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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Pro gradu - tutkielma käsittelee vihreän eli ympäristöä säästävän kulutuksen ilmenemistä ympäristöelämäkerroissa. Tutkimuksen aineiston
muodostavat vuonna 2002 ympäristöpolitiikan virtuaaliopetuksessa opiskelijoilta kerätyt ympäristöelämäkerrat, joissa kirjoittajat kertovat
ympäristösuhteensa elämäkerran.
Tutkimuksessa tarkastellaan sitä, millaisena ja missä elämänvaiheissa vihreä kulutus mainitaan ympäristöelämäkerroissa. Lisäksi tarkastellaan
ympäristösuhteen kehitykseen ja vihreän kulutukseen liittyviä kokemuksia sekä kirjoittajien käsityksiä vihreistä kuluttajista ja kuluttajan
vaikutusmahdollisuuksista. Ympäristöelämäkertoja analysoidaan temaattisen analyysin avulla. Elämänvaiheittaisen tarkastelun lisäksi
kulutusteemojen esiintymistä tutkitaan laskemalla, kuinka monessa elämäkerrassa ne mainitaan.
Tutkimuksen viitekehys on Gert Spaargarenin malli, joka kokoaa yhteen ympäristöystävällisen käyttäytymiseen vaikuttavia mikro- ja
makrotason tekijöitä. Tutkimuksessa esiin nousevia käsityksiä vihreistä kuluttajista verrataan Johanna Moisanderin tutkimukseen vihreän
kulutuksen diskursseista.
Tutkimus osoittaa, että vihreä kulutus nähdään ympäristöihmisen elämäntavan osana. Aineistossa esiintyviä vihreän kulutuksen muotoja ovat
kulutuskriittisyys, ruuantuotannon ympäristövaikutusten ohjaamat ruokavalinnat sekä autoilun ja lentämisen välttäminen. Voimakkaasti
painottunut kulutuskriittisyys on nähtävissä suomalaisen niukkuuden mentaliteetin uudet ympäristöperusteet saaneena ilmentymänä.
Elämäkerroissa näkyy henkilökohtaisen ympäristöheräämisen prosessi, kehityskulku jossa ympäristösuhteen kannalta merkittävät kokemukset
aiheuttavat elämäntavan vihertymisen.
Ympäristöihmiset kokevat huolta ja syyllisyyttä ympäristön tilasta. Verrattuna edellisiin sukupolviin, ympäristöhuolta kantavat kirjoittajat
muodostavat ympäristöhuolien sukupolven, joka on valmis luopumaan omasta hyvinvoinnistaan ympäristön hyväksi. Ympäristöhuolien
sukupolvi haluaa luonnon hyödyntämisen sijasta suojella sitä. Ympäristöasioista koettu syyllisyydentunne ei ainoastaan lamaannuta, kuten
aikaisemmassa ympäristötutkimuksessa sen on nähty tekevän, vaan syyllisyys on myös elämäntapojen muuttamiseen ja ympäristötoimintaan
ajava voima. Aineistosta nousee kaksi strategiaa ympäristöhuolen kanssa selviämiseen: ura asiantuntijatehtävissä ympäristöalalla sekä arjen
pienet ympäristöystävälliset teot, kuten vihreä kulutus. Ympäristöelämäkerroissa esiintyy neljä erilaista kuluttajatyyppiä: järkevä vihreä
kuluttaja, skeptinen vihreä kuluttaja, tulevaisuuden asiantuntija ja kuluttajakettutyttö.
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