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Include
Årsrapport
2021
Visjon
Vi trenger forskning som kan bidra med løsninger i den
pågående klima- og miljøkrisen. Includes visjon er å
bidra til at omstillingen til klima- og miljøvennlige samfunn
skjer på en sosialt inkluderende og rettferdig måte.
Samskaping av kunnskap og læring gjennom utprøving
og eksperimentering utgjør pilarene i vår tilnærming.
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Kapittel 1

Hilsen fra styreleder
i Include, Vebjørn Bakken

Rapport fra Tanja
og Hege

Include er nå etablert som et viktig og framgangsrikt samfunnsvitenskapelig Forskningssenter for Miljøvennlig Energi – FME Samfunn.
Som styreleder har det vært en glede å se vår
aktive forsker- og partnergruppe engasjere seg
i dialog, formidling og en rekke av prosjekter
om inkluderende og rettferdig klima-og miljø
omstilling.

I 2021 la vi vekt på å sette i gang en rekke
prosjekter. Include-gruppen var også aktiv i
den offentlige debatten, og vi begynte å se
tegn på at miljøstrategien har effekt.

Vårt styre har bidratt med viktige strategiske råd i året
som har gått, for eksempel knyttet til kommende regu
leringer som Include-forskere bør rette sin oppmerksomhet mot og ved å oppmuntre forskere til å dele resultater
i en tidlig fase. Fem av våre styremedlemmer avslutter
snart sine toårige styreverv. På vegne av Includes forsker- og partnergruppe vil jeg gjerne takke Inger Lise
Blyverket (Forbrukerrådet), Bjørn Nordby (Asker kommune), Christoffer Klyve (Framtiden i våre hender), Julie
Sjøwall Oftedal (A-lab) og Henriette Rognlien (Hurdal
kommune) for deres verdifulle bidrag og entusiasme.
Include-konsortiet vokser, og med to nye medlemmer i
2021 har vi nå 24 partnere som representerer offentlig,
privat og frivillig sektor. Jeg vil gjerne bruke anledning
en til å ønske Utdanningsforbundet og Troms Kraft
hjertelig velkomne til gruppen vår. Slik vi tok sikte på
fra oppstarten av Include, spiller partnere en sentral rolle
i prioriteringen og gjennomføringen av forskningen.
Dette er reflektert i at svært mange representanter fra
partnerne deltar i Include-prosjekter og at vi har fått etab
lert prosjekter som er ledet av partnere. Mange partnere
har også gitt presentasjoner i 2021 knyttet til Includes
tematikk. Vi gjennomførte en spørreundersøkelse blant
partnere i forbindelse med Includes egenevaluering, og
der fremgår det at partnerne anser Include for å være
svært relevant for deres egen organisasjon og at de er
de er fornøyde med måten de involveres på (kapittel 9).
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Økonomisk sett er Include i rute, og det er flott å se at
ph.d.-rekrutteringen går etter planen. Ved utgangen
av 2021 har vi en gruppe på seks Include-stipendiater,
og i 2022 og 2023 skal det rekrutteres ytterligere tre til
fire stillinger. Vi har store forventinger til disse unge
forskernes bidrag til Include-gruppen og til våre resultater i årene som kommer.
Som direktør av UiO: Energi vil jeg også gjerne få takke
kollegaer i Include for inspirasjon og innspill til hvordan
samfunnsvitenskapelige og humanistiske perspektiver
kan integreres i UiOs energiforskning. Sommeren 2021
tildelte UiO:Energi seks studentstipend til sommerpro
sjekter relatert til Include-tematikk etter en åpen utlysning.
Som et resultat av dette har vi fått fem sentrale rapporter
om rettferdighetsaspekter knyttet til, henholdsvis, den
norske Klimaplanen, den norske Covid-19 kompensa
sjonsordningen, hvordan byplanlegging påvirker folk
som bor i periferien av mellomstore byer samt hvordan
grupper med nedsatt funksjonsevne erfarer endringene i
transporttilbudet i Oslo. Jeg vil gjerne takke de involverte
Include-forskerne for deres bidrag som veiledere, og jeg
er veldig imponert over arbeidet som studentene utførte
i disse prosjektene.

Vebjørn Bakken
UiO:Energi

Include har flere enn 80 aktive deltakere fra partnerne
og 45 seniorforskere, i tillegg til seks ph.d. stipendiater
og mange masterstudenter. Vi har også stor glede av de
ni medlemmene i Includes internasjonale ekspertgruppe
(Advisory Board), som bidrar til å øke vårt internasjonale
engasjement.
I år har vi for første gang hatt mulighet til å vurdere
virkningene av Includes miljøstrategi, som blant annet
anbefaler Include-deltakere å velge landbasert transport fremfor flyreiser innen Norge og Nord-Europa.
Antallet reiser i pandemiåret 2021 var trolig lavere enn
det som normalt ville ha vært tilfellet (for eksempel ble
det ikke registrert noen reiser utenfor Norge). Likevel er
resultatene fra vår kartlegging av reiser interessante: Av
de rapporterte innenlandsreisene til destinasjoner hvor
det er mulig å fly, var utslippene fra Includes reiser kun
42% av det de ville vært dersom fly hadde vært valgt på
samme rute (se kapittel 4). Dette er et inspirerende resultat. I 2022 vil vi forsøke å inkludere flere elementer fra
miljøstrategien i beregningen av Includes miljøavtrykk,
blant annet CO2-utslipp forbundet med matservering på
arrangementer.
Include-forskere har vært svært aktive i å synliggjøre
sine resultater, og gruppen hadde 47 mediebidrag i
2021. I forbindelse med stortingsvalget bidro en rekke
Include-forskere til å sette rettferdig omstilling på agendaen. For eksempel, en av våre forskere formidlet betydningen av å se naturkrisen og klimakrisen i sammenheng
i utformingen av politikk for en rettferdig omstilling.
Et annet innspill understreket behovet for å adressere
hvilket potensiale distriktskommuner har til klima- og
miljøomstilling. Temaet rettferdig omstilling ble også
belyst av Includes forskere og partnere gjennom flere
podcasts, hvorav en ble laget som en del av et universitetsnettverk for COP26.

Senere i 2021 satte Include-forskere søkelys på grupper som
ofte faller utenfor politiske prioriteringer og planer knyttet
til energi-, klima- og miljøomstilling: energifattige, det vil
si folk som ikke får dekket sine energibehov i hverdagen,
de potensielle negative effektene for husholdninger ved
innføring av ny modell for nettleie samt grupper med
nedsatt funksjonsevne. I sistnevnte tilfelle viste resultat
ene fra Include-studier at grupper med nedsatt funksjons
evne erfarer å bli ekskludert fra deltakende prosesser i
forbindelse med innføring av klima- og miljørelaterte
tiltak. Dette medfører at disse gruppene ikke nyter like
godt av tiltakene på linje med andre grupper.
I løpet av 2021 arrangerte vi INCLUDE lunsjseminarer
på en rekke temaer, som rollen til fagforeninger i klima
omstillingen, vindkraft, akademias klimafotavtrykk, ung
es klimaengasjement og rettferdige klimapolitikk. Vi
gjennomførte Includes årskonferanse i samarbeid med
våre partnere, og vi etablerte Partnerforum som en ny
Include-arena. Vi opprettet en ny serie, ‘Resultater og anbefalinger’, der vi publiserer resultater fra Includes forskning
i en tidlig fase. For å formidle sentrale begreper i Include,
har vi etablert et samarbeid med Store norske leksikon.
Til slutt, vi er stolte over å være en del av den fantastiske
Include-gruppen, og vi vil gjerne takke alle deltakere og
kollegaer inkludert sekretariatet for deres entusiasme
og innsats.

Tanja Winther

Professor og leder
av Include

Hege Westskog

Seniorforsker og
programkoordinator
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Include: mål, metodologi
og forskningsplan

Overordnet mål

Include har en helhetlig tilnærming til studier
av hvordan man kan oppnå et sosialt inkluderende og rettferdig klima- og miljøvennlig samfunn. Vårt navn, Include – Forskningssenter for
sosialt inkluderende energiomstilling – gjen
speiler disse ambisjonene. Include er finansiert
av Norges Forskningsråd (NFR) gjennom Forsk
ningssenter for Miljøvennlig Energi, 2020–2027.


Includes overordnede mål er å
produsere kritisk kunnskap om
hvordan man kan oppnå en rett
ferdig omstilling til et klima- og
miljøvennlig samfunn gjennom
samarbeid mellom forskere og
praktikere.
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Hvorfor Include?
Omstilling til et klima- og miljøvennlig samfunn krever
mer enn teknologiske løsninger, ovenfra- og-ned regu
leringer og innovative markedsløsninger. Include, for
ankret i samfunnsvitenskap, er godt rustet til å forstå
og møte sentrale utfordringer knyttet til den kommende
omstillingen, og vi trenger slik kunnskap av flere grunner. For det første vil virkemidler som anses som rele
vante og rettferdige ha en høyere grad av legitimitet
hos berørte lokalsamfunn og individer. Dette kan øke
gjennomføringsmulighetene for tiltak og virkemidler.
For eksempel, dersom reguleringer og initiativ fra statlige myndigheter motvirker tiltak og virkemidler som
oppfattes som relevante på lokalt nivå, kan dette hindre
omstilling. Protester mot bompenger illustrerer også at
tiltak som ikke oppfattes som relevante og rettferdige
blir mindre effektive. Dette understreker betydningen av
å forstå ulike perspektiver og inkludere berørte styrings
nivåer, organsiasjoner, grupper og befolkningen generelt
i prosessen med å utvikle omstillingspolitikk.

For det andre er det ikke alltid slik at de gruppene som
ytrer seg høyest om klima- og miljøomstilling er de
som berøres mest av tiltakene. Include bidrar også med
å undersøke hvordan samfunnsmessige- og sosiale
strukturer påvirkes av tiltak og virkemidler som kan
innføres i omstllingsøyemed: Vil de repordusere, øke
eller utjevne eksisterende ulikhet, for eksempel relatert
til geografiske forskjeller, styringsnivåer og/eller ulike
sosio-økonomiske grupper?
Vi tar utgangspunkt i tre aspekter knyttet til rettferdighet:
hvordan goder og kostnader knyttet til tiltak fordeles
mellom ulike grupper og aktører (fordelingsmessig rett
ferdighet); i hvilken grad ulike grupper og aktører er involvert i beslutningsprosesser (prosessuell rettferdighet);
og hvilke gruppers interesser som er representert (eller
ignorert) og hvem som bærer ansvar (anerkjennelses
rettferdighet).
Includes arbeid omfatter ulike sektorer og disipliner
som vektlegger ulike tematiske betoninger av rettferdig
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Forskningsplan og arbeids
pakker (work packages – WP)
Organisering av Includes
forskning:
•
•
•
•
•
•

WP1 Energisystemer i endring
WP2 Steder i endring
WP3 Kommunen som endringsaktør
WP4 Intervensjoner
WP5 Læring på tvers av landegrenser
WP6 Syntese, utdanning og kommunikasjon

WP1

hetsbegrepet, for eksempel energirettferdighet, mobili
tetsrettferdighet og miljørettferdighet. På tvers av vår
forskning retter vi oppmerksomheten mot prosesser,
uavhengig av om de skjer innenfor kommunen selv,
i møter mellom kommuner og lokalsamfunnsaktører
eller i grasrotinitiativer. Vi har som utgangspunkt at
inkluderende prosesser vil styrke mulighetene for omstilling, men hva sosial inkludering betyr i praksis er
et empirisk spørsmål.

Metodologi
Samskaping av kunnskap utgjør en av hjørnesteinene i
Includes metodologi. Dette innebærer at kunnskap produ
seres gjennom samarbeid mellom partnere i offentlig,
privat og frivillig sektor og forskerne i senteret. Den
andre hjørnesteinen er læring gjennom eksperimentering:
basert på de empiriske resultatene vil vi teste ut og doku
mentere effektene av lovende løsninger for klima- og
miljøomstilling og gi anbefalinger til politikkutforming
for inkluderende og rettferdig klima- og miljøomstilling.
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Et merknad om vårt normative grunnlag
Includes kjerneverdier (normative) er forankret i det presserende behovet for å ta vare på det globale og lokale miljøet
samtidig som sosial inkludering og rettferdighet sikres.


Omstilling til et lavutslippssamfunn er
krevende. Deltakelse i senteret gir tilgang
til en plattform der det samles kunnskap,
erfaring og nettverk, der det ikke handler
først og fremst om teknologi men om
metoder og inkludering av organisasjoner
og samfunnet i omstillingsprosesser.
Dermed får vi også øynene opp for det
større/bredere perspektivet.

WP2

WP4

WP3

WP5

WP6

Et overordnet spørsmål som er gjennomgående i Includes forskning er hvordan en
omstilling til et klima- og miljøvennlig samfunn kan realiseres uten å øke sosiale for
skjeller mellom grupper og enkeltpersoner,
enten i Norge eller andre steder.

Ernst Kloosterman, Tromsø kommune
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WP1

WP2

Arbeidspakke 1:
Energisystemer i endring

Arbeidspakke 2:
Steder i endring

Delmål:

WP2: Steder i endring

WP1 adresserer stasjonære energisystemer og starter
med elektrisitet. Det norske elektrisitetssystemet er i
hovedsak fornybart. Dermed blir et sentralt spørsmål
hvordan økt produksjon av ny-fornybar kraft vil påvirke
miljø, lokalsamfunn og grupper i Norge og i land hvor
nødvendige ressurser utvinnes. Et annet spørsmål er
hvordan subsidier og reguleringer påvirker småskala-
initiativer (vann, vind og sol) sammenliknet med storskala
vannkraftproduksjon. Include spør hvordan reguleringer
og tiltak påvirker ulike aktører og ulike befolkningsgrupper. WP1 adresserer også spørsmålet om diversifisering
av Norges energibærere, og startet her med en studie av
bioenergi. Til slutt, Norge forholder seg til EU direktiver
som har utallige implikasjoner for norsk energisektor. Her
har vi som mål å forstå og kommunisere implikasjoner
av EUs politikk og reguleringer før de gjennomføres og
hvordan ulike grupper forholder seg til slike.

• Forstå hvordan endringer i retning av mer desentrali
sering, flerveis utveksling og digitalisering av strømsystemet fastsettes, begrunnes og erfares av ulike
aktører og sluttbrukere, og implikasjoner for energi
rettferdighet, miljø og verdiskaping.

WP2 utvider forståelsen av energi til også å inkludere
indirekte energibruk, og har fokus på det romlige og
‘flyten’ av mennesker og varer, inkludert konsum. Ved
å adressere offentlig planlegging og måten mennesker
lever, arbeider, pendler og tilbringer fritiden sin på, vil
WP2 undersøke hvordan en omstilling til et klima- og
miljøvennlig samfunn kan skje på en rettferdig måte.
Dette innebærer å studere hvordan planer og tiltak påvirker mennesker på tvers av sosiale markører som alder,
kjønn, inntekt, utdanning, etnisitet, og geografisk, som
mellom byer og steder, sub-urban versus urban, nord
versus sør-Norge, Norge versus andre land.

• Utforske fordeler og ulemper av økt diversifisering
av nasjonale energiressurser og -bærere med tanke
på energirettferdighet, miljø og verdiskaping.
• Identifisere de viktigste driverne, barrierene og
energirettferdighetsimplikasjonene relatert til
norsk integrasjon i europeiske energimarkeder.

WP1 forskningsmål
Hovedmål: Analysere og gi anbefalinger om hvordan
ressurseffektivitet og verdiskaping kan økes og hvordan
utslipp og forringelse av miljø kan reduseres på en sosi
alt inkluderende og rettferdig måte i det norske energi
systemet.

Illustrasjonsfoto: colourbox.com

WP1: Energisystemer I endring

WP2 forskningsmål

Delmål:

Hovedmål: Analysere geografiske konsekvenser for
hverdagslige praksiser av direkte og indirekte energibruk og gi anbefalinger som sikrer sosialt rettferdig og
inkluderende avkarboniserte steder.

• Utforske konsekvensene for direkte og indirekte
energibruk i bygg og transport av dagens by- og
regionalplanleggingspraksis for dekarbonisering.
Identifisere i hvilken grad disse praksisene leder
til sosial og romlig inklusjon og eksklusjon.
• Undersøke hvordan bærekraftig forbruk kan
oppnås på en sosial rettferdig måte.
• Utvikle sosialt inkluderende og bærekraftige
energiplanleggings- og designpraksiser gjennom
samskaping med partnere.

Senteret har vært en avgjørende struktur,
plattform og tilrettelegger for økt dialog mellom Fridtjof Nansens Institutt og nye partnere
og beslutningstakere. Vi har et mye bredere
kontaktnettverk på grunn av Include.
Tor Håkon Jackson Inderberg, Fridtjof Nansens Institutt
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WP3

WP4

Arbeidspakke 3:
Kommunen som endringsaktør

Arbeidspakke 4:
Intervensjoner

WP3 forskningsmål

WP4: Intervensjoner

WP5: Learning across borders

Fokus for WP3 er kommunens rolle i klima- og miljø
omstilling og hvordan behovene til ulike grupper kan
sikres i denne. Dette inkluderer å undersøke og analysere
hvordan kommuneorganisasjonen er forberedt på og
arbeider med å implementere de nødvendige endring
ene, hvordan de involverer lokalsamfunnet i dette og
hvordan ulike styringsnivåer samarbeider for å planlegge
og gjennomføre en sosialt inkluderende omstilling. Vi
har et spesielt fokus på de prosessene som leder fram til
en inkluderende omstilling selv om vi også adresserer
utfallet av omstillingstiltak og politikk for ulike grupper
og aktører. Viktige spørsmål er hvilke grupper og aktører
som involveres i omstillingsprosesser, på hvilken måte
og med hvilken grunn.

Hovedmål: Analysere og gi anbefalinger om hvordan
kommuner kan utvikle strategier og tiltak som sikrer
en sosialt inkluderende omstilling til et klima- og miljøvennlig samfunn.

Målet til Include er ikke bare å studere hvordan man
kan oppnå en sosialt inkluderende og rettferdig klimaog miljøomstilling, men også å arbeide sammen med
partnere for å utvikle konkrete verktøy og metoder som
kan bidra i omstillingsarbeid. I WP4 utvikles, testes og
evalueres innovative intervensjoner for samfunnsmessig
omstilling med utgangspunkt i forskningen i de andre
WPene og kunnskap og erfaring hos Includes partnere.
Samskaping er hovedpilarene for arbeidet i WP4. Intervensjonene utvikles gjennom ko-design med partnere i
Include og andre relevante samfunnsaktører og testes,
evalueres og revideres i dialog med dem. I tillegg vil
mange av intervensjonene fokusere på deltakende proses
ser som motiverer innbyggere til å ta del i samskaping av
sosiale og miljømessige praksiser i eget lokalsamfunn.

In this WP, we ask what Norway can learn from the United Kingdom. Durham County Council (DCC) has recently
declared a climate emergency and proposed an action
plan to implement measures to mitigate greenhouse gas
emissions. Several Norwegian municipalities have also
declared a climate emergency and developed climate
action plans. What distinguishes the British response
from the Norwegian one is, on the one hand, the extent of
deprivation and inequality in the United Kingdom, where
energy vulnerability (sometimes referred to as energy
poverty) is a significant issue for UK energy policy and
regulations and, on the other, the weak financial and
policy position of British local authorities in a highly
centralised polity. This explains Durham’s focus on
mitigating the energy effects of poverty and the position
of vulnerable groups in their climate plan. The starting
point for developing climate plans in Norway tends to be
more focused on emission cuts, based on more abundant
local powers than are available in the United Kingdom.
WP5 aims to draw on UK experiences to reflect on how
Norwegian local plans for climate emissions might more
strongly integrate a concern for social justice.

[Include] løfter problemstillingen med en
sosialt rettferdig omstilling til lavutslippssamfunn. Viktig forskning.
Gerd Jacobsen, Viken fylkeskommune

Delmål:
• Identifisere praksiser og strategier som kan
iverksettes for å institusjonalisere sosialt inklu
derende omstillingstiltak og politikk.
• Forstå hvordan kommuner og lokalsamfunnsaktører
kan samskape løsninger for inkluderende omstillings
prosesser for overgang til et klima- og miljøvennlig
samfunn og mulige utfall knyttet til sosial inkludering,
klima- og miljømessige effekter og verdiskaping.
• Forstå hvordan det regionale og nasjonale styrings
nivået kan bidra til å realisere kommunenes potensial som aktør i sosialt inkluderende omstillingsprosesser og politikk.

