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Økonomisk vekst

Evig vekst i lukket system (Daly) 

Menneskekroppen - modning 

Noen få prosent (70/x=ant år doble) 

Grønn vekst? Nullvekst? Kostn.BNP? 

Ustoppelig vekst er kreftens filosofi



Good planets are hard to find

The future is cancelled due  
to lack of interest



Bok
Far og sønn 

Økonom og filosof 
Halvgod



Bok
Nudge-team 

Mot paternalisme og 
forbud 

Må leses!



– Lars Verket

«Dansen rundt gullkalven blir 
voldsommere og voldsommere. 
Flere og flere ser fliker av en 

annen virkelighet.»





– Øystein Dahle i boka «Veglederen»

«Vår utfordring blir å redusere 
materielle forbruk, ikke med 1/10, 

men til 1/10.»



Reduksjon
Lite fremme i debatten 

Kan starte NÅ - teknologiuavhengig 

De tre R-ene: 

Reduction 

Reuse 

Recycle 

… in THAT order!



– Fra boka «Nudge» - om energi

«Installing a solar powered hot-
water heater or a windmill at your 
place in the country is not going to 

erase the carbon footprint of 
maintaining and traveling to a 

second home. Recycling glass bottles 
and avoiding plastic bags at the 
grocery store will not offset your 

car´s emissions.»



Tekno-optimisme
Ny teknologi - sikre status quo. 

Innsparing av fx energi spises opp av 
økt etterspørsel.  
Eks: Biler, datamaskiner 

Vi må ha mer fokus på livskvalitet, 
og mindre på levestandard!  
Eks: Mer tid, trening, mat, fellesskap



– Minerva-intervju med Børge Brende i 2007

«Børge Brende mener at miljøet kan 
reddes uten reduksjon i 

levestandard. Han avviser økte 
avgifter på bensin og flytrafikk, og 

tror markedsmekanismen, 
teknologiske løsninger og tiltak i 

utlandet er løsningen.»



Atferdsøkonomi
Rasjonell aktør: Econ 

Menneske: Human 

Bent Sofus Tranøy:  
«Vi gjør nesten aldri valg uten at det skjer i en 
kontekst som påvirker valget. Og vi har nesten 
aldri kontroll over denne. Ergo finnes det ikke 
egentlig noe fritt valg.» 

Merkedsførerne ligger langt foran.



Atferd - eks
Kantine: Opptil 25% mersalg av varer i 
øyehøyde. 

Valg: Spørre folk om de vil stemme dagen 
før - sannsynligheten for at de gjør det 
øker med 25% 

Salg: 40.000 i USA ble spurt om de skulle 
kjøpe bil neste 6 mnd - salget økte med 
35%



– Bent Sofus Tranøy til Minerva (2009)

«Jeg selv er snart 50 år, småfeit, 
viljesvak og dødsangsten trenger 

seg på. Det ville være mye bedre om 
det var dansk rugbrød med 

gresskarkjerner og ikke all den lett 
tilgjengelige drittmaten der det 

selges håndmat.»



Atferd
Sunniva Gylver:  
«Hvorfor er det viktigere å ha mange valg - 
enn å ta noen?» 

Douglas Coupland:  
«Option paralyzis» 

Undervurdert fremmedord: 
«Decision fatigue» - å bli sliten av alle 
valgene vi til enhver tid stilles ovenfor - og 
indre avtaler med oss selv.



Grønnvasking

Mål: Holde forbruket oppe  
(Husk R´ene) 

Eks: Green drinks  
En logikk som gjør at krig er bra hvis den 
utføres med økologiske klasebomber og 
resirkulerbare tanks. 

Eks: Elbilen Tesla 
Skrytkonsum/overkonsum/CO2-ved salg.



Helhet

Holistisk tankegang 

Livsløp - kretsløp 

Hva er hovedsaken? 

Er det et behov eller et ønske? 

Hvem tjener penger på dette?



Keynes (1930)

Jobbe 15t pr uke i 2000 

Reduksjon arb.tid - økende BNP 

Har bare skjedd i liten grad 

Hovedfeil: Skilte ikke mellom behov 
(needs) og ønsker (wants)



Grunnleggende 
behov

Helse 

Sikkerhet 

Respekt 

Personlighet 

Harmoni med naturen 

Vennskap 

Fritid



 Lykke - 
«Happiness»

BNL (Bhutan) og Happiness index 

BNP pr. innb. vs «Fornøyd med livet» 

Happiness påvirkes av relativ velstand (eks: 
Tyskland etter samling) 

Problem: Overvurderer lykke fra konsum - 
undervurderer fritid, utd, vennskap osv. 

Tiltak: Progressiv konsumbeskatning, 
arb.tidsbestemmelser og regler for reklame



Lykkekritikk

Agregert lykke, holistisk, gj.sn.? 

Lykken er en-dimensjonl - flere 
positive følelser. 

Begreprsforvirring: pleasure, 
happiness, joy.



– Fra boka «Enough»

«To go from the pursuit of growth 
to the pursuit of happiness is to turn 
from one false idol to another. Our 
proper goal, … , is not just to be 

happy but to have reason to be happy. 
To have the good things of life - 
health, respect, friendship, leisure - 

is to have reason to be happy.»



Enough - løsninger

Samfunnslønn - bedre fordeling 
Eks: Alaska - vanskelig innfasing 

Redusere forbrukspress 
Mindre forbruk - færre arbeidstimer 

Redusere markedsføring 
Skattlegge reklamekampanjer



Reklame



– Fra boka «Nudge»

«Putting the fruit at eye level counts 
as a nudge. Banning junk food 

does not»



Nudge - løsninger
Bevisst valgarkitektur (choice architecture). 
Eks: Butikk/kantine 

Bruk av «default» - standardverdi (ved mer 
komplekse valg/organdon.) 

Info - røykpakker 

Eks strøm: Smiley, lysintensitet ledning, 
blinkende lys/ABBA, sos.med., inn/ut-måler, 
hotellkey



Nudge - løsninger
www.stickk.com  
Gjøre avtaler i et fellesskap 

En dollar om dagen (graviditet) 

Bruk av hjelm (tillegg) 

«Helse-penger» - frigjøres hvis du trener.  
Sykle/gå 

CO2 pr mil innført på bil - hva med CO2 pr prod. enhet? 

Realtime-løsninger: GPS-distanse til konto, bompenger 
fordelt etter rush uten proveny osv.

http://www.stickk.com


Et rikt liv med enkle midler er den 
smale vei til den dype glede.



Linker
GreeNudge:  
www.greenudge.no/nudge 

Nettsted av forfatterne bak Nudge:  
www.nudges.org 

Brosjyre fra framtidens byer  
http://www.regjeringen.no/upload/
subnettsteder/framtidens_byer/Forbruk%20og
%20avfall/2013/Lost_in_the_Supermarked/
Fremtidens_byer_greennudge_brosjyre.pdf 

http://www.greenudge.no/nudge
http://www.nudges.org
http://www.regjeringen.no/upload/subnettsteder/framtidens_byer/Forbruk%20og%20avfall/2013/Lost_in_the_Supermarked/Fremtidens_byer_greennudge_brosjyre.pdf



