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Mål

Fremskaffe kritisk kunnskap og gi anbefalinger mht 
hvordan vi kan oppnå rettferdig klima- og miljøomstilling

Støttes av NFR (2020–2027)
Forskningssentre for miljøvennlig energi 
(FME Samfunn)

Hvordan fordeles goder og byrder?
Hvem er involvert i beslutningsprosessene?



Forskningspartnere (6) 

• Senter for utvikling og miljø (SUM)
• Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi (ISS)
• Institutt for pedagogikk (IPED)
• Institutt for statsvitenskap (ISV)
• Institutt for offentlig rett (IOR)



Partnere (24)

Miljødirektoratet
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Oslo kommune, Bymiljøetaten
Solenergiklyngen/Kunnskapsbyen Lillestrøm
SPIRE
TreFokus
Troms og Finnmark fylkeskommune
Tromsø kommune
Troms Kraft
Ullensaker kommune
Utdanningsforbundet
Viken fylkeskommune

A-lab
Asker kommune
Aspelin Ramm Eiendom AS
Bærum kommune
Forbrukerrådet
Framtiden i våre hender (FIVH)
Helsedirektoratet
Hurdal kommune
Istad Nett
Kommunesektorens organisasjon (KS)
Kongsberg kommunale eiendom
Lillestrøm kommune



Forskergruppen med støtteapparat

Leder Tanja Winther, SUM, UiO

WP1 Tor Håkon J. Inderberg, FNI 

WP2 Per Gunnar Røe, ISS, UiO

WP3 Hege Westskog, SUM, UiO

WP4 Ole Smørdal, IPED, UiO

WP5 Simone Abram, Durham Univ.

Anders Tønnesen, CICERO

Lars Böcker, TØI

Erik Berge, kommunikasjon



Omstrukturering av 
energisystemer

Elektrifisering vs. 
diversifisering av 

nasjonale 
energikilder og 

bærere

Oppfatninger og 
implikasjoner av 

EUs 
energiintegrering 

for Norge

Konsum og det 
bygde miljøet

Sosial og romlig 
eksklusjon og 

inklusjon

Utprøving

Institusjonalisering 
av klimapolitikk

Involvering av 
lokalsamfunnet

Flernivåstyring og 
fleksibel 

samforvaltning

Utvikling av nye 
praksiser og 

verktøy

Digitalisering, 
plattformer for 

deltagelse

Utdanning
Samskaping

EVU

Omstilling på 
kommunenivå i 
Storbritannia

Syntese og arbeid 
på tvers

Utdanning

Kommunikasjon



Intervensjoner, samskaping

Utvikling av nye praksiser og 
verktøy

Ung 
klimaledelse

Produktive
Boligby på

Breivoll

Digitalisering, 
plattformer for 

deltagelse

Decidim, 
klimaspill, 
Barnetråkk

Utdanning,
fagfornyelsen

Utdanning for 
bærekraftig 

utvikling
Demokrati og 

medborgerskap

EVU og samskaping

Omstilling og 
digitalisering

Include
delearena



Design-basert forskning
• demokratiske 

designeksperimenter
• sosiale designeksperimenter

Sosial innovasjon
Systeminnovasjon
Infrastrukturering

Distribuerte partnerskap 
mellom forskning og praksis

WP4: Intervensjoner, samskaping



Infrastructuring



Forprosjekt –
sosial inkludering
i Hovinbyen



Hva forsker vi på i Hovinbyen?

• allianser og nettverk (Pådriv, offentlige, privat, frivillige 
organisasjoner, befolkning, barn og unge, materielle aktører)

• praksiser og praksisutvikling (i og på tvers av aktører)
• betingelser for dialog (mellom ulike grupper, profesjonelle, 

folkevalgte)
• betingelser for medvirkning på ulike nivåer (involvering >> 

samskaping)
• rollen til digitale plattformer (kommunikasjons- og delingsmodeller)



Foreløpige funn

Medvirkningsaktiviteter i Hovinbyen
ü outsourcing vanlig
ü kun minimumskrav for medvirkning iht. PBL
ü faktiske resultater fra workshops mv. med barn 

og unge følger ikke saken videre
ü lang tid mellom involvering og realisering

Metoder
ü dokumentgjennomgang:

veiledende planer for det offentlige rom (VPOR) 
(Løren, Breivoll, Økern, Bryn)

ü case (Løren, Økern)



Mulige langsiktige mål - Hovinbyen

• forstå og utfordre urbane planprosesser, særlig knyttet til metoder for 
deltagelse og verktøy for samskaping,

• forstå og utvikle metoder og praksiser for å involvere barn og unge,
• forstå og utvikle metoder for å skape inkluderende boligprosjekter, nabolag og 

urbane områder (sosial bærekraft),
• forstå og bidra til plattformisering,
• utvikle suksesskriterier og indikatorer,
• utvikle læringsressurser, med særlig fokus på Fagfornyelsen: ‘Bærekraftig 

utvikling’ og ‘Demokrati og medborgerskap’,