WP4 forskningsmål
Hovedmål: I samarbeid med våre partnere, utvikle og
igangsette aktiviteter som kan bidra til en inkluderende
klima- og miljøomstilling.
Delmål:
• Utforske hvordan innbyggerinvolvering og sam
skaping kan fremmes ved hjelp av digitale verktøy
som sosiale media, digital medvirkning, energi-
simulering, GIS-verktøy og mobile media.

En rekke kommuner fremmer lokalmat

• Forstå hvordan lokale organisasjoner kan innrettes
for å forbedre sosialt inkluderende planlegging for
et klima og et miljøvennlig samfunn.
• Identifisere verktøy, metoder og tilnærminger som
er nødvendige for å utvikle meta-nivå undersøk
elser som syntetiserer erfaringer fra de ulike intervensjonene til senere bruk.
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WP5

WP6

Arbeidspakke 5: Læring
på tvers av landegrenser

Arbeidspakke 6: Syntese,
utdanning og kommunikasjon

WP5 Læring på tvers av landegrenser

WP5 forskningsmål

WP6: Syntese, utdanning og kommunikasjon

WP6 mål:

I denne WP-en spør vi hva Norge kan lære av Storbri
tannia. Durham City Council (DCC) har nylig erklært
klimakrise og foreslått en handlingsplan for å iverksette
tiltak for å redusere klimagassutslipp. Flere norske
kommuner har også erklært klimakrise og utviklet
klimahandlingsplaner. Det som skiller den britiske
responsen fra den norske er på den ene siden omfanget
av fattigdom og ulikhet i Storbritannia, der energi
sårbarhet (noen ganger referert til som energifattigdom)
er et betydelig spørsmål for britisk energipolitikk, og
på den annen side den svake økonomiske og politiske
posisjonen til britiske lokale myndigheter i en svært
sentralisert struktur. Dette forklarer Durhams fokus
på å energifattigdom og sårbare gruppers posisjon i
deres klimaplan. I Norge ser det ut til at utgangspunkt
et for å utvikle klimaplaner i mindre grad tar hensyn
til rettferdighetsaspekter på grunn av større materiell
rikdom og makt til det lokale forvaltningsnivået enn i
Storbritannia. WP5 har som mål å trekke på britiske
erfaringer for å reflektere over hvordan norske klimaplaner i større grad kan integrere hensynet til sosial
rettferdighet.

Hovedmål: Analysere erfaringer og gi anbefalinger for en
sosialt inkluderende omstilling til lavutslippssamfunnet
gjennom komparativ forskning i Norge og Storbritannia.

WP6 vil involvere alle forskerpartnere i syntetisering av
forskningsfunn og adressere tverrgående problemstil
linger. Videre vil det utvikles utdanningsprogrammer og
forskeropplæring av relevans for Includes fokusområde.
Til slutt, under denne arbeidspakken vil kommunikasjon mellom forskning og partnere sikres, og resultater
spres til våre målgrupper. Målgruppene for Includes
kommunikasjonsaktiviteter er akademia: partnere og
interessenter: samt allmennheten.

1. Syntetisere våre forskningsfunn

Delmål:
• Identifisere strategiske mål til britiske kommuner med
tanke på implementering av en sosial inkluderende
klimaomstilling.

3. Bidra til forskerutdanning og utdanning innen
Includes fokusområde ved å utvikle ph.d. og master
kurs og skape felleskapsfølelse blant studentene.
4. Sikre kommunikasjon mellom forskere og partnere
og formidle resultater i vitenskapelig sammenheng, til
partnere, relevante samfunnsaktører og allmennheten.

Foto: Billy Wilson / flickr

• Gjennomføre casestudier med DCC med fokus på
kunnskapsoverføring knyttet til spenninger mellom
sosial rettferdighet og klimaomstilling og ved å vurdere rollen til sivilsamfunnsgrupper og andre aktører
i utformingen av initiativer for omstilling.

2. Adressere tverrgående problemstillinger av
relevans for alle Includes forskere og partnere

• Bidra sammen med forskningskonsortiet til utvik
ling av pensum for kurs rettet mot planleggere i
norske kommuner

Illustrasjonsfoto: colourbox.com
University College, Durham.
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Organisering av Include
Organisasjonsstruktur

Includes styre

Include
Support

ÅRSMØTE

EKSPERTGRUPPE
STYRE

KOMMUNIKASJON

Vebjørn Bakken

Kristin Halvorsen

Iver Neumann

Matteo Chiesa

Bjørn Erik Nordby

Henriette Rognlien

Julie Sjøwall Oftedal

Christoffer Klyve

Inger Lise Blyverket

UiO

CICERO

FNI

ADM & ØKONOMI
LEDER AV INCLUDE
UTDANNING

FME-KOORDINATOR
LEDERGRUPPEN

WP1

WP2

WP3

WP4

WP5

DATAHÅNDTERING

WP6

UiT

A-lab
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Asker kommune

FIVH

Hurdal kommune

Forbrukerrådet
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Organisering av Include
Ledergruppen

Kommunikasjon

Tanja Winther

Hege Westskog

Tor Håkon Jackson Inderberg

Leder av Include

FME-koordinator og leder av WP3

Leder av WP1

SUM, UiO

SUM, UiO

Fridtjof Nansens Institutt

Bente Bakken

Anna Valberg

UiO:Energi, UiO

FNI

Marius Bergh

Terje Røysum

Kristoffer Ring

SUM, UiO

SUM, UiO

SUM, UiO

Knut Kjæreng

Galina Loginova

Synneva Laastad

ISS, UiO

ISS, UiO

Astrid Arnslett
CICERO

Administrasjon og økonomi

Per Gunnar Røe

Ole Smørdal

Simone Abram

leder av WP2

leder av WP4

leder av WP5

ISS, UiO

IPED, UiO

Durham University

Erik Berge
Kommunikasjonsansvarlig
SUM, UiO

SUM, UiO
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Administrasjon og økonomi

Administrasjon og økonomi

Kari-Anne Ulfsnes

Claes Lykke Ragner

Mariann Opaker

Gøril Heimland

IPED, UiO

IPED, UiO

FNI

OsloMet

UiT

Ilze Gehe

Malin Dahlberg Løvereide

Øyvind Henden

Lisbeth Kjelstrup

ISV, UiO

ISV, UiO

IOR, UiO

Christian Hansen

Ida Håbrekke

Suzanne Tærud Day

Sigrid Rian Song

CICERO

CICERO

CICERO

Stina Petersen
ISS, UiO
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UiT

TØI

Espen Refstie
TØI
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Includes ph.d.-stipendiater

Eivind Hjort Matthiasen

Forskere

Ingrid Christensen

Iris Leikanger

Asbjørn Torvanger

Aud Tennøy

Bjørnar Sæther

CICERO

SUM, UiO

CICERO

TØI

ISS, UiO

Johannes Volden

Kirsten Hegsvold

Oskar Vågerö

Bård Sødal Grasbekk

David Jordhus-Lier

Desmond McNeill

SUM, UiO

TØI

ITS, UiO

insam

ISS, UiO

SUM, UiO

Eivind Selvig

Elin Anita Nilssen

Ingrid Andrea Holland

Civitas

UiT

ISS, UiO

Fridtjof Nansens Institutt

Forskere

Anders Tønnesen

Anja Amundrud

Arve Hansen

CICERO

IPED, UiO

SUM, UiO
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Forskere

Jon Birger Skjærseth

Forskere

Kacper Szulecki

Karen O'Brien

Lars Wang

Lene Foss

Magne Flemmen

ISV, UiO

ISS, UiO

insam

UiT

ISS, UiO

Karianne Krohn Taranger

Karina Standal

Katinka Holtsmark

Mari Lie Larsen

Marianne Zeyringer

Marianne Aasen

Fridtjof Nansens Institutt

CICERO

TØI / UiO ØI

Fridtjof Nansens Institutt

ITS, UiO

CICERO

Kendra Dupuy

Lars Böcker

Lars Gulbrandsen

Marie Byskov Lindberg

Mette Talseth Solnørdal

Mikkel Vindegg

Fridtjof Nansens Institutt

TØI

Fridtjof Nansens Institutt

Fridtjof Nansen Institute

UiT

CICERO

Fridtjof Nansens Institutt
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Forskere

Forskere

Monica Guillen-Royo

Neha Singh

Nina Holmelin

Sindre Hoff

Tanu Priya Uteng

Thea Sandnes

CICERO

IPED, UiO

CICERO

SUM, UiO

TØI

SUM, UiO

Nina Solberg

Per Ove Eikeland

Petter Christiansen

Tom Erik Julsrud

Torbjørg Jevnaker

Ulrikke Bryn Wethal

insam

Fridtjof Nansens Institutt

TØI

CICERO

Fridtjof Nansens Institutt

SUM, UiO

Rolf Jacobsen

Selma Schwendsen Lindgren

Sigrid Stokstad

Øyvind Sundet

Gaia Arkitekter

Fridtjof Nansens Institutt

IOR, UiO

SUM, UiO
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Partnere

Partnere

Senter for utvikling og miljø (SUM) ved Universitetet i Oslo er vertskap for
Include. I tillegg er seks forskningsinstitusjoner, både universiteter og
forskningsinstitutter, en del av konsortiet. Durham University i Storbritannia
er vår internasjonale partner. Include har 24 dedikerte partnere som representerer både offentlige-, private- og sivilsamfunnsaktører. Våre partnere
er aktivt involvert i senterets aktiviteter gjennom Includes styre hvor de
har majoritet, gjennom Includes partnerforum, referansegruppemøter og
i prosjektgrupper for enkeltprosjekter. De inviteres også til å delta på
arbeidsverksteder, lunsj-seminarer og i kommunikasjon fra Include gjennom å dele kunnskap som er essensiell for partnerrelevant forskning.

Forskningsinstitusjoner
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Include i tall
Overordnet

Team, menneskene

Budsjett:

År:

8

63

NOK 168 445 000

Partnerrepresen
tanter involvert
i prosjektene

Involverte
forskere

45

Team,
menneskene45

63
Partnere

RCN

19 955 000

6

95 000 000

Forskningsinstitusjoner

Ph.d.
-stipendiater

6

Finansiering
8 år

53 490 000

Prosjekter
Include-prosjekter startet opp (inkl. Ph.d.):

Team, institusjoner

55
7

Team,
24institusjoner

Forskningsinsitusjoner
Partnere

7
24

Prosjekter
initiert

21

Tverr-WP: 21
(av de overnevnte)

18

16
11

5
2

3

WP1 WP2 WP3 WP4 WP5 WP6
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Spin-off søknader

CO2-utslipp

Spin-off søknader (nasjonale og internasjonale):

Registrerte CO2-utslipp fra Include-reiseaktiviteter:

22

9

Innsendte
i 2021

1750 kg CO2

43%

Innvilget
i 2021

Include spin-off søknader
har en tilslagsprosent på 43%

Registrerte CO2-utslipp spart ved å velge klimavennlige transportmidler:

2423 kg CO2

Antall internasjonale institusjoner
inkludert i søknader:

6

Registrerte utslipp sammenlignet med om ikke-klimavennlige transportmidler var blitt valgt:

Nordiske
Europeiske
Utenfor Europa

62

Nordiske
Europeiske
Utenfor Europa

4
2

42%

Utdanning 2021

27
5

1

Master-fag
organisert

Antall internasjonale
partnerinstitusjoner inkludert
i søknader, 2021

Antall internasjonale
partnerinstitusjoner inkludert
i søknader, 2020 - 2021

6

12

94

10 Masteroppgaver levert

i 2021

42

Include årsrapport 2021
Include i tall

Totalt

Sommer
prosjekter

Ph.d.-stipendiater
rekruttert

1
6

5

5

Utdanning
2021
10

Include årsrapport 2021
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43

03

Kapittel 3

Kommunikasjon 2021

Presentasjoner 2021

30 Internasjonale
publikum

Akademiske publikasjoner

Akademiske
publikum

30

23

(fagfellevurderte artikler og bokkapitler)

8

Fagfellevurderte
artikler

15

42

i 2021

311

85

Presentasjoner

i 2021
Bokkapitler

193

85

(etter målgruppe)

og
108 Partnere
interessenter

Totalt

108

Totalt

8

Akademiske
publikasjoner15

Digitale plattformer 2021

20 200 50 700
Mediebidrag 2021

5

6 Podcast
4
11

Avis

TV

Radio

13

5
6
4

Blogg

i 2021

13

94

Medie
bidrag
7
11

47

Blad
(inkl. Fagblad)

Nettsidetreff i 2021

Nettsidetreff totalt

434

426 201 90

Nyhetsbrevmottakere

Følgere på
Facebook

Følgere
på Twitter

Deltakere på Includes
årskonferanse

Møter og arrangementer 2021:

11

10

Include-arrangementer med eksterne deltakere
Interne møter og workshops for hele prosjektgruppen
Ledergruppemøter

Totalt

7
2
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Illustrasjonsfoto: colourbox.com

Includes
miljøstrategi

Includes miljøambisjoner i egen drift
Vårt styre vedtok Includes miljøstrategi i juni 2020.
Strategien gir retningslinjer for deltakende forskerinstitu
sjoner og for de som leverer tjenester til FME-senteret
slik at aktivitetene kan utføres på mest mulig miljøvenn
lig måte. «Miljøvennlig» refererer til reduksjon av klimagasser, tiltak for å redusere belastning på miljøet lokalt,
redusert uttak av naturressurser og tiltak for biologisk
mangfold. Målene er:
• Å sørge for at senteret motiverer til og tar i bruk best
mulige miljøløsninger
• Å øke oppmerksomheten om miljøvennlig praksis
blant deltakere i Include, deres institusjoner og også
i allmennheten
Miljøstrategien har retningslinjer for reiser, matservering
og annen senterrelatert aktivitet. Include skal forsøke
å unngå reiser der det er mulig. Det skal være mulig å
delta digitalt i møter arrangert av Include. Dersom det
er nødvendig å foreta reiser, skal man unngå å fly der
det er mulig og spesifikt i hele Nord-Europa inkludert
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Norge. Landbaserte reiser skal velges om det ikke er
spesielle grunner for å reise med fly. Ved reiser skal
det fylles ut et eget skjema utviklet av Include for å
registrere reisens CO2-avtrykk (inkl. spart CO2 i.f.t fly).
Modellen som benyttes inkluderer både direkte og in
direkte utslipp. Ved matservering i regi av Include skal
det velges en bærekraftig meny som er lokal/sesong
basert og inkluderer vegetariske, veganske og økologiske
alternativer. Matsvinn skal unngås. Vi har som mål å
be leverandører om å dokumentere CO2-avtrykk for
ulike menyer og velge menyer med minst fotavtrykk
og miljøbelastning. Hvis dokumentasjon er vanskelig
å fremlegge, vil vi velge vegetariske/veganske alternativer. Includes forskere og administrativt personell skal
om det er mulig finne de mest miljøvennlige måtene å
utføre all senterrelatert aktivitet på ved å bruke så lite
ressurser som mulig (for eksempel ved utskrift, e-poster,
slette gamle eposter etc.).

Arbeidet med Miljøstrategien

Resultater fra reiseregistrering 2021

Reisestrategien vår har blitt møtt med interesse fra andre aktører og er delt med dem, bl.a. NFR og SUM/
UiO. I 2021 har vi jobbet med å få forskerne våre til å
rapportere inn sine reiser. Det er flere som leverer inn
sine reiseskjema, men fortsatt må vi jobbe mer med å
få oppmerksomhet om egen reisestrategi internt. Vi har
møtt på noen utfordringer med matbestillingssystemer
for eksempel ved UiO. Vi har stilt krav i henhold til
miljøstrategien (for eksempel om vegetarisk, økolog
isk mat), men foreløpig er det ingen leverandører som
tilfredsstiller slike krav innenfor UiO-systemet. Vi har
derfor valgt å bestille mat fra egnede leverandører utenom
bestillingssystemet. Vi begrunner dette når vi sender inn
krav om refusjon av utgifter for å øke oppmerksomheten
rundt klima- og miljøvennlig mat i egen institusjon.

Siden Includes reiseregistreringsskjema ble opprettet i
2020 har vi fått inn 16 registreringer av Include-relaterte
reiser i 2020 og 2021. Koronasituasjonen begrenset reising i løpet av disse to årene i stor grad, og mange møter,
konferanser o.l. har blitt gjennomført digitalt. Det er
derfor å forvente at disse årene representerer et lavere
antall reiser enn hva som ville funnet sted i et normalår.
Includes forskere har blitt oppfordret til å registrere alle
reiser de gjennomfører som del av Includes aktiviteter,
med unntak av daglig reising til og fra arbeidssted. Likevel
er det usikkert om alle faktiske reiser er blitt registrert,
og vi har i dag ingen måte å kontrollere dette på.
Alle reisene som ble registrert i 2020 og 2021 ble gjennomført innad i Norge. Av de 16 registrerte reisene ble 5
gjennomført med tog, 5 med bil, 3 med en kombinasjon
av tog og buss, 1 med en kombinasjon av tog og bil, 1
med fly, 1 med en kombinasjon av fly, tog og buss, og
1 med en kombinasjon av tog, buss og bil.
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Foto: Include

Tanja Winther og Øyvind Sundet reiste med tog og buss for å treffe
Include-kollegaer i Tromsø i september 2021.

Respondentene ble bedt om å begrunne a) hvorfor det
var nødvendig å reise, og b) hvorfor de valgte de aktuelle
fremkomstmidlene.
Disse svarene gikk igjen i begrunnelsene av hvorfor det
var nødvendig å reise:
• Fysisk møte med samarbeidspartnere var viktig for å
muliggjøre diskusjoner/effektivt samarbeid (8 svar)
• Fysisk tilstedeværelse ved feltarbeid var viktig for
å få et inntrykk av den lokale konteksten/få god
dialog med intervjudeltakere og observere deres
fysiske miljø (5 svar)
• Deltakelse på et arrangement som foregikk fysisk
(3 svar)
Begrunnelsene av valgt fremkomstmiddel var mer varierte, men det er verdt å nevne at begge de registrerte
flyreisene var mellom Oslo og Tromsø, en strekning
som tar svært lang tid med tog og buss (mer enn ett døgn
hver vei), og begge disse respondentene nevnte familie/
barn som grunn til at de reiste med fly.
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Beregnet totalt CO2-utslipp fra de 16 registrerte reisene
er 1750kg. Dette inkluderer indirekte utslipp. Respondentene som ikke reiste med fly ble bedt om å beregne
hvor mye CO2 de sparte ved å velge et mer klimavennlig
reisemiddel (en kalkulator ble oppgitt, som inkluderer
direkte og indirekte utslipp). På de reisene hvor det ville
vært mulig å velge fly for den aktuelle strekningen, ble
det spart totalt 2423kg CO2 ved å velge andre reisemåter
enn kun fly. Sagt på en annen måte: de 16 reisene som
var inkludert i dette materialet, belastet miljøet med
42% av CO2-utslippene som ellers ville vært tilfelle for
flyreiser. De to respondentene som reiste med fly kunne
ha spart totalt 622kg CO2 ved å velge en annen reisemåte.
Respondentene som ikke reiste med fly ble bedt om å
beregne hva som var ekstrakostnaden ved å velge en
mer klimavennlig reisemåte. Ikke alle svarte på dette
spørsmålet, men hoveddelen av de som gjorde det beregnet relativt høye ekstrakostnader – mellom NOK 500
og NOK 5000 per reise.
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Forskning i 2021
Forskningen er i gang
I 2021 igangsatte vi de fleste av prosjektene som ble definert og utviklet i samarbeid med våre partnere i 2020.
Vi hadde ved utgangen av 2021 flere enn 40 prosjekter av
ulik type og varighet: større flerårige samarbeidsprosjekter (forskere på tvers av institusjoner), forskerprosjekter
av kortere varighet og ph.d.-prosjekter. Partnerne deltar
i prosjektgruppene for de fleste av disse prosjektene,
som illustrert i Figur 5.1.
Prosjektene er i hovedsak fordelt på de tre hovedarbeids
pakkene WP1, WP2 og WP3. I tillegg har vi definert og
igangsatt prosjekter i WP4 og WP5. En oversikt over
forskningstemaene innen hver arbeidspakke er illustrert
i Figur 5.2. For en detaljert oversikt over hele prosjektporteføljen, se vedlegg A.

