… 
 
 
 
Prosjektansvarlig: 
 
Inger Helen Solheim 
Stipendiat  
Høgskolen i Hedmark,  
Avd. for Helse – og sosialfag 
Lærerskoleallèen 1 
2418 Elverum 
(tlf ……) 
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Intervjuguide 

 

 ”Identitet, kropp og hverdagsliv i et folkehelseperspektiv” 

Inger Helen Solheim 
 

1. Personalia/bakgrunnsopplysninger 
Fødselsår, kjønn, utdanning, grunner for deltagelse i prosjektet, personlig 
tilknytning til kommunen. 
  
2. Om kommunen 
Tradisjoner, historie, matkultur, særtrekk ved innbyggerne, særtrekk ved 
næringslivet/næringsgrunnlaget. 
 
3. Hverdagsliv og livskvalitet 
Mine matvaner og helsevaner. 
Hvordan er min hverdag knyttet opp mot tanker rundt helse, kropp og 
egenverdi? 
Hva er forholdet mellom ”det gode liv” og ”selvfølelse”, og hvordan forstår 
jeg begrepene?  
Hvordan vil jeg definere/forklare min livskvalitet og hvilke ønsker har jeg for 
fremtiden, knyttet til det å føle mestring over min egen hverdag.  Har min 
følelse av mestring og livskvalitet endret seg etter jeg ble voksen og hva 
kan eventuelt ligge til grunn for dette? 
 
4. Folkehelse og kropp 
Hva gjorde jeg i går som handler om folkehelse, livskvalitet, helsefremming 
og kropp. Hvordan ønsker jeg at fremtiden min skal se ut relatert til disse 
begrepene. 
Hva kjennetegner en pen/sunn/overvektig kropp og hvorfor forstår jeg dette 
slik?  
Hvilke idealer knytter jeg til temaer som kropp, overvekt og helse? 
På hvilke måter kan man relatere/koble betydning og meningen av følgende 
begreper: kropp, idealer, helse, livskvalitet, mestring og livsstil? 
 
5. Oppsummering 
Avslutning. Informasjon om prosjektets fortsettelse.  
Invitasjon til inngåelse i en videre granskning der man får kommentere 
resultatene etter hvert som de vokser frem fra materialet. 
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Temaguide fokusgruppe 1 og 2 

 
 

Møte 1 Identitet 
Informasjon 
Hensikt 
Kommunen 
Innspill 
 
 
Møte 2 Hverdagsliv 
hverdagsliv 
livskvalitet 
matkultur 
helsekultur 
 
Møte 3 Kropp 
Folkehelse 
Kropp 
Idealer 
Realiteter 
 
Møte 4 
 
 
 
Møte 5 
 
 
oppsummering 
avslutning 
informasjon om prosjektets fortsettelse 
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OPPDATERING FOR REFERANSEGRUPPE I PROSJEKT 
”Identitet, kropp og hverdagsliv i et folkelig perspektiv – og 
erfaringskunnskapens plass innen folkehelsetenkningen” 

 

Hei alle sammen         

Elverum 26.04.12 

 

Nå begynner avhandlingen å ta form og jeg ønsker å informere litt om 
hva som skjer videre med prosjektet dere har vært en del av. Som 
dere ser av tittelen over, så har prosjektet fått en mer spesifikk tittel 
som følge av de analyserte resultatene. Jeg har også fått en 
forlengelse av perioden til 28.02.13. 

I månedsskiftet august/september vil dere bli invitert til et siste møte 
der jeg informerer om hovedfunn og resultatene dere har vært med 
på å utarbeide (invitasjon kommer etter hvert). På møtet vil det 
selvfølgelig være mulig å komme med tilbakemeldinger både på 
resultatene og prosessen som har ledet frem til den ferdige 
avhandlingen. Selve datoen for disputasen er ikke avgjort ennå men 
vil bli bestemt etter at alt er levert til trykking. Dette skjer i etterkant av 
møtet med dere, slik at dere får et ”siste ord med i laget”. 

Jeg håper at flest mulig av dere deltar på dette møtet for at 
avhandlingen skal gi et så riktig og helhetlig bilde av kommunen og 
dere som deltakere som mulig. 

