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Homo Extension 

 Definerende karaktertrekk ved mennesket 

 Opportunistisk utnyttelse av tilgjengelige 

ressurser 

 Jevnlige innovasjoner som gjør nye typer 

ressurser tilgjengelige 

 Tilgjengelige ressurser og teknologi 

brukes til å konstituere livsrommet, 

materielt og sosialt 

 Livsrommet, så vel materielt som sosialt 

konstitueres av tilgjengelige ressurser og 

teknologi 



Innramming av moralske objekter 
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Moralsk teknologi 

 ”En hump er en forhøyning av vegbanen 

som påfører føreren vertikalakselerasjon. De 

innebærer så store komfortulemper at 

føreren tilpasser farten til fartsgrensen 

dersom han i utgangspunktet kjører for fort 

(Statens Vegvesen)” 

 



Moralsk handlekraft og 

moralsk ansvar 

 Teknologi/materiell infrastruktur kan ha 

moralsk handlekraft 

 Definerer og opprettholder oppfatninger 

om normalitet 

  normativt begrunnet 

 Ikke naturgitt 

 Effektiv politikk må fange opp både 

individuell/kollektiv moral/holdninger og 

relevant delegert moral 

 Men teknologien kan ikke holdes moralsk 

ansvarlig 



Moralske landskap 

 





Betydningen av helhetstenkning 

og sammenheng 

 Trafikk-planlegging – liten effekt å bygge ut 

både veikapasiteten og 

kollektiv/gange/sykkel samtidig 

 Økologisk mat – hjelper ikke med 

bevisstgjøring og holdningskampanjer når 

varene ikke får hylleplass eller stabil levering 

 Rebound-effekten – Ikke noe poeng å spare 

penger med sparedusj dersom en drar til 

syden for pengene 
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Forbrukets paradokser 

 Forbruksvekst er en villet politikk 

 De fleste og tyngste politikk-områdene forutsetter 
økning i det private forbruket  

 Kraftfulle mot-tiltak vil bli iverksatt dersom dagens 
trend skulle endre seg  

 Den globaliserte økonomien forutsetter i stor grad 
billig, fossilt brensel 

 Økning i real-inntekten gir mer eller mindre 
proposjonal effekt i økte klimagass-utslipp 

 Direkte innenlands 

 Indirekte i andre land gjennom import 

 Komfortable politiske innramminger som gjenstår 

 Individualisering av ansvar for forbruksveksten 

 Naiv teknologisk optimisme  

…there is as yet no credible, socially just, ecologically sustainable scenario 

of continually growing incomes for a world of 9 billion people 

(Tim Jackson – prosperity without growth , pp 86)   



Sentralt versus lokalt 

 Sentral politikk er avhengig av gode, lokale 

eksempler for å skape legitimitet 

 Lokalt initiativ er en forutsetning for 

endringer i den nasjonale politikken 

 Større frihetsgrader til å utfordre status quo 

på lokalt nivå 

 Mer pragmatisme 

 Mindre kompleksitet (relativt sett) 



Behov for nye kompass i 

endringsarbeidet 

 Framtiden vil bli annerledes 

 Usikker/turbulent 

 Mer lokal 

 Knapphet på kritiske ressurser (mat, vann, olje, 
metaller) 

 Bærekraftig utvikling inkluderer alt – og ingenting 

 Lokalisering og bio-regionalisme 

 Logisk mottrekk mot oljedrevet globalisert økonomi 

 Opprettholde og skape nye koblinger mellom 
forbrukere og konsumenter på lokalt/regionalt nivå 

 Utnytte lokale ressurser 

 Basert på fornybar energi 

 Øke robustheten til lokalsamfunnet 

 

 



Endring vs reduksjon i forbruk 

 Endring av forbruksmønsteret 

 Innkjøpspolitikk/anbudsregimer 

  Lokalisering av varer og tjenester med stort karbon-
fotavtrykk 

 Urbant jordbruk/jordvernpolitikk 

 Støtte til arenaer for lokal omsetning 

 

 Reduksjon i forbruk/økning i alternative kvaliteter 

 Nye verdier må reflekteres i det materielle landskapet 

 Arealdisponering 

 Offentlig eierskap 

 Kvalitet i bygde omgivelser og uterom 

 Alternativene må oppleves som troverdige og 
konkurransedyktige 

 Betydningen av pilot-områder som kan gi rom for nye 
normalitets-regimer  

 



Takk for oppmerksomheten! 