Alle arbeidspakkene har delvis overlappende tematikk.
Arbeidspakker 1–3 forholder seg til intervensjonene
som skal gjennomføres i arbeidspakke 4. Byutvikling
i et omstillingsperspektiv som er en sentral tematikk i
arbeidspakke 2, forholder seg til det kommunale beslutningsnivået og er relevant også for arbeidspakkene 3
og 5. Kommuner gjennomfører energiinvesteringer og
energisparetiltak, og et samspill mellom arbeidspakker 1,
3 og 5 er dermed relevant. Dessuten er flere av prosjekt
ene samarbeid mellom forskere i flere arbeidspakker.
Våre stipendiater samles også regelmessig og bidrar til
tverrfaglige diskusjoner og samarbeid.

Konsum og det
bygde miljøet

Institusjonalisering av miljø og
klimaarbeid

Utdanning for
bærekraftig
utvikling

Elektrifisering vs.
diversifisering av
nasjonale energi
kilder og bærere

Sosial og romlig
eksklusjon og
inklusjon

Involvering av
lokalsamfunnet

Utvikling av nye
praksiser og
verktøy

Oppfatninger og
implikasjoner av
EUs energiinte
grering for Norge

Utprøving av
planleggings- og
designstrategier

Flernivåstyring
og fleksibel
samforvaltning
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Omstilling på
kommunenivå i
Storbritannia

Syntese og arbeid
på tvers

Utdanning

Kommunikasjon
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Forbrukerrådet har strøm på agendaen, og vi ser
stadig mer behov for å engasjere oss i energispørsmål
og sosial inkludering. Arbeidet i Include hjelper oss å
berede grunnen for dette, og gir oss verdifull innsikt.
Andreas Strandskog, Forbrukerrådet

Glimt fra prosjektene
Høydepunkt 1

Forskning på manglende ivaretakelse av samiske rettigheter
i energiomstillingen
I sitt ph.d.-prosjekt dokumenterer Susanne
Normann erfaringene til de samiske reineierne
på Fosen-halvøya i møte med utbygging av
vindkraft. Hun trekker også linjene til utvinning
av råmaterialer (bauksitt) i Brasil, der urbefolkninger påvirkes negativt av denne industrien.
Resultatene viser globale koplinger mellom
utvinning og strømproduksjon. Normann fremhever nødvendigheten av å ta ulike gruppers
erfaringer og kunnskapssystemer på alvor.
Vindkraftkonflikten på Fosen endte med en dom
i Høyesterett til den samiske reindriftens fordel.

Flexeffect – erfaringer fra piloter – strømbruk (flex2)
Vi gjennomfører en kvalitativ studie av husholdningers
respons og synspunkter på de planlagte endringene i
nettleien for strøm, som myndighetene planlegger å
innføre i 2022. Hensikten med den nye nettleiemodellen
er å motivere forbrukere til å bruke mindre strøm på tider
av døgnet/året hvor strømnettet er mest belastet. I 2021
har forskerne intervjuet rundt 20 personer i sine hjem,
fordelt jevnt i Tromsø og Porsgrunn. Utvalget dekker
ulike boligtyper (eneboliger, leiligheter) og til dels ulike
sosio-økonomiske grupper. De foreløpige analysene viser
at de intervjuede husholdningene har relativt begrenset
potensiale til å flytte og/eller redusere strømbruken sin
i hverdagen. Unntaket er lading av elbil, som med egnet ladeløsning kan utføres om natten. Spørsmålet om
rettferdighet ble drøftet inngående. De fleste opplever
at den nye nettleien kan ha en positiv fordelingseffekt
(forbrukere med høyere forbruk betaler et høyere måned
lig fastledd), men at den kan slå uheldig ut for folk i
trekkfulle eneboliger og familier i «tidsklemma» og at
det er en fare for at elbil-eiere «på nytt» vil bli premiert
på bekostning av andre. Generelt etterspør de som ble
intervjuet at det blir gitt tydelig informasjon om:
• hva den nye nettleien innebærer, inkludert
regneeksempler og
• hva som er referansen for beregning av fastleddet (som
vil kunne variere ut fra maksimalt, målt effektuttak
foregående periode). Spesielt etterspørres det informasjon om hvilken ukedag og time i forrige periode
som danner grunnlaget for fastleddet.

Foto: Stian Hansen / flickr
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Flere informanter fremhever at begge typer informasjon
bør fremkomme via elektroniske medier (nettsiden, elektronisk faktura, sms) og, for grupper som ikke nås via
slike medier (typisk eldre), på papir.

Virkelig offentlige byrom
I dette prosjektet undersøkes bruken av offentlige rom
og mulighetene for å utvikle sosialt inkluderende rom i
transformasjonsområder. Vi fokuserer på fortetting og
kompakt byutvikling, som er den dominerende bærekraftstrategien innen byplanlegging, særlig med tanke på
å redusere energibruk til transport og transport-gene
rerte utslipp. Denne typen byutvikling er ofte preget av
interessemotsetninger og av at mange ulike hensyn må
ivaretas. Det å skape gode fellesrom som også er sosialt
inkluderende, kan være krevende.
Dette er et langsiktig prosjekt, men vi har noen foreløp
ige resultater knyttet til hvordan aktører i byutviklingen
forstår begrepet «bygulv» og hvordan dette påvirker arbeidet med å utforme attraktive og inkluderende byrom.
Begrepet bygulv brukes stadig oftere for å beskrive både
utendørs fellesrom og første etasjene i bygninger, samt
overgangssonene. Disse rommene og overgangssonene
er viktige for opplevelsen av byrommene for ulike befolkningsgrupper og om byrommene er og oppleves
som sosialt inkluderende. Det er ofte knyttet sterke
økonomiske interesser til bygulvet, som kan kjøpes
av private aktører, noe som kan få betydning for hva
bygulvet brukes til og om det blir sosialt inkluderende.
Vår undersøkelse viser at begrepet bygulv stort sett ikke
er klart definert eller avgrenset, men at det kan omfatte
gatenes og plassenes karakter og utforming, innholdet
i tilstøtende førsteetasjer og kommersielle eller ikke-
kommersielle tilbud. Dessuten legges det vekt på at
bygulvet har en viktig sosial funksjon for hvordan bylivet
utspiller seg på gateplan og hvordan byen oppleves av
enkeltindivider. I bygulvsplanen for Bispevika i Oslo
er for eksempel begreper som åpenhet, tilgjengelighet
og demokratisk karakter brukt for å beskrive hensikten
med bygulvet. Foreløpige funn bekrefter at de sosiale
aspektene er viktige både for planmyndigheter, desig-

Høydepunkt 2

Rekruttering av fem nye
ph.d.-studenter
Følgende 5 ph.d.-prosjekter ble startet opp:
Johannes Rudfjord Volden (SUM/ISS, UiO):
I møte med den ‘antropocene’ tidsalder: Barri
erer og muligheter for alternative proteiner i
Norge; Ingrid Christensen (CICERO): Kommun
ers arbeid med sirkulærøkonomi; Eivind Hjort
Matthiasen (FNI/ISS, UiO): Forståelse av forbruk
eres kapasitet til å endre adferd til bærekraft
ige energipraksiser; Kirsten Hegsvold (TØI):
Flernivåstyring gjennom byvekstavtaler og Iris
Leikanger (SUM/SAI, UiO): Samskaping av lokal
bærekraft? Norske kommuner innvevd i klima
samarbeid. Fra før har vi Oskar Vågerös ph.d.
prosjekt på energimodellering og sosiale
faktorer (MatNat, UiO).

nere og eiendomsutviklere. Samtidig er det tydelig at
utformingen og bruken av bygulvet er gjenstand for
intense forhandlinger og konflikter mellom ulike (og
ofte økonomisk sterke) interesser. Forhandlingene dreier
seg om:
• Eierskapet (hvem skal ha juridisk eierskap, noe som
får betydning for hvordan sosial inklusjon og eks
klusjon praktiseres)
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Include sitt arbeid med å utvikle ny kunnskap om
rettferdig omstilling vil kunne skape muligheter for en
bedre og raskere omstilling til et lavutslippssamfunn.
Include setter rettferdig omstilling på agendaen på en
helhetlig og forskningsbasert måte. Det er spesielt
viktig for oss å vite mer om hvilken rolle kommunene
kan spille i omstillingen.
Miljødirektoratet

• Utformingen (hvordan skal det legges til rette for ulike
grupper og i hvilken grad holdes visse grupper utenfor)
• Drift (hvordan opprettholdes og vedlikeholdes fellesrommene, slik at de tilfredsstiller intensjonene)
Bygulvet består ofte delvis av offentlige og private områder, samt overgangssoner der eiendomsutviklere og
leietakere ønsker å unngå visse typer aktiviteter og
sosiale grupper. I det videre arbeidet med denne studien
vil vi fokusere på konkrete byutviklingsprosjekter og
hvordan fellesrommene oppleves av brukere og menne
sker som bor, oppholder seg og ferdes i byen. Hvis det
er slik at det knyttes sterke kommersielle interesser til
bygulvet, og at kommersielle selskaper har eierskap,
utforming og forvaltning av bygulvet som forretnings
modell, så kan det innebære en privatisering som kan
gjøre at disse fellesrommene ikke fungerer som virkelig
offentlige byrom. Design av byrommet kan inkludere
visse sosiale grupper og holde andre utenfor (for eksempel mennesker som ikke kan eller ønsker å betale for
bruk av et kafébord), men inklusjons- og eksklusjonsprosesser kan også være mer subtile og gi mennesker
følelsen av å høre til («in place”), eller ikke høre til
(«out of place”). Undersøkelsen viser at det er viktig
med detaljert empirisk kunnskap om disse endringsprosessene, informert av internasjonal forskning og
begrepsapparat. Undersøkelsen viser også hvor viktig
det er med tverrfaglig samarbeid for å håndtere forholdet
mellom på den ene siden arkitektur og fysisk design og
på den andre siden sosiale prosesser og rettferdighet.

Bærekraftig forbruk og ombruk
Asker er en av våre studieområder. Asker gjennomfører i
dag et betydelig arbeid med å få varer fra gjenbruksstasjonene i kommunen tilbake i omløp, gjennom ombruksbutikk, ombrukslager, kreativt verksted, reparasjons
cafe, byggevareutsalg og ‘BUA’-konseptet. I tillegg går
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brukte bøker inn i bokskap spredt i kommunen, samt
til barnehager, skoler, helsestasjoner og SFO. Gjennom
initiativene kombinerer kommunen miljøfokus med
ulike former for arbeidstiltak og frivillighet. De ulike
initiativene fremstår som viktige læringsarenaer for
bærekraftig forbruk, der de som deltar blir konfrontert
med eget og andres avfall på en konkret måte. Forbrukere
uttrykker vantro over mengden nye, fine, og dyre varer
som selges eller brukes, og de som jobber med avfall
daglig lærer å se verdi i avfall. Den sosiale komponenten
fremstår som viktig for de som deltar, gjennom å bidra
til mestring og arbeidstrening. På tross av både bredde
i tilbudet og læringspotensialet, når hvert av tilbudene
likevel bare en begrenset del av forbrukerne i kommunen.
Barrierer på driftssiden kan i hovedsak knyttes til tre aspekter; organisering og økonomi, ressurser samt kommunikasjon. De etablerte organisasjonsmodellene er sårbare
for utvidelse gjennom at de baserer seg på ildsjeler og
frivillighet. Støtten de mottar rekker ikke til de aktivitet
ene de allerede har, og mange involverte bruker tid langt
utover arbeidsbeskrivelse. Midler gis også gjerne for korte
tidsperioder, noe som gir begrenset forutsigbarhet og en
lite bærekraftig organisasjonsmodell. Det er krevende å
balansere de sosiale komponentene og drift av ombruk.
Flere av de som jobber med dette ser at dersom de skal
ivareta de sosiale elementene, betyr det at andre deler av
driften ikke kan kreve for mye. Utvidelser kan også gå på
bekostning av oppfølging av de som er på arbeidstrening.
I tillegg krever arbeid med ombruksvarer store arealer
og mange manuelle prosesser. Eksisterende lokaler er
for små til eventuelt å utvide kurstilbud, lagerplass for
liten til å ta inn flere varer, eller man har ikke mange nok
folk til å utvide tjenester som forbrukerne etterspør. Når
det gjelder kommunikasjon, oppleves det som vanskelig
å nå frem i et hav av reklame og markedsføring, og de
konkurrerer med enklere, mer tilgjengelige tilbud som
forbrukerne kjenner fra før.

Barrierer på forbrukersiden knytter seg i stor grad til
eksisterende forbrukskultur, hverdagsrutiner samt ulike
sosiale og økonomiske barrierer. Med forbrukskultur
henviser vi til hvordan hverdagslivet og forbruk i dag
er strukturert. De lokale initiativene krever en helt annen måte å gjøre innkjøp og forbruke på, og barrierene
mellom å handle brukt og å handle nytt er ikke tilstrekkelig bygget ned. For eksempel krever deltagelse i en
reparasjonscafe både at man vet at den finnes, planlegger
bruken av den og investerer tid til å lære mens man er
der. Dette står i sterk kontrast til det å kjøpe en vare
på vei til eller fra jobb, eller å få en tjeneste utført i et
butikkformat. Initiativene utfordrer dermed etablerte
hverdagsrutiner. I tillegg spiller ulike former for sosiale
og økonomiske barrierer inn. Flere forbrukere virker å
definere seg selv på utsiden av disse initiativene, da de
oppfatter initiativene som myntet på andre enn dem selv,

mer som sosiale tiltak, helsetiltak eller for mennesker
med dårlig økonomi. Videre ser vi at det fremdeles
eksisterer en oppfatning om at brukte varer og andres
avfall er lite tiltrekkende, i verste fall ekkelt. Initiativene
faller i noen tilfeller også mellom to stoler. På den ene
siden er folk skeptiske til gratistilbud. På den andre siden
er det en viss forventning om at brukt skal være billig.
I sum viser disse funnene hvor krevende det er å drive
med ombruk i dag, selv med kommunen som pådriver.
Avfallsmengden inn er enormt mye større enn det som
går tilbake i sirkelen, da ingen deler av det eksister
ende systemet er rigget for det sirkulære. Dette handler
både om ressursene som skal til for å utvide tilbudet er
begrenset, og at en del av det som er tiltrekkende ved
initiativene ligger nettopp i det at de er småskala, intime
og har sterke sosiale komponenter.
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I vår videre forskning vil vi følge Asker kommunes arbeid
med å oppskalere ombruksarbeidet i et kommersielt
drevet ombrukssenter og deres innføring av en digital
plattform som skal gjøre det enklere for innbyggerne
å finne frem til ombrukstjenester. Asker kommune ønsker å ta med seg de sosiale komponentene knyttet til
frivillighet og arbeidstrening inn i et samarbeidsformat
med kommersielle aktører. Håpet er at senteret i større

Massedeponier

grad vil møte de tjenestene forbrukerne etterspør og
behøver for å gjøre ombruk til en del av hverdagslivet.
Forskningsprosjektet vil følge prosessen med etablering
en av senteret for å forstå hva som vinnes og tapes i en
slik prosess, og hvorvidt dette konkrete oppskaleringsinitiativet kan legge til rette for sosial bærekraft og
samtidig bidra til spredningen av mer bærekraftige
forbruksmønstre i Asker kommune.
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I forprosjektet pekes det på at masseforvaltning, masse
deponier og tilhørende miljøproblemer får lite oppmerksomhet i den offentlige debatten. Mange som arbeider
med masseforvaltning i privat og offentlig virksomhet
erkjenner problemene og sitter på mye erfaringsbasert
kunnskap om problemene og deres årsaker, men denne
kunnskapen er ikke systematisk analysert. I Norge finnes
offentlig statistikk om ‘forurensede masser’, men ikke
når det gjelder ikke-forurensede masser. En høy andel
av massene som deponeres er ikke forurensede, noe som
betyr at de kan brukes i bygg- og anleggsvirksomhet i
stedet for å deponeres, men av ulike grunner skjer dette
i liten grad. En viktig årsak er manglende planlegging
og koordinering. Viken fylkeskommune påpeker at
tidlig planlegging er avgjørende for en mer miljø- og
energivennlig masseforvaltning, og at prosjekteiere og
utbyggere sammen bør lage en plan for masseforvaltning
som legger vekt på å bruke og gjenbruke lokale masser
og minimere bruken av nye masser og deponering av
eldre masser. I hvilken grad denne tidlige planlegging
en gjøres, er usikkert. Intervjuer gjort i forprosjektet
avdekker at det ofte er slik at hverken prosjekteiere eller
utbyggere forholder seg til spørsmålene rundt masseforvaltning, men heller engasjerer maskinentreprenører
til å finne et egnet deponi og kjøre massene dit. Det er
i dag knapphet på massedeponier i nærheten av Oslo.
Større deponier, som ved Vormsund i Nes kommune,
fylles opp raskere enn antatt. Mange grunneiere ønsker
tillatelse til å anlegge massedeponier, men kommune
er restriktive med å gi slik tillatelser på grunn av miljø
konsekvensene, som fare for leirskred, forringelse av
naturområder eller støyplager for beboere. Oslo kommune har ikke massedeponi selv, men har i praksis satset
på at omkringliggende kommuner kan ta imot masser.

Foto: Bjørnar Sæther

Foto: Jon Tyson on Unsplash
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Vi har gjennomført et forprosjekt om massedeponier i
Oslo-Viken som kartlegger hvordan masseforvaltning
foregår i forbindelse med utbygging og infrastrukturprosjekter. Bakgrunnen er at uttak, transport og lagring
av masser som pukk, sand og jord er et økende miljø- og
energiproblem i forbindelse med for eksempel utbygging
av klimavennlige områder i byer. Det anslås at 20% av all
lastebiltransport i Norge er knyttet til transport av masser
for bygg- og anleggsnæringen (SINTEF). Etablering av
massedeponier kan også påvirke bynære naturområder.
Spørsmålet som stilles i prosjektet er hvilke praksiser
som kjennetegner masseforvaltning i Oslo og Viken, både
når det gjelder uttak av masser, transport og deponering.

Det er tatt et initiativ for å få til en mer bærekraftig
masseforvaltning, blant annet etableringen av en såkalt
«massehub» i Hovinbyen (som er Oslos største byutviklingsprosjekt), og enkelte entreprenører ønsker å tilby
ombruk og resirkulering av masser. Et felles problem
for disse initiativene er imidlertid at det krever tilgang
til arealer sentralt i regionen (Oslo). Et slikt anlegg vil
ha en viss størrelse og vil gi negative konsekvenser for
nabolaget, som støy og støv. Et annet problem er de høye
tomteprisene i Oslo, som gjør at etableringen av et slikt
anlegg vil gi svært store kostnader knyttet til grunnerverv,
som gjør det lite lønnsomt. Forprosjektet viser altså at det
finnes alternativer til dagens praksis, men at manglende
koordinering, dagens regelverk og økonomiske interesser
gjør det vanskelig å få til en kursendring.
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Partnerinvolvering og partnerstyrte prosjekter
Forprosjekt omstillingskompetanse

Høydepunkt 3

Partnerledete aktiviteter
I 2021 har Include-brukerpartnere bidratt
med 26 presentasjoner og tre publikasjoner/
mediebidrag.

Mange av våre partnere har egne aktiviteter innenfor
Includes tematikk og de holder også innlegg som er rela
tert til Include. KS ved Kjetil Bjørklund har for eksempel
gitt presentasjoner om klimaledelse i fylkessamlingene
som Miljødirektoratet har avholdt. Miljødirektoratet har
arrangert webinarer, podcaster og holdt egne foredrag
om relevant tematikk. Miljødirektoratet arrangerte også
«Klimakrønsj» i september 2021 for kommuner med
tema klimavennlig samfunnsutvikling, der 50 kommuner deltok.

Include-partner Asker kommune har ledet et prosjekt på
omstillingskompetanse rettet mot kommunesektoren i
samarbeid med blant annet Include-partner insam og
UiO. Formålet er å utvikle et kompetanseopplegg for
kommuner for å styrke disse i arbeidet med omstilling til
et bærekraftig lokalsamfunn. Prosjektet har vært innrettet
mot å etablere et rammeverk for et kompetanseprogram
på feltet. Kompetanseprogrammet skal: i) gi innsikt i utfordringsbildet; ii) legge grunnlag for institusjonalisering
av omstillingsarbeidet; iii) sikre legitimitet i arbeidet; og
iv) bidra til å videreutvikle nasjonale rammebetingelser
og virkemidler på området. Disse fire målene danner
utgangspunkt for kompetansemålene som foreslås. Vi
vil benytte kunnskapen fra dette forprosjektet i utvikling
av et etterutdanningstilbud ved UiO (SUM) rettet mot
kommuner.