Jeg gleder meg til å høre dine synspunkter på resultatet og ser frem 
til å møte deg igjen 

Hilsen 
Inger Helen Solheim 
Stipendiat  
Høgskolen i Hedmark  
Mail (….) 
Tlf (….) 
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        Elverum 28.08.2012 

 

INVITASJON PRESENTASJON DOKTORGRADSPROSJEKT 

 

Takk for sist til dere alle 

Nå er siste innspurten i gang for prosjektet ”Identitet, kropp og 
hverdagsliv i et folkelig perspektiv – og erfaringskunnskapens plass 
innen folkehelsetenkningen”. 

Jeg håper derfor å få en siste tilbakemelding fra dere som deltakere i 
prosessen og vil legge frem funn og annen informasjon. 

Jeg har fått låne kommunestyresalen på kommunehuset i Libygda og 
møtet er satt til: 

Torsdag 6. september 14.00- 16.00 

Jeg beklager at fristen ble litt i korteste laget denne siste gangen, 
men håper at så mange som mulig av dere har mulighet til å komme 
siden det er viktig at dere som ”lisokninger” i Libygda (som jeg kaller 
dere) oppfatter at resultatet er noe dere kan kjenne dere igjen i. 

Jeg håper å se deg på torsdag 

Jeg kan kontaktes på tlf (……) om det skulle være noen spørsmål 

 

Vennlig hilsen 

Inger Helen Solheim 

Stipendiat, Høgskolen i Hedmark 
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DELTAKERE 

Navn   alder  stilling   sivilstand 

Liv   54  kommuneansatt  gift 

Lars   60  kommuneansatt  gift 

Agnes  43  butikkmedarbeider samboer 

Gunnar  47  sjåfør    samboer 

Ingrid   26  hudpleier   samboer 

Silje   75  pensjonist (lærer)  gift 

Marit   36  ufør    samboer 

Anne   38  arbeidsledig   enslig 

Runar  25  arbeidsledig   enslig 

Kåre   34  bilmekaniker  samboer 

Hilde   67  kommuneansatt  gift 

Live   66  ufør    gift 

Johan  19  arbeidsledig   enslig 

Geir Jarle  48  gårdbruker   samboer 

Bente   58  lærer    gift 

Werner 65 selvstendig  
næringsdrivende  gift 

Lillian   70  pensjonist (butikk)  gift 

Viviann  83  pensjonist (regnskap) enke 

Asgeir  39  helsearbeider  gift 

Astri   78  pensjonist (gårdsbruk) gift 

Anita   32  helsearbeider  samboer 

Gunvor  54  lærer    gift 
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Odd    56  helsearbeider  gift 

Magnhild   49  kommuneansatt   gift 

Sigurd  54  helsearbeider  gift 

Linn   38  helsearbeider  gift 

Idun   55  lærer    gift 

Eli   48  kommuneansatt  samboer 

Jens   21  lærling   enslig 

Magnus  32  helsearbeider  samboer 

 

 



Identitet, kropp og hverdagsliv i et folkelig 
perspektiv

Et lokalsamfunn i Sør-Norge (”Libygda”), definert av media som overvektig 
rundt årtusenskiftet, danner utgangspunktet for denne studien.  Hensikten er å 
undersøke hvilke alternative og erfaringsbaserte forståelser som finnes av helse 
og et godt liv om en vender perspektivet fra det medisinske til det folkelige. 
Avhandlingen søker å belyse hvordan vektøkning i det studerte lokalsamfun-
net påvirker individers selvbilde og kroppsforståelse, og hvordan dette speiles på 
samfunnsnivå. 

Metoder som feltarbeid med deltagende observasjon, flerstegs fokusgruppe-
intervju og individuelle intervjuer blir benyttet. Hovedfokuset i de metodiske 
tilnærmingene er en nedenfra-og-opp inngang inspirert av handlingsorientert 
forskningssamarbeid, hvor både forsker og deltakere sammen søker ny innsikt og 
erfaringskunnskap om individuell og kollektiv helseoppfatning, kroppsforståelse 
og identitet.

Identitet, kropp og hverdagsliv behandles som tre likeverdige forhold og forstås 
ut fra teoretiske begreper som neokulturasjon, sosial kapital og livsform.

Avhandlingen beskriver hvordan deltakernes erfaringsbaserte og folkelige per-
spektiver på helse og kropp lever side om side med de medisinske og folkehelse- 
vitenskaplige. Hvis folkehelsearbeid skal få større innflytelse og gjennomslag-
skraft i menneskers hverdagsliv, må disse erfaringsbaserte og folkelige perspek-
tivene inkluderes.

DoktorsavhanDling   |   karlstad University studies   |   2013:6

issn 1403-8099

isBn 978-91-7063-480-2
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