Prosjekt om rettferdig omstilling og lokal
stedsutvikling.

Vestre Billingstad – deltagende design
av mobilitetsløsninger

Kristiansand kommune har engasjert Include-partnere
til et arbeid om rettferdig omstilling og lokal steds
utvikling. Kristiansand kommune er en del av nettverket
Kortreist Kvalitet organisert av KS, og dette nettverket er
også en del av Include. Prosjektet gir et rammeverk for
utvikling av rettferdig og klimavennlige lokalsamfunn,
hvor aktiviteter som fører til utslipp eller miljøødeleggelse skal reduseres på en rettferdig måte. Rettferdig
lokal omstilling vil vektlegge forhold som samskapingsprosesser, delingsløsninger/ sambruk og tilgengelige
tilbud for alle. Rapporten gir eksempler på hva dette kan
innebære for spesifikke sentre i kommunen.

På Vestre Billingstad i Asker utvikles et nytt boligområde.
Målet, som er definert i områdeplanen, er at området
skal utvikles til et urbant, attraktivt og levende bomiljø
med gode uteområder. Asker kommune har i samspill
med forskere i Include etablert et forprosjekt som skal
bidra til å utvikle Vestre Billingstad til et sosialt in
kluderende og miljøvennlig boligområde. Både nødvendige samarbeidsprosesser og løsninger adresseres.
Tre hovedområder er utkrystallisert for videre arbeid:
1) Plan, prosess, samspill og medvirkning (samarbeid
kommune og utbyggere, planprossen i seg selv, hvem er
involvert samt medvirkningsaspektet), 2) Bærekraftige
løsninger for mobilitet og forbruk, og 3) Sosial inkludering i endringsprosesser og i utvikling av et slikt
område. Forprosjektet baseres på arbeidsverksteder,
dokumentstudier og dialog.

[Vår deltakelse i Include] har ført til
økt fokus på holdninger og praksis
i befolkningen, på rettferdig om
stilling, som også blir reflektert
i vår kommende strategi og
prosjekter hos oss.

I 2021 definerte vi en ny type prosjekt i Include «Partnerledede prosjekter». Dette er prosjekter som partnerne
våre har tatt initiativ til og som ledes av dem. Forskere
er inkludert. Under gir vi noen eksempler på denne
typer prosjekter i Include fra 2021.

Siv Elin Ånestad, Framtiden i våre hender

Illustrasjonsfoto: colourbox.com

Illustrasjonsfoto: colourbox.com
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Spor av Include

Arbeid på tvers i Include
– et grunnlag for syntese

Vi ser også i år flere spor av Include hos partneres og
andres arbeid. Fra undersøkelsen gjennomført blant
partnere ifm. egenevalueringen av senteret, ser vi også
at de i stor grad opplever Include som relevant for sine
organisasjoner og arbeidsområder, og flere trekker frem
at de ser Includes forskningstema som viktig både for
egen organisasjon og for samfunnet. Flere understreker
at Include har bidratt med kunnskap som er relevant
for deres organisasjoner og at Include har bidratt med
innsikt og faglig tyngde for å møte utfordringer de har i
sitt klima- og miljøarbeid. En trekker frem at hen har fått
en bedre forståelse for underliggende sosiale prosesser
for å gjennomføre tiltak, og noen nevner at Include har
bidratt til at partnerne har fått større nettverk på feltet.
En partner fremhever at Include har bidratt til at nye
typer prosjekter har startet opp hos dem, og også til
nye prosjektsamarbeid. Under framhever vi noen eks
empler på hvilken betydning Include har for partnere
og andre aktører.

Alle arbeidspakkene i Include har delvis overlappende
tematikk og vi etterstreber samarbeid på tvers av arbeids
pakkene både for å trekke veksel på hverandre og for å
skape et godt grunnlag for syntesen av Includes arbeid.
Dessuten utføres flere av prosjektene av forskere som er
tilknyttet flere arbeidspakker. Våre stipendiater samles
også regelmessig og bidrar til tverrfaglige diskusjoner
og samarbeid (se Forskerutdanning og rekruttering).

Arbeid med innovasjoner

Illustrasjonsfoto: colourbox.com

Etter dialog med FME NTRANS velger vi i Include å
bygge på arbeidet de gjorde under den tidligere FME-en
CenSES for å utvikle en utvidet definisjon av begrepet
innovasjon tilpasset samfunnsvitenskapelig forskning.
Her er innovasjon definert som nye eller forbedrede løsninger eller kunnskap som enten kan brukes på mikronivå
(for en enhet eller enkeltperson) eller på makronivå (som
krever endringer på tvers av flere interessenter, gjerne
mellom privat, offentlig, sivil sektor og befolkning). I
tillegg kan kunnskapen gi direkte forslag til konkrete
endringer, eller indirekte bakgrunnsforståelse som åpner
for endringer. Denne definisjonen gir rom for å fange opp
de ofte mer indirekte og/eller systemiske innovasjonene
som kan komme ut av samfunnsvitenskapelig forskning.

I Include jobber vi tett opp mot våre partnere, andre
beslutningstakere og samfunnsaktører for å sørge for at
resultater fra forskningssenteret skal føre til innovasjon.
Flere av våre partnere leder egne partnerstyrte prosjekt
er som del av Includes prosjektportefølje, der de tar i
bruk kunnskap fra Include for å etablere nye interne
prosesser eller tiltak. I tillegg har vi i 2021 etablert to
nye mekanismer for å stimulere til innovasjon basert på
senterets arbeid. Vi har lansert en ny publikasjonsserie
med tittel Resultater og anbefalinger som presenterer
korte sammendrag av resultater fra Includes forskning.
Vi har også etablert et Partnerforum, der Includes partnere og forskere inviteres til diskusjon rundt konkrete
problemstillinger partnerne møter i sitt arbeid. Vi skriver
mer om dette i kapittel 8.

Utvikling av Den Norske Turistforenings
(DNTs) hyttetilbud
DNT og deres hyttetilbud kan fremme bærekraftig friluftsliv gjennom deling av hytter og videreføring av det
enkle friluftslivet. Forskere i Include publiserte i 2021 en
artikkel om DNTs hyttesystem og betingelser for videre
eksistens gitt framveksten av nye friluftspraksiser. DNT
tar med disse resultatene i arbeidet med å utvikle hytteog bookingsystemet i en bærekraftig retning.
Foto: Wikimedia Commons

Syntese, arbeid på tvers og innovasjoner

Veileder for sosial bærekraft
Per Gunnar Røe har veiledet arkitekter og eiendoms
utviklere om hvordan hensynet til sosial bærekraft kan
trekkes inn i by- og stedsutviklingen. Røe har bidratt til at
sosial bærekraft har blitt en del av kvalitetskriteriene for
forbildeprosjektene for eksempel via FutureBuilts arbeid.

Include har gitt økt kunnskap,
gode argumenter og faglig støtte
til virksomheten i kommunen.
Øyvind Wahl, Lillestrøm kommune

64

Include årsrapport 2021
Forskning 2021

Include årsrapport 2021
Forskning 2021

65

05

Kapittel 5
Illustrasjonsfoto: colourbox.com

Foto: Tromsø kommune / flickr

Tromsø rådhus

Includes perspektiver på omstilling av betydning
for Tromsø kommunes arbeid
Tromsø kommune har gjennom deltakelse i Include fått
økt forståelse for omstillingens kompleksitet. Dette har
påvirket deres arbeid med klimabudsjett og vil være
viktig for arbeidet med deres neste Klima-, miljø- og
energiplan. Includes perspektiver har også påvirket
rekrutteringsarbeidet gjennom krav og forventninger
som stilles til ønskede nye ansatte.

Distriktskommuners mulighet for klimaomstilling

Ny inngang til kommunalt klimaarbeid

Fokus på det vi får til

Grønt partssamarbeid er et tema som oppleves som
nytt og relativt uutforsket blant brukerne. I løpet av
året har vi derfor fokusert på refleksjonssamtaler med
utvalgte aktører for å avdekke potensialet for å integrere klimaperspektivet i det kommunale arbeidslivet.
Særlig har INCLUDE-teamet hatt et tett samarbeid med
Utdanningsforbundet og NITO. Planer om framtidige
dialogmøter og et mer strukturert samarbeid er under
utvikling. Det er vanskelig å måle effekten av et slikt
arbeid, men følgende utsagn fra seniorrådgiver i Utdanningsforbundet, Tanya Pedersen Nymo kan være med
å synliggjøre viktigheten av arbeidet:

Forskere i Include har ved flere anledninger holdt innlegg
og deltatt på seminarer om kommuners klimaomstillings
arbeid. Flere kommuner uttrykker at inngangen til
hvordan kommuner kan jobbe med klimaomstilling, presentert av forskerne, er verdifull. Følgende tilbakemelding
fra Skien kommune illustrerer dette:

I ditt innlegg var du også tydelig på at det var viktig å
«feire» det man klarer å få til. Hvert minste lille steg i
riktig retning er viktig. Selv om du jo var tydelig på at
du ikke hadde så veldig stor tro på at man klarer å kutte
60% innen 2030, så oppmuntret du oss til å jobbe for å
få til det vi kunne få til. Det hjelper oss til å løfte hodet,
bli optimistiske og ikke bare fokusere på «det umulige

«Utdanningsforbundet har siden 2020 hatt et samarbeid
og flere møter med David Jordhus-Lier. Jordhus-Lier
har blant annet vært med som foredragsholder ved flere
seminar/kurs med tema grønt partssamarbeid. Både
Jordhus-Lier og masterstudent Ingrid Andrea Rabben
Holland har vært interessante å ha som sparringspartnere mht. forbundets arbeid hvordan vi som fagforening
skal arbeide med problemstillinger knyttet til det grønne
skiftet. Vi har så langt hatt stort utbytte av samarbeidet.»

Fra fokus på prosenter og kutt til fokus på
omstilling og transformasjon
I ditt innlegg for oss hjalp du å løfte fokus bort fra et
mer ensidig fokus på prosentkutt og konkrete tiltak, til
å et fokus på samfunnsendring og omstilling. Akkurat
hvordan denne omstillingen, eller transformasjonen, skulle
skje touchet vi bare så vidt borti, men det var likevel litt
frigjørende å kunne løfte fokus bort fra konkrete tiltak og
excelark, til overordnet samfunnsutvikling. Dette fokuset
ønsker vi å ta med inn i kommunens overordnede planer
og klimaarbeid. Vi vil selvsagt ikke slippe fokus på de
konkrete og målbare klimatiltakene som vi håper skal
hjelpe oss til å bli et lavutslippssamfunn, men fokuset
vil da ikke lenger være «kun» på dette.

Institusjonalisering
Ditt fokus på at klimaarbeidet må institusjonaliseres og
forankres i både ledelse og i organisasjon var et viktig
innspill for oss. Det er kun gjennom å få til dette at vi
også kan få til de omstillinger og transformasjoner vi
har behov for.

Foto: Ernst Vikne / Wikimedia Common

Vi ble blitt bedt om av Kommunal- og distriktsdeparte
mentet å vurdere distriktskommuners muligheter og
barrierer for klimaomstilling. Prosjektet gir anbefalinger
om hvordan det statlige virkemiddelapparatet kan kobles
slik at distriktskommuner får muligheter og kan bidra til
klimaomstilling og vil mulig benyttes av departementet
i utforming av klima- og miljøpolitikk mot distrikter.

Grønt partssamarbeid og dialog med forbundene

Skien.
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Kapittel 6

Ph.d.-stipendiater og PostDoc
I 2021 rekrutterte Include nye 5 ph.d.-stipendiater, og senteret har ved
utgangen av 2021 en gruppe på 6 stipendiater, fordelt med to stipendiater i WP1, én i WP2, og tre i WP3. Ph.d.-prosjektene er forankret i hhv.
teknologisystemer, sosiologi, samfunnsgeografi, statsvitenskap og sosial
antropologi. For å legge til rette for faglig samarbeid, erfaringsutveksling
og sosialt samvær blant stipendiatene har Include etablert en
ph.d.-gruppe som ledes av stipendiat Oskar Vågerö ved ITS, UiO.
Ulrikke Wethal, som innehar PostDoc-stillingen i Include, er prosjektleder
og deltar i flere andre prosjekter.

Oversikt over ph.d.-prosjekter i Include og deres tidslinje

01.2020

01.2021

01.2022

01.2023

01.2024

01.2025

01.2026

01.2027

Kirsten Hegsvold

Eivind Hjort Matthiasen

Tittel på prosjekt: Byvekstavtaleordningen – et bidrag til
rettferdig omstilling til lavutslippssamfunnet?
Tilhørighet: Transportøkonomisk Institutt

Tittel på prosjekt: Forståelsen av forbrukeres evne
til å omstille seg til bærekraftige energipraksiser:
Like forutsetninger eller en ønskedrøm?
Tilhørighet: Fridtjof Nansens Institutt

Tema for doktorgraden er byvekstavtaleordningen. De
fire største byområdene i Norge har inngått byvekst
avtaler med staten, og målet for byvekstavtalene er et
nullvekstmål for personbiltransport. Det økte transportbehovet skal møtes med økt bruk av kollektivtransport,
sykkel og gange. Prosjektet studerer i hovedsak policy
prosesser, inkludert rollen til eksperter og ekspertkunnskap i utforming av lokal klimapolitikk. Prosjektet
fokuserer på graden av samordning mellom aktørene
i nettverket, hvordan politikkprosesser påvirkes av
ekspertkunnskap, hvorvidt det finnes koalisjoner med
ulike mål og interesser, og hvordan dette eventuelt påvirker rettferdig omstilling til lavutslippssamfunnet.
Ph.d.’en undersøker i hvilken grad procedural justice og
distributional justice, hvis dette legges til grunn, kan
endre legitimiteten til beslutningene i byvekstavtaleordningen.

Prosjektet undersøker hvordan ulike klasser i det norske samfunnet blir påvirket av endringer som innføres
for det grønne skiftet, enten i form av ny politikk eller
introduksjon av teknologiske løsninger. Gjennom bruk
av praksisteori og det teoretiske rammeverket knyttet
til energirettferdighet, vil prosjektet kartlegge hvordan
ulike husholdninger bruker strøm i hverdagen for så å si
noe om hvordan forskjeller eller likheter i hverdagslig
bruk av strøm kan forstås. Arbeidet ønsker å si noe
om hvilket grunnlag forskjellige klasser har til å være
energifleksible eller energieffektive, ved å se på hvordan
hverdagen struktureres.

Johannes R. Volden (WP2, SUM)
Iris Leikanger (WP3, SUM)
Oskar Vågerø (WP1, ITS)
Ingrid Christensen (WP3/4, CICERO)
Eivind H. Matthiasen (WP1, FNI)
Kirsten Hegsvold (TØI, WP2/3)
Marieke van der Star (WP2, ISS)
UiT WP3
IPED WP4
ISS 2 WP2 Case

Figur: Oversikt over ph.d.-prosjektene i Include
og hvordan de forløper seg i tid

Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen / flickr
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Johannes Volden

Oskar Vågerö

Ingrid Christensen

Iris Leikanger

Tittel på prosjekt: Mot et bærekraftig proteinsystem?
Kartlegging av barrierer og muligheter for å oppskalere
bærekraftig proteinforbruk i norske husholdninger.
Tilhørighet: Senter for utvikling og miljø, UiO

Tittel på prosjekt: Sosialt rettferdig design av
energisystemer – Sosial aksept og energirettferdighet
i energimodellering.
Tilhørighet: Institutt for teknologisystemer, UiO

Tittel på prosjekt: Samarbeidsstyring i omstillingen
til sirkulærøkonomi: En studie av sirkulære initiativer
i norske kommuner
Tilhørighet: CICERO

Tittel på prosjekt: Samskaping av lokal bærekraft?
Norske kommuner og klimasamarbeid.
Tilhørighet: Senter for utvikling og miljø, UiO

Dette ph.d. prosjektet utforsker alternative proteiner
og hvordan økt bruk av slike kan bidra til bærekraftig
og rettferdig matforbruk i norske husholdninger. Det
er bred enighet om at konvensjonell kjøttproduksjon
og -forbruk må reduseres for en bærekraftig framtid.
Spørreundersøkelser indikerer at forbrukere er mer villige
nå enn tidligere til å forsøke alternativer til kjøtt. Vi vet
likevel ikke nok om hvordan matvaner endres i praksis.
Gjennom bruk av ulike metoder, i første rekke kvalitative, vil prosjektet undersøke hvordan ikke-bærekraftige proteiner i forbrukeres diett kan endres i retning av
mer bærekraftige alternativer, som en del av en større
omstilling til bærekraftig mat og proteinsystemer. Prosjektet har særlig interesse av nye alternative proteiner –
som plantebaserte kjøttanaloger, spiselige innsekter og
laboratorieframstilt kjøtt – og barrierer og muligheter for
tilbydere av disse til å utfordre dagens kjøttforbruk på en
måte som er sosialt rettferdig og miljøvennlig. Gjennom
innsikt i dynamikken i dagens matforbruk og hvordan
kjøtt og kjøttfri mat blir integrert i sosiale praksiser, vil
prosjektet søke å bidra til diskusjonen om en bærekraftig
og rettferdig matframtid.

Prosjektet vil undersøke hvordan sosiale aspekter ved
energisystemer kan integreres i teknisk-økonomisk
modellering av energi- og kraftsystemer for å fremme
sosialt rettferdig design av slike systemer. Vi vil bruke
sosial aksept av vindkraftutbygging som case og trekke
veksler på rammeverket for energirettferdighet. Arbeidet
har tre milepæler:

Prosjektet vil undersøke hvordan kommuner kan oppnå
omstilling til sirkulær økonomi gjennom samarbeids
styring. I prosjektet undersøkes det hvordan kommuner
kan samarbeide med næringslivet for å oppnå økt sirkularitet, samtidig som de ivaretar legitimitet i prosessen
og demokratisk ansvarlighet. Gjennom casestudier,
intervjuer, dokumentstudier og kvalitativ komparativ
analyse, ser prosjekt nærmere på sammenhengen mellom
betingelser i samarbeidsprosesser og resultater av sam
arbeidet. Det vil også undersøkes hvorvidt og hvordan
kommuner kan legge til rette for samarbeidsstyring og
hva slags type prosessdesign av samarbeidsstyring som
kan resultere i vellykkede sirkulære løsninger.

Ambisjoner om deltakelse og samarbeid eller samskaping
blir stadig mer sentrale i diskusjoner om hvordan verden
skal nå målet om omstilling til lavutslippssamfunnet. Dette
reflekteres i klima- og kommuneplanene til mange norske
kommuner og deres mål om å samarbeide med/legge til
rette for samarbeid med aktører i privat, akademisk og
sivil sektor. I denne sammenhengen er det viktig å få en
bedre forståelse av hvordan slike samarbeid på tvers av
sektorer fungerer, og hvordan de innvirker på sosial inkludering og rettferdighet – både i form av rettferdighets- og
inkluderingsdimensjoner i selve samarbeidsrelasjonene,
og hvordan samarbeid med ulike aktører innvirker på
hva slags rettferdighets- og inkluderingsdimensjoner
som tas opp i kommuners klimaarbeid.

Kjøtt dyrket i laboratorium. Illustrasjonsfoto: colourbox.com

Smøla vindpark. Foto: Statkraft / flickr
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• Undersøke eksisterende energisystemmodeller, studere
om og hvordan ulike dimensjoner knyttet til energi
rettferdighet inngår i slike samt hvorvidt energirett
ferdighet er egnet fra et system-perspektiv. Metoder:
litteraturgjennomgang og tverrfaglig workshop.
• Innhente data og utvikle en metodologi og et ramme
verk for kvantifisering av holdninger til vindkraft
(sosial aksept) i ulike lokalsamfunn I Norge.

Dette prosjektet har som mål å studere hvordan sam
arbeidsrelasjoner mellom aktører i og utenfor kommuneorganisasjoner bidrar til kommuners arbeid med
klimaomstilling. Prosjektet fokuserer spesielt på hvordan
roller og ansvar fordeles mellom ulike aktører i sam
arbeidsprosjekter og hvordan samarbeid og samskaping
påvirker hvilke temaer som blir sentrale i kommuners
omstillingsstrategier.

• Benytte den innhentede kunnskapen til simuleringer
i hhv kraft- og energisystemmodeller for å analysere
implikasjonene av å inkludere sosial aksept i design av
Norges kommende, nullutslipps kraft- og energisystem.

Illustrasjonsfoto: colourbox.com
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Masterkurs og -prosjekter
Masterkurs: SUM4502 INCLUDE
– Sosialt inkluderende energiomstilling (5 ETC)
Dag 1

Evalueringer av emnet SUM5402 INCLUDE

Mentimeter – kursvurdering:

Kurset har hjulpet meg til å forstå hvordan teorier og
konsepter knyttet til en sosialt inkluderende energiomstilling, kan benyttes i empiriske studier av sta
sjonær energiomstilling, mobilitet, konsum, offentlig
planlegging og innovasjon.

I hvilken grad er du fornøyd med
innholdet i dette kurset?

17%
Dag 2

83%

8

6

Dag 3
I stor grad
I noen grad
I liten grad/ikke I det hele tatt
Vet ikke

Dag 4

Dag 5

Mentimeter: Studentenes vurdering
av kurset ved bruk av tre ord
Oppsummer din vurdering av dette kurset
med tre ord

Masterkurs: SUM4502 INCLUDE – Sosialt
inkluderende energiomstilling (5 ETC)
Basert på den positive responsen vi fikk fra studenter
som tok det nye kurset SUM4502 INCLUDE – Socially
inclusive energy transition i 2020, bestemte vi at kurset
skulle gå på nytt i 2021. Kurset ble gjennomført digitalt som en ukes intensivt kurs fra 19. -23. april 2021.
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Fornøyd
Svært fornøyd

Mentimeter: håp for framtiden
Kom opp med tre ord som uttrykker ditt håp
for fremtiden

14 Include-forskere bidro med forelesninger, inkludert
et medlem av vårt «Advisory Board» Desmond McNeill
og stipendiat Susanne Normann.
Kurset ble avsluttet med en tredagers hjemmeeksamen,
hvorav 12 studenter fikk bestått.
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Nye undervisningstilbud

Sammendrag av Includes masterog sommerprosjekter i 2021

I 2021 har Include tatt flere initiativ for å utvikle nye undervisningstilbud,
både for studenter og praktikere. I et forprosjekt ved IPED og ISS (UiO) er
vi i gang med å undersøke mulighetene for at UiO kan tilby nye undervisningstilbud for studenter i omstillingskompetanse og -ledelse. Her vil
to spor bli undersøkt: 1) En pedagogisk innovasjon som er basert på
erfaringer fra CityStudio Oslo, hvor studentene jobber tverrfaglig og
case-basert fulltid i et helt semester. Her må studentene selv skaffe informasjon, undersøke, involvere ulike aktører, eksperimentere, pilotere og
evaluere, og knytte dette til etablerte teorier og metoder. 2) En tematisk
innovasjon som skal forberede studentene på å kunne realisere omstilling
til et bærekraftig lavutslippssamfunn.

Masteroppgave: Covid-ferie og bærekraft:
Nordmenns feriereiseopplevelser under
Covid-19-pandemien

Masteroppgave: Bærekraftig utvikling ved bruk
av Urban Living Lab – metode. En kvalitativ
casestudie av ‘Pådriv’

Av Georgina Winkler, masterstudent i Development,
Environment and Cultural change, SUM, Universitetet
i Oslo (Stipendmottaker)

Av Elisbeth Hodne Urang, masterstudent i samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo (Stipendmottaker)

Parallelt med dette jobber vi ved SUM (UiO) med å etablere et etter- og
videreutdanningstilbud for Includes partnere og andre relevante samfunnsaktører med tema ‘lokal klima- og miljøomstilling’, som bygger på
arbeidet i Kortreist Kvalitet initiert av KS. Dette vil også danne utgangspunkt
for satsing på dette temaet i folkevalgtopplæring, i samspill med KS.
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Reiselivsnæringen bidrar betydelig til klimaendringer,
hovedsakelig gjennom klimagassutslipp fra transport.
For å redusere utslippene må vi reise kortere, sjeldnere
og fly mindre. Ved å begrense global mobilitet har covid-
19-pandemien forårsaket alle disse endringene og hatt
innvirkning på reiselivsnæringen. Denne masteroppgaven
diskuterer konsekvensene av covid-19-pandemien og
hvilke erfaringer som kan bidra til å gjøre turismen mer
bærekraftig på lang sikt. Prosjektet utforsket ferieopplevelsene til norske reisende sommeren i 2020 under covid-
19-pandemien. Gjennom dybdeintervjuer undersøkte vi
folks motivasjoner for å reise, ulike transportformer og
betydningen av fritidsreiser i et alternativt «godt liv».
Studien finner at deltakerne for det meste opplevde sine
uvanlige sommerferier med bare innenlandsreiser og
ingen flyging på en positiv måte. På den ene siden tyder
dataene på at erfaringene fra covid-19-krisen kan gi en
mulighet til å gjøre feriereiser mer bærekraftige, gitt at
en likende, streng regulering ble innført. Samtidig tyder
funnene på at deltakerne sannsynligvis selv vil ønske å
komme tilbake til sine karbonintensive feriepraksiser så
snart det blir mulig. For å unngå dette er det nødvendig
med intervensjoner i alle elementer av folks feriepraksis
er, samt en samfunnsmessig omdefinering av «det gode
liv» og feriereisens rolle i den.

Denne mastergraden undersøker hvordan «Pådriv», et
såkalt ‘Urban Living Lab-initiative’, kan bidra til bære
kraftig utvikling i Hovinbyen. Hovinbyen gjennomgår
for tiden en transformasjon fra å bestå av store industriområder til å bli en klimasmart forlengelse av Oslo.
‘Pådriv’ har som mål å være en arena der ulike aktører
kan samarbeide og utvikle nye løsninger i Hovinbyen.
Arenaen består av offentlig og privat sektor, akademia
og frivillige som deltar i ulike prosjekter knyttet til ulike
problemstillinger i Hovinbyen.
De siste årene har Urban Living Lab-metoden blitt mer
utbredt. Kunnskap om konsekvensene ved å bruke denne
metoden er imidlertid mangelfull. Ved å studere hvordan
Pådriv organiserer ulike aktiviteter i utviklingen av
Hovinbyen, finner studien at Pådriv kan fungere som
katalysator for bærekraftig utvikling ved å akselerere
prosjekter som samsvarer med Oslo kommunes mål.
Utfordringer som studien finner gjelder representasjon
blant medlemmene i Pådriv, samt den formelle forankringen i kommunen.
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Masteroppgave: ‘For de har sådd vinden og de
skal høste virvelvinden’ Norsk vindkraftpolitikk
og implikasjoner for levde erfaringer i Saepmi

Masteroppgave: Sosial bærekraft – en nisje
i dagens byutvikling? En kvalitativ casestudie
av Vollebekk fabrikker

Masteroppgave: COVID-19, (bærekraftig)
mobilitet og lykke - en kvantitativ studie
av Storbyområdet Oslo.

Masteroppgave: Ulemper og fordeler:
Fordeling mellom Oslos bylivskvaliteter
og tilgang til transportnettverk

Av Shayan Shokrgozar, masterstudent i Development,
Environment and Cultural change, SUM, Universitetet
i Oslo (Stipendmottaker)

Av Ingrid Eid Rindebæk, masterstudent i samfunns
geografi, Universitetet i Oslo (Stipendmottaker)

Av Sindre Cottis Hoff, masterstudent i Development,
Environment and Cultural change, SUM, Universitetet
i Oslo (Stipendmottaker)

Av Ryan Hamilton, Masterstudent i Development,
Environment and Cultural Change, Universitetet i Oslo
(Stipendmottaker)

Denne avhandlingen utforsker hvordan mobilitetsmønstre og opplevelser av lykke for ulike sosiodemografiske
og sosioøkonomiske grupper i storbyområdet i Oslo
endret seg i de tidlige stadiene av covid-19-pandemien.
Dette var en tid med nedstengningen i Norge. Dataene
(n=1089) er basert på respondentenes minne i juni 2020
av omstendigheter i februar 2020, før COVID-19 hadde
blitt en pandemi, og mars/april 2020, de tidlige stadiene
av COVID-19-pandemien. Studien finner at endringer i
mobilitetsmønstre og lykke varierte på tvers av ulike
sosiodemografiske og sosioøkonomiske grupper. Kvinner skiller seg ut med større reduksjoner enn menn i
reiseavstand, reisefrekvens og opplevelser av lykke.
Videre finner studien at reduksjoner i reisefrekvens er
korrelert med reduksjoner i lykke, men at reduksjoner
i reiseavstand ikke var korrelert med lykkeendringer.
Avhandlingen relaterer funnene til teoretiske forståelser av lykke, bærekraftig mobilitet, forholdet mellom
mobilitet og lykke, og transportulikhet. Anbefalinger til
beslutningstakere og allmennhet gis basert på funn fra
masteroppgaven. Veier for videre forskning er identifisert.

Byer over hele verden streber etter å bli mer miljømessig
bærekraftige og sosialt rettferdige. Med disse målene har
mobilitet fått et sentralt fokus i mange byer på grunn av
det betydelige karbonavtrykket og dets rolle for folkehelsen, tilfredsheten med livet og for marginalisering.
På grunn av den nåværende transporttransformasjonen
mange byer befinner seg i, studerer denne oppgaven
forholdet mellom transport og sosial egenkapital i
Oslo-området. Prosjektet benytter geografiske informasjonssystemer (GIS) for å kvantifisere og kartlegge
transportkvaliteten og - tilgjengeligheten i Oslo-området.
Transportinformasjon ses i sammenheng med livskvalitetsindikatorer for en kvantitativ evaluering av forholdet
mellom mobilitetsinfrastruktur og livskvalitet i Oslo
området. I tillegg benytter avhandlingen byutviklings
teorier for å kvalitativt kontekstualisere forskjeller
mellom nabolag, og å forstå hvilken rolle bypolitikken
har i å forme transport og livskvalitet i byrom. Funn fra
denne avhandlingen tyder på at en rekke omårder er dobbelt vanskeligstilte; de opplever både dårlig livskvalitet
og dårlige transporttilgjengelighet. Rammeverket kan
være verdifullt for politikkutforming og for å avgjøre
hvor transporttiltak og sosiale tjenester er mest nødvendig for å forbedre menneskers liv og redusere utslipp.

Selv om det fortsatt er viktig å eliminere avhengigheten
av konvensjonelle energikilder, har alternativer som
vindkraft sine egne sosioøkologiske bekymringer. For
eksempel, i Norge, mens innenlandske og internasjonale
aktører, som Olje- og Energidepartementet og EU, tar
til orde for utvidelse av vindkraftinfrastrukturer, går
representanter for samisk reindrift til konfrontasjon mot
utbyggingen. Naturvernere frykter ‘industrialiseringen av
fjellene’. Gjennom feltarbeid utført i Åfjord kommune på
Vestlandet, undersøker studien påstander om arealfangst,
grønn kolonialisme og infrastrukturelle skader som Fosen
Vind-prosjektet skaper. Den utforsker hvordan politikk
for avkarbonisering gjennom «elektrifiserende samfunn»
samhandler med sosioøkologiske utfordringer forårsaket
av implementering av vindkraftinfrastrukturer. Studien
argumenterer for at en økomodernistisk og «grønn»
veksttilnærming har ført til at industrikapitalismens
behov har forrang over menneske og natur. Ved bruk av
Achille Mbembe sitt arbeid konkluderer studien med at
overgrepene som industrielle infrastrukturer med lavere
karbonenergi påfører mennesker og miljø ikke er ulike
belastningene konvensjonelle energikilder medfører, og
den stiller spørsmål ved om Fosen Vind-prosjektet kan
hevde at det produserer fornybar energi. Funnene viser
behovet for løsninger utover reformistiske rammeverk
og krever dermed dekoloniale ‘degrowth’-strategier for
å bygge et rettferdig, likestilt, hyggelig og godt samfunn.
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Denne avhandlingen tar for seg hvordan dagens samfunnsstrukturer påvirker bærekraftig byutvikling, med
et innovativt perspektiv. Trenger vi en «lock-out» fra
standardiserte prosesser for å oppnå mer effektive sosi
ale, miljømessige og økonomiske løsninger? Vollebekk
fabrikker er et samarbeidsprosjekt mellom det urbane
bærekraftige utviklingsnettverket Pådriv, OBOS, Aspelin Ramm, Bjerke-distriktet i Oslo og den midlertidige
sirkulære økonomiinkubatoren Vollebekk fabrikker. Det
tverrfaglige og tverrsektorielle samarbeidet har bidratt
til å utfordre de ulike aktørenes «business-as-usuals».
Gjennom prosessen ble det klart at sosial bærekraft fortsatt er et umodent tema i byutviklingen. Egnede grønne
og sosiale løsninger hindres ofte av økonomiske motiver
og/eller for generaliserte forskrifter og formaliseringer.
Tverrsektorielt samarbeid, midlertidige prosjekter og
innovative modeller foreslås for å utvikle stedsspesifikke
«bottom-up» løsninger, som utfyller hverandre sosialt,
økonomisk og miljømessig.
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Masteroppgave: (De)aktiviering av miljøstyring:
En kvalitativ utforskning av de ‘deaktiverende
effektene’ av Oslos klimastrategi

Masteroppgave: Samarbeid mellom skoler og
aktører i skolenes lokalsamfunn om utdanning
for bærekraftig utvikling

Av Yngve Bråten, masterstudent i samfunnsgeografi,
Universitetet i Oslo

Av Neha Singh, masterstudent i pedagogikk,
Universitetet i Oslo

Premisset for denne masteroppgaven er at byer som Oslo
bør forstå og nærme seg klimaendringer, ikke bare som
et biofysisk spørsmål, men også som et presserende
samfunnsrettslig spørsmål. Prosjektet utforsker kvalita
tivt de iboende politiske, maktmessige og emosjonelle
sidene ved Oslos ‘grønne transformasjon’. Oslos ambi
sjon om å bli en ‘klimarobust by’ er ikke en nøytral
respons på klimatruslene. Tvert imot illustrerer masteroppgaven hvordan og hvorfor Oslos klimastrategi (OCS)
risikerer å produsere og forsterke sosiale forskjeller
og ulikhet i funksjonshemmedes hverdag. Det gjør den
ved å analysere legemliggjorte konsekvenser av OCS
i hverdagen til 10 personer som er blinde eller bruker
rullestol. Ved å analysere hvordan Oslos klimastrategi
er tilpasset hverdagen til funksjonshemmede, identifiseres en rekke ‘deaktiverende barrierer’ innenfor to
sentrale klimarelaterte intervensjoner: Bilfritt byliv
og bruk av offentlig transport. Gjennom produksjon
og forsterkning av deaktiverende barrierer argumenterer masteroppgaven for at disse intervensjonene gjør
kroppslig forskjell til kroppslig ulempe. Oppgaven
foreslår en agenda for å utfordre det som framstilles
som (de)aktivering av miljøstyring. Agendaen definerer
seks inngangspunkter for å adressere deaktiverende
barrierer produsert/forsterket av OCS. Avhandlingen
gir derfor en plattform for å identifisere og utfordre
hvordan miljøstyring i byer produserer/forsterker sosiale
ulikheter i funksjonshemmedes hverdag. Avhandlingen
viser at enhver klimatiltaks- og tilpasningspolitikk i
byer som ignorerer og utelukker hverdagsopplevelsene
til funksjonshemmede/funksjonsfriske mennesker, vil
være utilstrekkelige, uholdbare og urettferdige.

I flere tiår har klimaendringer og bærekraftig utvikling
vært en del av utdanningspolitikken over hele verden.
Revisjonen av den norske læreplanen ‘Fagfornyelsen
2020’ har gitt økt oppmerksomhet om bærekraftig utvikling og tverrfaglig.
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Denne oppgaven er en kvalitativ utforskende casestudie
av Vollebekk Fabrikker i Hovinbyen, Oslo. Studien
undersøker faktorer som kan bidra til samarbeid mellom
skoler og aktører i skolenes lokalsamfunn for å fremme
utdanning for bærekraftig utvikling (ESD). Aktørene er
fra lokalsamfunnet med kunnskap og engasjement for
bærekraftig utvikling.
Funnene viser viktigheten av bevissthet og kunnskap
om bærekraftig utvikling i skolene. Læringsaktiviteter
i uformelle sammenhenger er viktig for å fremme ESD,
og samarbeid med aktører i lokalsamfunnene er av
gjørende. Funnene tilsier at lærernes kompetanse i ESD
varierer, der en løsning kan være å tilby kurs for lærere.
Mangel på økonomiske ressurser og tid er hovedhind
ringer for samarbeid mellom skoler og aktører i skolenes
lokalsamfunn. Økt motivasjon og interesse for samarbeid, workshops og digitale verktøy kan bidra til økt
samarbeid for ESD i fremtiden.

Masteroppgave: En helskole-tilnærming til utdanning for bærekraftig utvikling. En case-studie
av Framtiden i våre hender sitt MatVinn-prosjekt
på ungdomsskoler i Skog kommune
Av Anne Catherin Gonzales og Christine Hagberg,
masterstudenter I pedagogikk, Universitetet i Oslo
Denne oppgaven er en del av et større prosjekt på designbasert forskningsmetode (DBR) og bygger på noen av
funnene fra Sævarsdottir & Hovland (2020). Studien fokuserer på samarbeidet mellom den frivillige organisasjonen
Framtiden i våre hender (FIVH) og en norsk kommune bas
ert på deres felles ønske om å øke elevenes bevissthet om
matsvinn i kommunen. Gjennom et prosjekt kalt ‘MatVinn’
opprettet de to deltakerne et utdanningsprogram knyttet
til mat- og helsefaget for 9. trinn. En del av MatVinn-pro
sjektet fokuserer på å synliggjøre bærekraftsutfordringene
og hjelper elevene med å se sammenhenger mellom de
tre bærekraftsdimensjonene, som har fått mer fokus i den
norske læreplanen. Gjennom utdanning for bærekraftig
utvikling (ESD) kan studentene se disse sammenhengene
ved hjelp av en pluralistisk undervisningstradisjon som
fremmer handlingskompetanse.
Våre analyser viser at samarbeidet om MatVinn-prosjektet
primært virker å være mellom FIVH, og kommunens
representanter: Renovasjonsavdelingen og Kompetanseog innovasjonsavdelingen (KI). Derimot er det KI som har
jobbet tett med FIVH for å få undervisningsopplegget
tilpasset skolen. De tar utgangspunkt i hver sin undervisningstradisjon, der kommunen befinner seg i den fakta
baserte tradisjonen i motsetning til FIVH som plasserer
seg innenfor den normative undervisningstradisjonen.
Disse motsetningene har skapt en konstruktiv spenning i
samarbeidet, som har bidratt til en balansert tilnærming
i undervisningsopplegget. Atferdsendring fremstår som
løsningen, og opplegget plasserer seg i en instrumentell
tilnærming der den ønskede atferden er forhåndsbestemt.
Med bakgrunn i en helskole-tilnærming til UBU, viser vår
analyse at kommunen og FIVH sitt samarbeid bør utvides
til å involvere ledelsen ved skolen, slik at MatVinn-pro
sjektet kan bli en integrert del av skolens drift gjennom en
tverrfaglig implementeringsstrategi. Blir dette en realitet
kan skolen være med på å vise ansvar for miljøet og
klimaet overfor elevene gjennom handlingskompetanse.

Norges klimahandlingsplan
– et rettferdig prosjekt?
Sommerprosjekt av Oda Bjørnnes
og Karin Ness Kjølstad
Målet med denne utredningen var å undersøke om Solberg-regjeringens Klimaplan for 2021-2030, som ble
lagt fram for Stortinget i januar 2021, anerkjente ulike
sider ved rettferdighet. Klimahandlingsplanen presenterer (den tidligere) regjeringens plan om å kutte Norges
utslipp med 50 prosent innen 2030. Klimaendringer er
imidlertid et gjenstridig problem der både definisjoner og
løsninger på problemet er komplekse og motstridende.
Klimapolitikken er derfor ikke unntatt fra å påvirke
ulike grupper uforholdsmessig og bidra til økte sosiale
forskjeller - både nasjonalt og globalt. Vi gjennomførte
en dokumentanalyse av planens tiltak for å redusere
utslipp og diskusjonene i stortingshøringene der ulike
samfunnsaktører var til stede. Studien konkluderer med
at klimahandlingsplanen presenterer viktige tiltak for å
redusere Norges utslipp, men har flere mangler når det
gjelder distributiv rettferdighet, prosedural rettferdighet
og anerkjennelsesrettferdighet - tre viktige aspekter
ved klimarettferdighet. Dette er et problem i seg selv,
men politikk som ikke oppfattes som rettferdig, vil
også sannsynligvis føre til legitimitetsproblemer og
føre til motstand i befolkningen, som vi har sett med
Den gule vestbevegelsen i Frankrike. Vi argumenterer
derfor for at en mer rettferdig klimahandlingsplan bør
se mye nærmere på konfliktene som oppstår for å sikre
at alle sider er representert gjennom hele den politiske
beslutningsprosessen.
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Bidrar Koronakrisepakkene til en rettferdig
miljøomstilling?

Er Norges ‘grønne’ skifte bærekraftig? Erfar
inger blant personer med funksjonshemninger

Den rurale periferiens rolle i byutviklingsproses
ser i Lillestrøm og Ullensaker kommuner

Bidrar de økonomisk-politiske svarene på covid-
19 til en sosialt inkluderende miljøomstilling?

Sommerprosjekt av Oda Fagerland

Sommerprosjekt av Jenny Glenton Prescott

Sommerprosjekt av Johanne Heen Enger

Sommerprosjekt av Torgeir Jørgensen

Etter flere økonomiske krisepakker i Norge i 2020, la
den norske regjeringen frem en krisepakke på 16 milli
arder kroner i januar 2021. Tiltaket ble innført som et
forsøk på å redusere de skadelige effektene av pandemi-restriksjonene i landet. Noen hevder imidlertid
at de økonomiske tiltakene mot de sosioøkonomiske
virkningene av Covid-19 i Norge bidro til å forsterke
miljøkrisen. Denne rapporten undersøker på hvilke
måter de økonomiske krisepakkene som ble innført som
svar på pandemien i Norge, har lagt til rette for å nå eller
hindre realisering av miljømålene. Siden bærekraft og
sosial rettferdighet noen ganger kan være motstridende
hensyn, utforsker teksten hvilke sektorer og grupper
som ble prioritert i krisepakkene. Rapporten belyser
hvilke typer rammer og verdier som formet de politiske
beslutningene i akkurat denne pandemien.

Den norske regjeringens politikk er forankret i FNs
bærekraftsmål, som blant annet skal fremme klimavenn
lige og sosialt inkluderende transportmidler som kan
brukes av ulike sosiale grupper. Studien viser imidlertid
hvordan klimapolitiske hensyn ofte prioriteres fremfor
sosial inkludering. Tiltak for å redusere bilbruken, samt
manglende tilgang til ’grønne’ mobilitetstjenester, synes
å være spesielt problematiske. Personer med funksjons
nedsettelser er ofte avhengige av bruk av privatbil i
hverdagen. Når alternative ‘grønne’ transportmidler i
tillegg er utformet på en måte som gjør dem utilgjengelige
for personer med nedsatt funksjonsevne, kan dette føre
til redusert sosial og fysisk frihet for mange. Funnene
viser også hvordan økt kunnskap og politisk inkludering av grupper med funksjonsnedsettelser kan bidra til
utvikling av bærekraftig infrastruktur for alle. Som en
informant sier det: «Personer med funksjonsnedsettelser
er like opptatt av miljø og klima som alle andre. Men du
må også leve livet ditt midt i alt dette. Så vi må finne de
gode løsningene som passer til forskjellige mennesker.»

Dette prosjektet har forsket på hvorvidt innbyggere som
bor i den rurale periferien i Lillestrøm og Ullensaker blir
inkludert i medvirkningsprosesser knyttet til overgangen
til mer bærekraftig mobilitet (redusert bilbruk). Som
regionale byer bør Jessheim og Lillestrøm sikre grønn
mobilitet og tilgang til arbeidsplasser og tjenester for
de som bor i den større regionen. Funnene tyder på at
byplanleggerne i kommunene ikke spesifikt har rettet
seg mot personer som bor i periferien i medvirkningsprosesser, og heller ikke sett på periferien som en gruppe
som bør målrettes spesifikt i medvirkningssprosesser.
Graden av innflytelse de som bor i periferien kan ha på
planleggingsprosessen, er derfor funnet å være begrenset.
Prosjektet har anvendt et rammeverk for sosial rettferdighet bygget på de tre prinsippene for rettferdighet (1)
fordelingsrettferdighet, (2) anerkjennelsesrettferdighet
og (3) prosedural rettferdighet for å analysere funnene.
Prosjektet finner at planprosessene ikke har lagt særlig
vekt på å oppnå sosialt rettferdige utfall for distriktsperiferien.

Dette prosjektet tar for seg den økonomiske pakken med
kompensasjonsordninger som ble innført for å redusere
virkningene av smitteverntiltak på grunn av utbruddet av
covid-19-viruset. Prosjektet gir en oversikt over de øko
nomiske støtteordningene og deres politiske begrunnelse
og diskuterer politiske prioriteringer i lys av rettferdig
miljøomstilling. De fleste stimulerende tiltakene ble utformet for å hjelpe bedrifter og husholdninger i en periode
da inntektene falt på grunn av strenge kontrolltiltak. Svært
lite i mediedekningen og regjeringens pressekonferanser
tyder på at miljøaspektet og den grønne omstillingen
eksplisitt satte sitt preg på utformingen av de økonom
iske initiativene. Hovedpolitikken var å opprettholde den
økonomiske aktiviteten og unngå unødvendige konkurser
som vil være kostbare på lang sikt. Målet om en rettferdig
fordeling er viktig for å fordele konsekvensene av pande
mien på en måte som ikke øker forskjellene i befolk
ningen. En utfordring for slike politiske beslutninger er
at de omfordeles mellom grupper, og dermed må finne
en balanse mellom å utjevne gevinsten og ta hensyn til
langsiktig vekst.
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Team Durham

Andres Luque Ayala
Durham University

Chima Michael
Anyadike-Danes

Claire Dungey
Durham University

Durham University

Internasjonalt samarbeid
Include samarbeider tett med Durham University i
Storbritannia. I 2021 har vi hatt jevnlige felles møter
mellom forskere ved Durham og norske Include-forskere.
Include har også i 2021 arbeidet for å integrere vår inter
nasjonale ekspertgruppe (Advisory Board) i senterets
forsknings- og formidlingsaktiviteter. Katarina Eckeberg
(Umeå Universitet, Sverige) har deltatt på forskermøter
i Include, presentert sin forskning og gitt innspill til
ph.d.- og PostDoc-prosjekter. Roger Keil (York University, Storbritannia) åpnet Includes lunsjseminarrekke
med et foredrag med tittel «Spatialized ecologies and
power in place». Desmond McNeill (UiO) og Lars Coenen (Høgskulen på Vestlandet) har undervist i Includes
masterprogram, og Janet Stephenson (Otago University,
New Zealand) deltar i en forskningsartikkel om hushold
ningers energipraksis.

Vi har også invitert anerkjente internasjonale forskere til
å presentere sin forskning ved Include-arrangementer.
Mimi Sheller (Worcester Polytechnic Institute, USA) holdt
lunsjseminar i mars 2021 om flyvning og reisevaner i aka
demia. Tess Lea (University of Sydney, Australia) holdt
keynote-presentasjon på Includes årskonferanse om Wild
Policy: Indigeneity and the Unruly Logics of Intervention.

Gavin Bridge

Kirsten Jenkins

Simone Abram

Durham University

Edinburgh University

Durham University

Høydepunkt 4
Topp-siterte forskere
Seks Include-forskere nådde opp i Elseviers
rangering (2021) av de topp 2% mest siterte
forskerne i verden i 2020: Lars Gulbrandsen
(FNI), Karen O’Brien (UiO), Iver Neumann (FNI),
Tanja Winther (UiO), Kirsten Jenkins (Edinburgh
University) og Gavin Bridge (Durham University).

The Include affiliation is well received
internationally and is visibly emphasised by
international partners in their communication
because just transformation is such an important topic and there are still few r esearch
centres dedicated to it across Europe.
Kacper Szulecki, Institutt for statvitenskap, UiO
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Includes internasjonale Advisory Board
I publikasjoner
Includes forskere samarbeider også med internasjonale
forskere i publikasjoner. Syv av de akademiske publika
sjonene publisert av Include-forskere i 2021 var skrevet i
samarbeid med forskere fra internasjonale institusjoner.

Presentasjoner I internasjonale fora
I 2021 ga Include-forskere 30 presentasjoner på internasjonale arrangementer.

Forskningssøknader med internasjonale partnere

Alan Warde

Janet Stephenson

Roger Keil

Institute of Sociology, School
of Social Sciences, University
of Manchester, UK

Centre for Sustainability,
University of Otago,
New Zealand.

Faculty of Environmental
Studies, York University,
Toronto, Canada

I 2021 deltok Includes team i eller ledet et rekke søknader
(22), hvorav syv inkluderte internasjonale forsknings
partnere. Tabellen under gir en oversikt over søknadene
og samarbeidspartnere. Totalt involverte søknadene
fire nordiske, seks europeiske og to ikke-europeiske
institusjoner utenfor Include-konsortiet.

Høydepunkt 5

Include-forsker med betydning
for EUs arbeid med bærekraftig
omstilling
European Commission verktøykasse (tool-kit)
for bærekraftig omstilling under European
Green Deal benytter Include-forsker Kacper
Szuleckis arbeid på energidemokrati. Verktøy
kassen er utarbeidet for nasjonale og regionale
beslutningstakere.



Illustrasjonsfoto: colourbox.com

Desmond McNeill

Mariëtte de Haan

Michèle Knodt

Centre for Development and
the Environment, University
of Oslo, Norway

Faculty of Social and Behavioural
Sciences, Utrecht University,
the Netherlands

Institute for Political Science,
TU Darmstadt, Germany

Lars Coenen

Simin Davoudi

Katarina Eckerberg

Mohn Centre for Innovation and
Regional Development, Western
Norway University of Applied Sciences, Norway

School of Architecture, Planning
& Landscape, University of
Newcastle, UK

Department of Political Science,
Umeå University, Sweden
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Tittel på søknad

Søker/ pro
sjekt leder

Finansierings
kilde/program

Nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid

SCROLL

UiO

NFR SFF

Partnere fra Norge, Storbritannia og Italia

REDESIGN

FNI

NFR

University of California, Berkeley (USA), DIW Berlin
(Tyskland), University of Edinburgh (Storbritannia)

ACTS

CMCC

Horizon 2020

Universita di Bologna (Italia), Arena for Journalism in
Europe (EU), Museo Delle Scienze (Italia), InfoDesignLab (Norge), UNESCO, Institut Jozef Stefan (Slovenia),
Københavns Universitet (Danmark), University of Oslo
(Norge)

Hydrogen at a crossroad

FNI

NFR

Sussex University (Storbritannia)

REPAIR+ABILITY

Aarhus
University

DFF

University of Oslo (Norge)

Socially just energy
systems

SINTEF Energi

Nordic Energy
Research

IVL (Sverige), Energistyrelsen (Danmark), University of
Oslo (Norge), Institute for Energy Technology (Norge)

Transpol

Høgskolen
i Molde

NFR

Swedish Knowledge Centre for Public Transport
(Sverige), CICERO (Norge)
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Høydepunkt 6

Høydepunkt 7

Nordisk samarbeid om forskning
på fremtidens energisystemer

Hensynet til funksjonshemmede
inn i Vienna-erklæringen

Programmet Nordic Energy Outlooks har som
mål å styrke nordisk samarbeid om forskning
på fremtidens energisystemer. Include-forsker/
stipendiat Marianne Zeyringer og Oskar Vågerö
bidrar inn i dette prosjektet ved å utvikle metoder for hvordan hensyn til sosial inkludering kan
tas inn i energisystemanalyse og -modellering.
Samarbeidet springer ut av Include.

THE PEP – Transport, Health and Environment
Pan-European Programme ble etablert i 2002.
Formålet er å samle sentrale aktører fra helse-,
miljø og samferdselssektoren i Europa for å
fremme en mer helse - og miljøvennlig transportsektor. En ny erklæring, Vienna-erklæringen, ble vedtatt våren 2021. Helsedirektoratet
har, inspirert av Includes arbeid, fått inkludert
hensynet til funksjonshemmede og andre sårbare gruppers behov for tilgang til miljøvennlige
transporttilbud i erklæringen.

Foto: Søren Sigfusson/norden.org / Wikimedia Commons

Illustrasjonsfoto: gettyimages

Høydepunkt 8

Include-støttet bok, Academic Flying,
oppnådde mer enn 12 000 nedlastinger
Include bidro til at boken Academic Flying and the Means
of Communication (red. Kristian Bjørkdahl og Adrian
Santiago Franco Duharte) ble utgitt med åpen tilgang
i 2021. De mange nedlastningene viser at interessen
for boken er stor.
Academic Flying and the Means of Communication
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Includes kommunikasjonsmål for 2021:
Rettferdig omstilling på agendaen
I 2020 gjennomførte vi en spørreundersøkelse
blant Includes partnere og forskere om hvilke kommunikasjonsmål som burde prioriteres
i Includes kommunikasjonsarbeid i 2021.
Alternativet som fikk høyest oppslutning blant
partnerne var et mål om å få oppmerksomhet
rundt rettferdig omstilling i valgkampen og
samfunnsdebatten rundt stortingsvalget i
2021. For å oppnå dette, ble det nedfelt i
arbeidsplanen for 2021 at Include blant annet
skulle arrangere seminarer om strategiske
tema fra arbeidspakkene knyttet opp mot
pågående politiske prosesser, og skrive kronikker for å dele resultater og påvirke
pågående debatter/politiske prosesser.

Som del av Includes lunsjseminarserie, holdt vi semi
narer om flere temaer av relevans for rettferdig omstil
ling i valgkampen, blant annet seminarer om rettferdig
klimapolitikk og vindkraft. Include arrangerte også et
seminar i mai 2021 med tittel «Klimaplanen: Hva nå?»
i samarbeid med CICERO, med 178 deltakere. I tillegg
var flere av Includes forskere ute i mediene i forbindelse
med diskusjoner rundt rettferdig omstilling både før,
under og etter stortingsvalget. Mye av Includes forskning
er for eksempel direkte relevant for samfunnsdebatten
rundt de høye strømprisene vinteren 2021.

Includes lunsjseminar-serie
I løpet av 2021 arrangerte Include en rekke lunsjseminarer
med mål om å nå ut til et bredere publikum av forskere,
beslutningstakere og andre interesserte. Seminarene
ble organisert digitalt, og hadde varierende deltakelse
– fra 15 deltakere på det første lunsjseminaret til 120
deltakere på det mest populære. Under er en oversikt
over lunsjseminarene som ble holdt i 2021.

Includes lunsjseminarer i 2021
Måned

Seminar

Innledere

Antall
deltakere

Februar

Spatialised ecologies and power
in place

Roger Keil, York University

15

Mars

Academic flying and the means
of communication

Mimi Sheller, Worcester
Polytechnic Institute
Sebastian Jäckle,
University of Freiburg

40

April

Vindkraft: Hvem bestemmer
og hvem berøres?

Lars H. Gulbrandsen, FNI
Susanne Normann, SUM
Eva Maria Fjellheim, UiT
Mikaela Vasstrøm,
Universitetet i Agder

120

Mai

Partssamarbeidets rolle
i klimakampen

Tanya P. Nymo,
Utdanningsforbundet
Alvhild Bie-Drivdal, OsloMet

60

Juni

Unges klimaengasjement

Cinta Hondsmerk, Aktivist
Marit Ursin, NTNU
Anja Duun Skauge, Master
i klimapsykologi
Are Kalvø

40

August

Kan klimapolitikken bli rettferdig?

Kalle Moene, UiO
Maren Holthe Hedne, UiO
Katinka Holtsmark, UiO/TØI

100
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Includes årskonferanse 2021
Includes første årskonferansene ble arrangert i oktober
2021 og var rettet primært mot beslutningstakere og
partnere. Årskonferansen ble avholdt digitalt grunnet
koronarestriksjoner, og var primært på norsk. Det var
90 deltakere.
Tittelen for årskonferansen var «Rettferdig omstilling:
Forskning møter praksis.» Tess Lea, Professor i Antropologi og Kulturstudier ved Universitetet i Sydney var
hovedtaler under konferansen. Hun presenterte sin forskning om urfolks møter med politikk og politikkutforming
i Australia. Deretter holdt Linda Sygna fra cChange og
Kirvil Stoltenberg fra Miljødirektoratet presentasjoner
på temaet ‘omstilling i praksis’.
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På ettermiddagen hadde vi tre parallellsesjoner med
titlene «Tatt av vinden» (om vindkraftutbygging), «Verksted: Arbeid med sentrumsplaner» samt «Forbruk: Hvor
ble Erik Dammann av»? Den andre parallellsesjonen ble
arrangert i samarbeid med Hurdal kommune og den
tredje parallellsesjonen var organisert i samarbeid med
Framtiden i våre hender (FIVH).
Konferansen ble avsluttet med en fellessesjon med tittel
‘Veier videre’, hvor ph.d.-studenter, masterstudenter og
en klimaaktivist holdt innlegg, Kjetil Bjørklund fra KS
snakket om løsninger for et omstilt samfunn og det ble
vist en film laget i samarbeid mellom UiO og A-Lab
arkitekter om byutvikling i Hovinbyen.

Høydepunkt 9

Høydepunkt 10

Innspill til utforming av klimaog miljøpolitikk

Include-deltakere er aktive
formidlere

I forbindelse med det norske regjeringsskiftet
og klimatoppmøtet i Glasgow (COP26) fremmet
Include-forskere viktigheten av å koble natur
krisen og klimakrisen i arbeidet med en rettf
erdig omstilling: Lars Gulbrandsen argumenterte
for å bruke erfaringer fra klimapolitikken for
å sikre en god naturvernpolitikk. Hege Westskog initierte et opprop til den nye regjeringen
(Klassekampen) som understreket behovet
for en fundamental omstilling i økonomi og
samfunnsliv for å løse klima- og naturkrisen.
Westskog ble senere engasjert til å skrive en
utredning for Kommunal- og moderniserings
departementet om klimaomstilling i distrikts
kommuner. Simone Abram laget en podcast
om den rettferdige omstillingen for universitets
nettverket for COP26. Anders Tønnesen og
Hilde Holsten laget en podcast om politikk for
rettferdig omstilling, der også Eivind Trædal
(MDG) deltok.

Includes deltakere, både forskere og partnere,
er svært aktive med å kommunisere resultater
og problemstillinger fra Includes forskning
i media og til beslutningstakere og andre
publikum. I 2021 hadde Includes deltakere
47 mediebidrag og de holdt 193 presentasjoner
på forskjellige møter og arrangementer.

Høydepunkt 11

Samarbeid med Store Norske
Leksikon (SNL)
Et av Includes mål for kommunikasjon i 2021 var
å klargjøre sentrale begreper i Includes forskning for partnere, beslutningstakere og allmennheten. Vi har etablert et samarbeid med Store
Norske Leksikon om dette. To begreper («gentrifisering» og «energifattigdom») er i prosess for å
publiseres som SNL-artikler, og flere er planlagt.
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Resultater og anbefalinger
Resultater og anbefalinger ble opprettet på bakgrunn av
spørreundersøkelsen blant partnere ifm. egenevaluer
ingen, og er et svar på partneres behov for å få tidlig
tilgang til resultater. Denne serien presenterer korte
sammendrag og implikasjoner av forskningen. Disse
deles med partnerne og andre relevante aktører for å
gjøre det enklere å ta i bruk forskningsresultater fra
Include. I 2021 utga vi 7 Resultater og anbefalinger fra
prosjekter som «Den rurale periferiens rolle i byutviklingsprosesser»;«Lokalmat som omstillingsstrategi»;«Kommunen som energipionér» og «Forbruk og
hverdagsliv under lockdown som følge av Covid-19».
Resultater og anbefalinger publiseres på Includes nettsider og sendes ut med Includes nyhetsbrev.

Partnerforum desember 2021

Høydepunkt 12

Høydepunkt 13

Include-forskeres bidrag til
diskusjonen om strømpriser
og energifattigdom

Funksjonshemmedes rettigheter
i omstillingsprosesser

Partnerforum
Etter innspill fra våre partnere har vi etablert et forum
for diskusjon av konkrete problemstillinger kalt Partner
forum. Her møtes relevante Include partnere og forskere
for å diskutere konkrete problemstillinger partnerne
møter i sitt arbeid samt for å kommentere foreløpige
forskningsresultater innen aktuelle temaområder.

Senteret lager nye arenaer for
dialog med beslutningstakere
og fagmyndigheter på statlig,
regionalt og lokalt nivå.

Includes første Partnerforum ble arrangert 7. desember
2021 med tema strømbruk, energisamfunn og lading av
elbiler i boligselskap. Temaene var delvis spilt inn av
partnere våre, og sesjonene ble ledet av både forskere
og partnere, etterfulgt av diskusjoner.

Per Gunnar Røe, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO
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I forbindelse med samfunnsdebatten om strømpriser på vinteren 2021 deltok Torjus Lunder
Bredvold i NRK Debatten om energifattigdom i
Norge, og andre forskere (Øyvind Sundet, Tor
Håkon Jackson Inderberg, Tanja Winther) hadde
innspill i ulike medier for å advare om virkningene
for sårbare grupper av høye strømpriser i kombinasjon med planlagte endringer i nettleien.

Jenny Glenton Prescott utførte en studie om
grupper med nedsatt funksjonsevne. Resultat
ene viste at slike grupper ofte opplever å være
ekskludert fra medvirkningsprosesser og at tiltak
for bilfrie sentra går på bekostning av gruppens
livskvalitet. Resultatene ble formidlet til Samferdsels-og miljøutvalget i Bystyret i Oslo i november
i forbindelse med en sak initiert av en innbygger
(Silja Winther) med nedsatt funksjonsevne.

Torjus Lunder Bredvold på NRK Dagsrevyen 13. november 2021.

Bystyresalen i Oslo. Foto: Oslo bystyre / flickr
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Partnerne opplever Includes tematikk som
relevant
Fra spørreundersøkelsen kommer det frem at hoveddelen av Includes partnere opplever senterets tematikk
og fokusområder som viktig og relevante både for egen
virksomhet og for samfunnet generelt. På spørsmål
om hva som var deres motivasjon for å delta i senteret,

Spørreundersøkelse
til egenevaluering
Include leverte en egenevaluering til Forsk- Resultater fra spørreundersøkelse
ningsrådet 1. april 2022. Evalueringen skal med partnerne
gjøre opp status for senteret så langt og
Spørreskjemaet til partnerne inneholdt to deler: en obliga
identifisere hvilke deler av senterets drift som torisk del med spørsmål om hvordan partnerne opplever
oppleves å fungere godt, og hvilke deler som samarbeidet i Include så langt og hva som kan forbedres,
kan forbedres. Som et første steg i denne og en frivillig del med spørsmål som vi forventer vil
prosessen gjennomførte vi i 2021 en spørre komme opp i midtveisevalueringen som gjennomføres
undersøkelse med Includes partnere og fors av Forskningsrådet i 2023.
kningsinstitusjoner. I begge spørreskjemaene Skjemaet ble sendt ut til 24 partnere. Av disse var 2 parttok vi utgangspunkt i spørsmål som vi for- nere såpass nye i Include at de ikke ble bedt om å svare
venter vil komme opp i Includes midtveis på skjemaet. 17 partnere leverte svar innen fristen – en
evaluering, som gjennomføres av Forsknings svarprosent på 77%. Av partnerne som svarte var 11
offentlige institusjoner, 4 sivilsamfunnsorganisasjoner
rådet i 2023, for å forberede partnerne på og 2 private selskap. Includes partnere består totalt av 13
disse spørsmålene. Under presenterer vi noen offentlige institusjoner, 6 sivilsamfunnsorganisasjoner
av hovedresultatene som kom frem i spørre og 5 private selskap.
undersøkelsen.
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svarte 10 av 17 partnere at de ønsket å bidra til å utvikle
et bedre kunnskapsgrunnlag om sosial inkludering og
rettferdighet i arbeid med energi, klima og miljø, og 10 av
17 svarte også at de ønsket å få kunnskap de kunne bruke
for å nå egne ambisjoner for inkluderende og rettferdig
klima- og miljøarbeid, samt få innspill til hvordan de
kunne løse utfordringer de møter på dette feltet.

Spørsmål

1

2

3

4

5

6

I hvilken grad vurderer du at senteret er relevant
for din organisasjon?

0

1

0

5

8

3

Include har foreløpig hatt begrenset påvirkning
på partnernes egne strategier
Tross en svært positiv vurdering av senterets relevans,
viste svarene på spørsmål om i hvilken grad deltakelse
i senteret hadde hatt påvirkning på partnernes arbeid et
større spenn, og hoveddelen av partnerne har så langt
vært lite påvirket av Include i eget arbeid. Dette er ikke
overraskende, da Include kun har vært i gang i to år og

mange forskningsprosjekter ennå ikke har produsert
resultater som er presentert for partnerne. Allikevel pekte
seks partnere på konkrete prosjekter og aktiviteter i sine
organisasjoner der Include-forskere og perspektiver fra
Includes forskning har bidratt, og fire partnere sa at de
har fått økt kunnskap om Includes temaområder som
følge av deltakelsen i senteret.

Spørsmål

1

2

3

4

5

6

I hvilken grad har deltakelse i senteret påvirket strate
gier, prosesser, tiltak og virkemidler i din organisasjon?

3

6

6

1

1

0

Partnerne er fornøyd med kompetansen til senterets forskere og administrasjon
Partnerne ga gode karakterer i evalueringen av kompetansen til senterets forskere
og senterets prosjektledelse og administrasjon.

Hvordan vil du evaluere senteret med tanke på:

1

2

3

4

5

6

Kompetansen til senterets forskere

0

0

0

0

6

11

Prosjektledelsen og administrasjonen ved senteret

0

0

0

2

6

9
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Include er bemerkelsesverdig godt
organisert og administrert.
Sigrid Stokstad, Institutt for offentlig rett, UiO

Involvering av partnere i senterets arbeid
Hoveddelen av partnerne ga gode karakterer i sin evaluering av kommunikasjonen mellom senteret og partnerne
og senterets grad av involvering av partnerne. Noen
partnere trakk allikevel frem at det har vært lite aktiviteter i og/eller resultater delt fra prosjekter de deltar
i, og noen skrev også at de savner oppdateringer på
fremdrift og fremdriftsplaner i prosjektene og i Include

generelt. Enkelte partnere skrev også at de ønsket en
tydeliggjøring av hva som er partnernes rolle inn mot
Include og forskningsprosjektene. Som følge av disse
tilbakemeldingene har vi etablert to nye plattformer for
kommunikasjon med formidling av forskningsresultater
til partnerne: Partnerforum og Resultater og anbefaling
er-serien, som beskrives i kapittel 8.

Hvordan vil du evaluere senteret med tanke på:

1

2

3

4

5

6

Kommunikasjonen mellom senteret og partnerne

0

1

1

4

6

5

0

1

3

6

6

1

Senterets grad av involvering av brukerpartnere
i arbeidet med strategier og prioriteringer

Resultater fra spørreundersøkelse
til forskningsinstitusjoner
I likhet med spørreskjemaet til partnerne, var spørre
skjemaet til forskningsinstitusjonene basert på spørsmål
vi forventer vil komme opp i Includes midtveisevaluering,
som gjennomføres av Forskningsrådet i 2023. Enkelte
av disse spørsmålene var vi forberedt på at det kan være
for tidlig å svare på for forskningspartnerne – derfor
var flere av spørsmålene i skjemaet ikke obligatoriske.
9 av de 11 forskningsenhetene som ble bedt om å svare
på skjemaet leverte svar innen fristen. Da de seks enhetene ved Universitetet i Oslo som deltar i Include har
ulike forskningsteam og arbeidsområder, ble hver av
disse bedt om å levere individuelle svar, selv om UiO
formelt er regnet som én forskningspartner i Include.

Include er en viktig plattform for å muliggjøre
forskning

Behov for synliggjøring overfor partnerne
og omverden
Enkelte av partnerne ønsket at Include skulle arbeide mer
med synliggjøring i offentligheten av temaene senteret
arbeider med og av senteret i seg selv. To partnerne
bemerket spesifikt at de ikke opplever at Include har

etablert seg som et senter som er kjent for mange utover
partnerne våre. Samtidig skrev noen partnere at de har
lagt merke til gode, relevante medieinnlegg fra Includes
forskere, og en partner skrev at de opplever at senteret
arbeider godt og målrettet med synliggjøring av Includes
tematikk i offentligheten.

Flere av forskningspartnerne fremhevet at deltakelsen i
Include har gitt muligheter for å øke forskningsaktiviteten rundt inkluderende og rettferdig omstilling i deres
organisasjoner. Fire partnere beskrev spesifikt at dette
har gjort det mulig for dem å adressere nye dimensjoner
i deres organisasjoners forskningsstrategier. En partner
fremhevet at Includes struktur og transparens muliggjør
samarbeid mellom forskere og partnere, og reduserer
den administrative byrden i å sette opp nye prosjekter.

I ncludes partnergruppe. Forskningsinstitusjonene trakk
for eksempel frem nye prosjektsøknader som har blitt
utviklet på bakgrunn av samarbeid som har oppstått i
Include, tettere samarbeid og dialog med partnere og
beslutningstakere, styrket internasjonalt og nasjonalt
forskningsnettverk, og tettere samarbeid mellom enheter
ved Universitetet i Oslo som tidligere har hatt lite dialog.
Samtidig skrev noen av forskerne at disse relasjonene
kan styrkes ytterligere når vi igjen får mulighet til å
møtes i fysiske heller enn digitale møter.

Forskerne er fornøyd med Includes ledelse
og administrasjon
På spørsmål om senterets ledelse og organisering, skrev
alle de åtte partnerne som svarte på spørsmålet at de er
fornøyde med Includes ledelse, og flere ga svært positive tilbakemeldinger om måten Include ledes på. Fire
av partnerne beskrev spesifikt at de opplever Includes
ledelse som dedikerte og aktive.

Kan bli bedre på internasjonal synliggjøring
og kommunikasjon
Noen av forskningspartnerne bemerket at Include kan
arbeide mer aktivt for å synliggjøre senteret og forskning
en internasjonalt og vidererutvikle Includes engelske
nettsider.

Include som springbrett for samarbeid og dialog
Hvordan vil du evaluere senteret med tanke på:

1

2

3

4

5

6

Kommunikasjon mellom senteret og omverden
(synliggjøring/formidling)

0

0

3

7

7

0
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I spørreskjemaet var det fem spørsmål som omhandlet
samarbeidsrelasjoner med andre forskningsinstitu
sjoner i og utenfor Include og samarbeid og dialog med
partnere og beslutningstakere. Gjennomgående beskrev
forskningsinstitusjonene at deltakelsen i I nclude hadde
ført til nye samarbeidsrelasjoner og gitt en plattform
for dialog med beslutningstakere både i og utenfor
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VEDLEGG A

Pågående prosjekter 2021
Pågående prosjekter i 2021 (oppstart 2020 eller 2021).
Master- og sommerprosjekter er ikke inkludert.

Energisystemer i endring (WP1)
Prosjekt

Hovedmål

Prosjektleder og partner

Fleksibel strømbruk: Muliggjør
ende og begrensende faktorer

Forstå hvordan ulike husholdningsgrupper
forstår og benytter tilgjengelig informasjon
om nett-tariffer og forbruk og deres holdninger til kapasitetsprising

Hanne Sæle
SINTEF Energy Research,
CICERO, Viken, NVE, Istad Nett,
Forbrukerrådet, Energi Norge

Fleksibel strømbruk:
Erfaringer fra pilotprosjekter

Undersøke hvordan ulike virkemidler for å
utjevne strømbruk påvirker ulike husholdningsgruppers strømbruk over døgnet,
energipraksis og motivasjon for energi
sparing

Karina Standal
CICERO, SUM (UiO), Otago
University, Viken, NVE, Istad Nett,
Forbrukerrådet, Energi Norge

Kommunen som energipioner

Forklare hvorfor en kommune blir energipioner, identifisere barrierer i denne pro
sessen og klargjøre hvordan barrierene
er håndtert

Tor Håkon Jackson Inderberg, FNI,
CICERO, SUM (UiO), Kongsberg
Kommunale Eiendom

Fleksibel strømbruk I Norge og
Sverige – en sammenlikning

Undersøke hvordan nasjonale reguler
inger for utjevning av strømbruk over
døgnet er utviklet i Norge og Sverige og
belyse politisk gjennomførbarhet av ulike
virkemidler for utjevning av strømbruk

Tor Håkon Jackson Inderberg
FNI, Lund University, NVE, Viken,
Istad Nett, Forbrukerrådet

Kartlegge norske politikeres og relevante aktørers perspektiver på CEP og
gjennomføringen av denne og identifisere
effekter av CEP for norsk fornybarsektor
samt lokale energiløsninger.

Kacper Szulecki
ISV (UiO), FNI, Solenergiklyngen

Undersøke hvordan lokale myndigheter
(kommuner), strøm- og nettselskap,
teknologiselskap og bedrifter kan jobbe
sammen for å utvikle og implementere
strømsystemer som er skreddersydd for
lokale forhold

Mikkel Vindegg
CICERO

Clean energy package (CEP)

Lokalen – lokale energimuligheter
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Prosjekt

Hovedmål

Prosjektleder og partner

Tatt av vinden

Forklare hvorfor kommunestyrer som tidligere hadde stemt ja til å gi konsesjon til
vindkraftprosjekter har endret standpunkt

Per Ove Eikeland
FNI, Viken, KS

Solceller i borettslag

Undersøke drivere og barrierer for egenproduksjon av elektrisitet i borettslag,
sameier og andre bygg dere flere bo
enheter deler tak.

Marie Byskov Lindberg
FNI, KKE, Solenergiklyngen,
Energi Norge

Grønn industri: betingelser for
lokalisering av ny grønn industri

Undersøke i hvilken grad nettilgang, og
prosesser for nettilgang, i en gitt geografisk lokasjon påvirker etablering av ulike
typer grønn industri i Norge, og i hvilken
grad dette påvirker geografisk fordeling
av nye grønne industrietableringer

Mari Lie Larsen
FNI, Istad Nett, Troms Kraft

Sosiale faktorer i energisystem-
modellering

Undersøke hvordan sosiale aspekter ved
energisystemer kan integreres i teknisk-økonomisk modellering av energi- og
kraftsystemer for å fremme sosialt rett
ferdig design av slike systemer

Oskar Vågerö
Department of Technology Systems
(UiO), FNI, NVE

Bærekraftige energipraksiser

Undersøke hvordan ulike husholdninger
bruker strøm i hverdagen og si noe om
hvordan forskjeller eller likheter i hverdagslig
bruk av strøm kan forstås gjennom det teo
retiske rammeverket til energirettferdighet

Eivind Hjort Matthisen, FNI

Prosjekt

Hovedmål

Prosjektleder og partner

Byspredning

Vurdere myndigheters muligheter til å
styre arealutvikling i klimavennlig retning
på en sosialt rettferdig måte

Aud Tennøy
TØI, Lillestrøm, A-lab, Helse
direktoratet, Ullensaker, Viken

Kvardagsliv under COVID-19

Forstå i hvilken grad og på hvilke måter
korona-krisen har forsterket eller endret
husholdningers rutiner og vaner knyttet til
reise, mat og fritid

Arve Hansen
SUM, Wageningen University,
Helsedirektoratet

Steder i endring (WP2)
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Steder i endring (WP2)

Kommuner som endringsaktører (WP3)

Prosjekt

Hovedmål

Prosjektleder og partner

Prosjekt

Hovedmål

Prosjektleder og partnere

Bærekraftig forbruk

Forstå forbruk som en del av hverdags
livets geografier og praksiser, inkludert
hvordan produksjon og provisjonssystem
påvirker forbruksmønstre

Arve Hansen, SUM

Byvekstavtaler

Undersøke hvordan spørsmål og problem
stillinger tilknyttet sosial rettferdighet ble
håndtert i byvekstavtaleforhandlingene

Anders Tønnesen
CICERO, OsloMet, SUM (UiO),
Viken

Bærekraftig forbruk og ombruk

Undersøke hvordan lokale initiativ for
bærekraftig forbruk forstås og brukes av
innbyggerne, samt hvilken rolle kommunen har og kan ha i å tilrettelegge for
utvikling og utvidelse av disse

Ulrikke Wethal
SUM (UiO), Oslo, Asker, Spire,
Miljødirektoratet, FIVH

Grønt partssamarbeid

Undersøke potensial for å inkludere
spørsmål om bærekraft og klima
i kommunale arbeidslivsrelasjoner

David Jordhus-Lier
ISS (UiO), KS, Utdanningsforbundet

Byplanlegging etter koronakrisen

Undersøke konsekvensene av COVID-19
på økonomi, mobilitet, velvære og helse
i ulike befolkningsgrupper og steder i
Oslo-området, samt mulige endringer i mål,
planer og strategier blant offentlige og private byutviklingsaktører som arbeider med
å utvikle en kompakt og bærekraftig by.

Lars Böcker
TØI, ISS (UiO), Durham University,
A-lab, Aspelin Ramm, Viken

Undersøke mobilitetspraksis blant
forstadsinnbyggere og betingelser for
innovasjon i styring på ulike nivåer for
å fremme klima-smart byutvikling

Per Gunnar Røe
ISS (UiO)

Klimabudsjett

Undersøke hvordan klimabudsjett som
ledelsesverktøy, kan bidra i norske
kommuners omstillingsprosesser mot
lavutslippssamfunn

Undersøke eksisterende offentlige og
halvoffentlige rom med søkelys på
hvordan de rammer inn og legger til rette
for sosiale praksiser, om de er sosialt
inkluderende og bidrar til stedsidentitet og
mulighetene for å utvikle sosialt inkluderende byrom

Per Gunnar Røe
ISS (UiO), Bærum, Lillestrøm, A-lab,
Oslo, Viken, Trefokus

Mette Talseth Solnørdal
UiT, SUM (UiO), Civitas, Oslo,
Tromsø, Miljødirektoratet, Troms og
Finnmark, KS, Solenergiklyngen,
Viken, Lillestrøm, Bærum

Kortreist mat

Undersøke om og på hvilken måte lokalmat kan bidra til klima- og miljøomstilling
og kommunens rolle i arbeidet

Hege Westskog,
SUM (UiO), CICERO, UiT, insam,
KS, Tromsø, Hurdal, Oslo, Spire,
A-lab

Medvirkning
Bærekraftige boligprosjekter

Utvikle gjennomføringsmodeller for
bærekraftige boligprosjekter og attraktive
lokalsamfunn

Rolf Jacobsen
Gaia arkitekter, Hurdal, A-lab, Viken,
Trefokus

Sigrid Stokstad
OsloMet, SUM (UiO), Ullensaker,
Hurdal, Lillestrøm, Asker, A-lab,
Viken

Elektriske kjøretøy og
prosumenter

Undersøke geografisk distribusjon av
elbileierskap/bruk og installasjon av
solceller, mulige sammenhenger mellom
disse, samt sammenheng med sosio
økonomisk status og romlige faktorer
som tetthet og boligtype

Lars Böcker
TØI, FNI, Istad, Viken

Bidra med ny kunnskap om forholdet
mellom perifere områder i mellomstore
byer og byen selv når det gjelder initiering
og implementering av klimaomstillings
tiltak med tanke på sosiale effekter og
medvirkning

Mindre kommuner

Anders Tønnesen
CICERO, SUM (UiO), Troms og
Finnmark, Viken

Bærekraftig proteinforbruk

Kartlegge barrierer og muligheter for å
oppskalere bærekraftig proteinbruk i
norske husholdninger

Johannes Volden
SUM (UiO)

Undersøke nasjonale myndigheters
delegering av forventninger, ansvar og
ressurser til mindre kommuner tilknyt
tet klimavennlig arealbruk, hvordan
kommunene jobber med dette, hvordan
kommunene opplever de statlige forvent
ningene og virkemidlene, og hvilke
implikasjoner dette arbeidet har for sosial
rettferdighet på lokalnivået

Sosialt inkluderende og miljø
vennlig urbant boligområde
(Vestre Billingstad)

Bidra til å utvikle Vestre Billingstad til
et sosialt inkluderende og miljøvennlig
boligområde

Asker, ISS (UiO), IPed (UiO),
SUM(UiO)

Husholdningsundersøkelse

Undersøke husholdningers oppfatninger
og holdninger til lokalt klimaarbeid og
hvordan dette varierer med tanke på blant
annet sosio-demografiske variable og
verdigrunnlag

Marianne Aasen
CICERO, SUM, Oslo,
Miljødirektoratet, Helsedirektoratet,
Asker, Bærum, FIVH

Bærekraftig byregional utvikling

Virkelig offentlig byrom
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Kommuner som endringsaktører (WP3)

Intervensjoner (WP4) og Læring på tvers av landegrenser (WP5)

Prosjekt

Hovedmål

Prosjektleder og partnere

Prosjekt

Hovedmål

Prosjektleder og partnere

Småskalalandbruk – forprosjekt

Samle historier fra småskala landbruks
aktører som illustrerer om og på
hvilken måte disse aktørene kan bidra
til bærekraftig omstilling

Kjetil Bjørklund
KS, SUM, Spire, Hurdal, Viken

Hovinbyen: Sosial inkludering og
samskaping i Hovinbyen

Bidra til omstilling til lavutslippssamfunnet
gjennom økt medvirkning spesielt fra barn
og unge og gjennom praksisutvikling
relatert til medvirkning

Ole Smørdal
IPed (UiO), CICERO, ISS, Spire,
Pådriv, Oslo kommune

Rettferdige avgifter

Undersøke hvordan tilbakebetalings
systemer for karbonavgifter påvirker virkningen av karbonavgiftene og virkningen
på investeringer i grønn teknologi samt
bidra til et bredere kunnskapsgrunnlag
om fordelingsvirkningene av prising av
klimautslipp mer generelt.

Katinka Holstmark
UiO, TØI

Ung klimaledelse

Adressere bærekraftig utvikling av steder
i Asker gjennom økt medvirkning fra barn
og unge

Asker, IPed (UiO)

EVU klimaomstilling

Undersøke betingelser og muligheter for
at UiO kan tilby nye undervisningstilbud
i omstillingskompetanse og -ledelse

Ole Smørdal, IPed (UiO), Asker, KS,
KK-nettverk

Undersøke hvordan kommuner kan oppnå
en omstilling til sirkulær økonomi gjennom
samarbeidsstyring

Ingrid Christiansen
CICERO

Spillet om klima

Sølvi Tellefsen, Lillestrøm, insam,
CICERO, IPed (UiO)

Undersøke policy-prosesser i byvekst
avtalene med tanke på rettferdig
omstilling til lavutslippssamfunnet

Kirsten Hegsvold
TØI

Organisere et samarbeid om utvikling av
et klimaspill for kommunesektoren med
formål om å utvikle e-demokrati spesielt
for barn og unge i arbeidet med klima
utfordringer i kommunen

Durham climate action plan

Studere hvordan samarbeidsnettverk
mellom aktører i og utenfor kommune
organisasjoner bidrar til kommuners
arbeid med klimaomstilling

Iris Leikanger
SUM (UiO)

Undersøke hva vi kan lære av britiske
kommuner om muligheter for mer
inkluderende klimaplaner

Chima Michael Anyadike-Danes
Durham University, Durham County
Council

Koronastrategier

Claire Dungey
Durham University,
Durham County Council

Videreutvikle kunnskap om hvordan
omstilling til et lavutslippssamfunn best
kan gjennomføres basert på lokale og
regionale fortrinn

Kjetil Bjørklund,
KS, insam, Civitas, CICERO,
SUM (UiO)

Drøfte og gi en oversikt over tiltak
igangsatt av kommuner (internasjonalt)
i forbindelse med korona-pandemien,
hvilke erfaringer de har gjort seg på
bakgrunn av dette og om og hvordan
kommuner benytter disse i håndteringen
av klimakrisen

Sirkulærøkonomi

Byvekstavtalene og rettferdig
omstilling

Kommuner og samskaping

Kortreist kvalitet – nettverk
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VEDLEGG B

Forskere

Personell
Forskere

Navn

Stilling

Institusjon

Kjønn

Arbeidspakke

Mari Lie Larsen

Forsker

FNI

K

WP1

Torbjørg Jevnaker

Forsker

FNI

K

WP1

Anders Tønnessen

Seniorforsker

CICERO

M

WP3

Navn

Stilling

Institusjon

Kjønn

Arbeidspakke

Monica Guillen-Royo

Seniorforsker

CICERO

K

WP3

Tanja Winther

Professor, Leder Include

SUM, UiO

K

WP1

Nina Holmelin

Seniorforsker

CICERO

K

WP3

Hege Westskog

Seniorforsker, FME Koordinator

SUM, UiO

K

WP3

Marianne Aasen

Seniorforsker

CICERO

K

WP1

Arve Hansen

Forsker

SUM, UiO

M

WP2

Mikkel Vindegg

Seniorforsker

CICERO

M

WP1

Kacper Szulecki

Seniorforsker

ISV, UiO

M

WP1

Karina Standal

Seniorforsker

CICERO

K

WP1

Per Gunnar Røe

Professor

ISS, UiO

M

WP2

Asbjørn Torvanger

Seniorforsker

CICERO

M

WP1

Bjørnar Sæther

Professor

ISS, UiO

M

WP2

Lars Böcker

Seniorforsker

TØI

M

WP2

David Jordhus-Lier

Professor

ISS, UiO

M

WP3

Aud Tennøy

Forskningsleder

TØI

K

WP2

Karen O’Brien

Professor

ISS, UiO

K

WP2

Petter Christiansen

Seniorforsker

TØI

M

WP3

Ole Smørdal

Forsker

IPED, UiO

M

WP4

Katinka Holtsmark

Seniorforsker

TØI/UiO

K

WP3

Sigrid Stokstad

Forsker

IOR, UiO

K

WP3

Lars Wang

Rådgiver

insam

M

WP3

Marianne Zeyringer

Førsteamanuensis

ITS, UiO

K

WP1

Bård Sødal Grasbekk

Rådgiver

insam

M

WP3

Lene Foss

Professor

UiT

K

WP3

Reidunn Mygland

Rådgiver

insam

K

WP3

Mette Solnørdal

Forsker

UiT

K

WP3

Rolf Jacobsen

Rådgiver

Gaia Arkitekter

M

WP2

Elin Anita Nilsen

Førsteamanuensis

UiT

K

WP3

Eivind Selvig

Rådgiver

Civitas

M

WP2

Tor Håkon Jackson Inderberg

Seniorforsker

FNI

M

WP1

Simone Abram

Professor

Durham University

K

WP5

Jørgen Wettestad

Seniorforsker

FNI

M

WP1

Andres Luque Ayala

Førsteamanuensis

Durham University

M

WP5

Lars H. Gulbrandsen

Seniorforsker

FNI

M

WP1

Gavin Bridge

Professor

Durham University

M

WP5

Ole Kristian Fauchald

Seniorforsker

FNI

M

WP1

Chima Michael Anyadike-Danes

Forsker

Durham University

M

WP5

Jon Birger Skjærseth

Seniorforsker

FNI

M

WP1

Claire Dungey

Forsker

Durham University

K

WP5

Marie Byskov Lindberg

Seniorforsker

FNI

K

WP1

Kirsten Jenkins

Universitetslektor

Edinburgh
University

K

WP5

Per Ove Eikeland

Seniorforsker

FNI

M

WP1
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Postdoktor – forskere med finansiell støtte fra Includes budsjett

Kommunikasjon og forskningsstøtte

Navn

Nasjonalitet

Periode

Kjønn  

Arbeidspakke

Navn

Institusjon

Kjønn

Arbeidspakke

Ulrikke Bryn Wethal

Norsk

2019-24

K

WP2, WP3

Erik Berge

SUM, UiO

M

WP6

Astrid Arnslett

CICERO

K

WP6

Bente Bakken

UiO:Energi

K

WP6

Anna Valberg

FNI

K

WP6

Øyvind Sundet

SUM, UiO

M

WP7, WP1

Sindre Hoff

SUM, UiO

M

WP2, WP3

Thea Sandnes

SUM, UiO

K

WP3

Karolina Zieniewicz

ISS, UiO

K

WP1

Neha Singh

IPED, UiO

K

WP4

Karianne Krohn Taranger

FNI

K

WP1

Fitwi Wolday

TØI

M

WP2, WP3

Ph.d. studenter med finansiell støtte fra Includes budsjett
Navn  

Nasjonalitet

Periode

Kjønn

Arbeidspakke

Oskar Vågerö

Svensk

2020-24

M

WP1

Ingrid Christensen

Norsk

2021-24

K

WP3

Eivind Hjort Matthiasen

Norsk

2021-24

M

WP1

Johannes Rudfjord Volden

Norsk

2021-24

M

WP2

Kirsten Hegsvold

Norsk

2021-24

K

WP3

Iris Leikanger

Norsk

2021-24

K

WP3

Administrativ og finansiell støtte
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Navn

Institusjon

Kjønn

Marius Bergh

SUM, UiO

M

Terje Røysum

SUM, UiO

M

Kristoffer Ring

SUM, UiO

M

Knut Kjæreng

SUM, UiO

M

Gitte Egenberg

SUM, UiO

K

Galina Loginova

ISS, UiO

K

Synneva Laastad

ISS, UiO

K

Trine Labahå

IPED, UiO

K

Kari-Anne Ulfsnes

IPED, UiO

K

Ilze Gehe

ISV, UiO

K

Malin Dahlberg Løvereide

ISV, UiO

K
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Administrativ og finansiell støtte

Includes styremedlemmer og vararepresentanter

Navn

Institusjon

Kjønn

Navn

Institusjon

Kjønn

Rolle

Øyvind Henden

IOR, UiO

M

Christoffer Klyve

FIVH

M

Styremedlem

Elisabeth Wenger-Hagene

IOR, UiO

K

Elisabeth Riise Jensen

FIVH

K

Vara

Suzanne Tærud Day

CICERO

K

Inger Lise Blyverket

Forbrukerrådet

K

Styremedlem

Sigrid Rian Song

CICERO

K

Andreas Strandskog

Forbrukerrådet

M

Vara

Claes Lykke Ragner

FNI

M

Gøril Heimland

UiT

K

Includes internasjonale advisory board - medlemmer

Christian Hansen

UiT

M

Navn

Institusjon

Kjønn

Lisbeth Kjelstrup

TØI

K

Alan Warde

Manchester University, UK

M

Espen Refstie

TØI

M

Janet Stephenson

University of Otago, NZ

K

Roger Keil

York University, CA

M

Desmond McNeill

University of Oslo, NO

M

Includes styremedlemmer og vararepresentanter
Navn

Institusjon

Kjønn

Rolle

Mariëtte de Haan

Utrecht University, NL

K

Vebjørn Bakken

UiO

M

Styremedlem

Michèle Knodt

TU Darmstadt, DE

K

Marianne E. Lien

UiO

K

Vara

Lars Coenen

HvL, NO

M

Kristin Halvorsen

CICERO

K

Styremedlem

Simin Davoudi

Newcastle University, UK

K

Frode Longva

CICERO

M

Vara

Katarina Eckerberg

Umeå University, SE

K

Iver Neumann

FNI

M

Styremedlem

Lars Gulbrandsen

FNI

M

Vara

Matteo Chiesa

UiT

M

Styremedlem

Edel O. Elvevoll

UiT

K

Vara

Bjørn Erik Nordby

Asker kommune

M

Styremedlem

Erling Guderud

Asker kommune

M

Vara

Henriette Rognlien

Hurdal kommune

K

Styremedlem

Julie Sjøwall Oftedal

A-lab

K

Styremedlem

Magnus Berg Jørgensen

A-lab

M

Vara
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Sommerprosjekter (ferdigstilt i 2021)
Navn

Institusjon

Kjønn

Arbeidspakke

Oda Bjørnnes

SUM, UiO

K

WP3

Karin Ness Kjølstad

SUM, UiO

K

WP3

Oda Fagerland

ECON, UiO

K

WP3

Torgeir Jørgensen

ECON, UiO

M

WP3

Johanne Heen Enger

SUM, UiO

K

WP3

Jenny Glenton Prescott

SUM, UiO

K

WP3
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Mastere (ferdigstilt i 2021)

Partnerrepresentanter

Navn

Kjønn

Arbeidspakke

Navn

Institusjon

Kjønn

Arbeidspakke

Sindre Cottis Hoff

M

WP2

Cato Steinsvåg

Asker kommune

K

WP4

Ryan Wesley Hamilton

M

WP2

Bente Støa

Asker kommune

K

WP4

Shayan Shokrgozar

M

WP1

Kenneth Dahlgren

Aspelin Ramm

M

WP2

Georgina Winkler

K

WP2

Anne Bertine Fagerheim

Bærum kommune

K

WP2, WP3

Elisbeth Hodne Urang

K

WP2

Unni Larsen

Bærum kommune

K

WP2, WP3

Ingrid Eid Rindebæk

K

WP2

Christoffer Klyve

FIVH

M

WP2, WP4

Neha Singh

K

WP4

Astrid Bjerke

FIVH

K

WP2, WP4

Christine Hagberg

K

WP4

Elisabeth Riise Jenssen

FIVH

K

WP2, WP4

Anne Catherin Acuna Gonza-les

K

WP4

Hanne Gustavsen

FIVH

K

WP2, WP4

Yngve Bråten

M

WP2

Siv Elin Ånestad

FIVH

K

WP2, WP4

Inger Lise Blyverket

Forbrukerrådet

K

WP1

Andreas Strandskog

Forbrukerrådet

M

WP1, WP2

Partnerrepresentanter
Navn

Institusjon

Kjønn

Arbeidspakke

Janne Strandrud

Helsedirektoratet

K

WP3

Julie Sjøwall Oftedal

A-lab

K

WP2

Kadri Tammur

Helsedirektoratet

K

WP3

Magnus Berg Jørgensen

A-lab

M

WP2

Heidi Fadum

Helsedirektoratet

K

WP3

Pål Erik Olsen

A-lab

M

WP2

Henriette Rognlien

Hurdal kommune

K

WP3

Geir Haaversen

A-lab

M

WP2

Gerhard Eidså

Istad Nett AS

M

WP1

Anniken Reinertsen

A-lab

K

WP2

Hallvard Benum

Kongsberg kommunale
eiendom (KKE)

M

WP3, WP1

Olle Jönsson

A-lab

M

WP2

Kjetil Bjørklund

KS

M

WP3

Geir Haaversen

A-lab

M

WP2

Jørn Inge Dørum

KS

M

WP3

Bjørn Nordby

Asker kommune

M

WP3

Berit Hessel

Lillestrøm kommune

K

WP2, WP3

Anja Østerli

Asker kommune

K

WP3

Marianne Larsen

Lillestrøm kommune

K

WP2, WP3

Gyrid Mangersnes

Asker kommune

K

WP2

Øyvind Daaland Lesjø

Lillestrøm kommune

M

WP2, WP3

Mari Ugland Grønstøl

Asker kommune

K

WP4

Øyvind Wahl

Lillestrøm kommune

M

WP2, WP3

Elin Schønberg Røe

Asker kommune

K

WP4

Lise Svenning Jensen

Miljødirektoratet

K

WP2, WP3

120

Include årsrapport 2021
Vedlegg

Include årsrapport 2021
Vedlegg

121

10

Kapittel 10

Partnerrepresentanter

Partnerrepresentanter

Navn

Institusjon

Kjønn

Arbeidspakke

Navn

Institusjon

Kjønn

Arbeidspakke

Marit Hepsø

Miljødirektoratet

K

WP2, WP3

Grethe Frank Strand

Ullensaker kommune

K

WP3

Kirvil Stoltenberg

Miljødirektoratet

K

WP2, WP3

Maria Rasmussen

Ullensaker kommune

K

WP2

Sandrine Benard

Miljødirektoratet

K

WP2, WP3

Anne Cathrine Ekroll

Ullensaker kommune

K

WP3

Andrea Byfuglien

Miljødirektoratet

K

WP2, WP3

Åge Vebostad

Ullensaker kommune

M

WP3

Benedicte Langseth

NVE

K

WP1

Jeta Limani Andreassen

Ullensaker kommune

K

WP3

Cecilie Karina von Hirsch

Oslo kommune

K

WP2, WP3

Hans Petter Langbakk

Ullensaker kommune

M

WP3

Astrid-Johanne Svensson

Oslo kommune

K

WP2, WP3

Tanya Pedersen Nymo

Utdanningsforbundet

K

WP3

Cecilie Bergmann

Oslo kommune

K

WP2, WP3

Trond Harsvik

Utdanningsforbundet

M

WP3

Signe Nyhuus

Oslo kommune

K

WP2, WP3

Inger Christina Kinch

Viken fylkeskommune

K

WP3

Line Tveiten

Oslo kommune

K

WP2, WP3

Guri Bugge

Viken fylkeskommune

K

WP1, WP3

Veronica Sund

Oslo kommune

K

WP2, WP3

Benedikte Kise

Viken fylkeskommune

K

WP3

Reidun Malvik

Oslo kommune

K

WP2, WP3

Inger Johanne Strand

Viken fylkeskommune

K

WP3

Astrid Ståledotter Landstad

Oslo kommune

K

WP2, WP3

Gerd Jacobsen

Viken fylkeskommune

K

WP1, WP3

Trine Kopstad Berentsen

Solenergiklyngen

K

WP1

Bård Strige Øyen

Viken fylkeskommune

M

WP2, WP3

Ola Rostad

Solenergiklyngen

M

WP1

Pia Audhild Eide Husstad

Viken fylkeskommune

K

WP2, WP3

Julie Rødje

Spire

K

WP4

Hilde Rønning

Viken fylkeskommune

K

WP2, WP3

Nora May Engeseth

Spire

K

WP3

Tyra Risnes

Viken fylkeskommune

K

WP1, WP3

Sofie Ringdal

Spire

K

WP2

Amra Kalac

Viken fylkeskommune

K

WP2, WP3

Aasmund Bunkholt

TreFokus

M

WP2

Eli Nakken Lundquist

Viken fylkeskommune

K

WP2, WP3

Øystein Olav Miland

Troms og Finnmark
fylkeskommune

M

WP2, WP3

Farhad Derakhshan Rad

Viken fylkeskommune

M

WP2, WP3

Rina Kamilla Yamamoto

Viken fylkeskommune

K

WP2, WP3

Synnøve Lode

Troms og Finnmark
fylkeskommune

K

WP2, WP3

Laurence Frémon-Pitras

Troms Kraft

K

WP1

Anja Johnsen

Tromsø kommune

K

WP2, WP3

Ernst Kloosterman

Tromsø kommune

M

WP3
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VEDLEGG C

Finansiell oversikt
BUDSJETT
Include budsjett 8 år (1000 NOK)

Forskningsinstitusjoner

Kostnader
Raporterte kostnader i 2021 (1000 NOK)

NFR

Egenfinansiering

Totalt

48 332

45 568

93 900

7 226

1 924

9 150

Fridtjof Nansens Institutt – FNI

11 703

2 100

13 803

CICERO

12 179

2 600

14 779

9 630

1 050

10 680

610

248

858

5 320

0

5 320

95 000

53 490

148 490

19 955

19 955

73 445

168 445

Universitetet i Oslo
UiT – Norges arktiske universitet UiT

KOSTNADER
Forskningsinstitusjoner

Budsjett

Forbruk

12 402

13 236

106,7 %

6 593

6 193

UiT – Norges arktiske universitet UiT

1 734

808

46,6 %

17

791

Fridtjof Nansens Institutt – FNI

3 066

3 261

106,4 %

300

2 961

CICERO

3 171

3 014

95,0 %

404

2 610

TØI

2 137

1 436

67,2 %

350

1 086

358

358

100,0 %

84

274

1 199

660

55,0 %

0

660

24 067

22 773

94,6 %

7 748

14 575

2 650

2 881

108,7 %

3 331

0

26 717

25 655

96,0 %

11 079

14 575

Universitetet i Oslo

TØI
OsloMet
Durham University

OsloMet
Forskningsinstitusjoner, totalt

Durham University
Partnere

Forskningsinstitusjoner, totalt
Include, totalt

95 000

Partnere
(Tall i 1000 NOK)

FINANSIERING

Include, totalt

Forbruk vs
Egen
budsjett (%) finansiering

NFR

(Tall i 1000 NOK)
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Akademiske publikasjoner

Publikasjoner
Akademiske publikasjoner
2021
Aarsæther, Nils, og Hege Westskog. 2021. «Transforming Arctic Municipalities: The Winding Road to Low-Emission Communities.» I Stories of Change og Sustainability
in the Arctic Regions, redigert av Rita Sørly, Bård Kårtveit,
og Tony Ghaye. Routledge Studies in Sustainability.
Routledge.
Bailey, Ian, Oscar Fitch-Roy, Tor Håkon Jackson
Inderberg, og David Benson. 2021. «Idealism, Pragmatism, og the Power of Compromise in the Negotiation of
New Zealand’s Zero Carbon Act. «Climate Policy 21 (9):
1159–74. https://doi.org/10.1080/14693062.2020.18683
93.
Böcker, Lars, Per Gunnar Røe, og Elling Oftedal. 2021.
«Urban Regional Planning under the Pandemic – the
Case of Oslo.» I Global Reflections on COVID-19 and
Urban Inequalities, Volume 4: Policy and Planning, redigert av Pierre Filion, Brian Doucet, og Rianne van Melik.
Bristol University Press.
Ćetković, Stefan, og Jon Birger Skjærseth. 2021. «Creative and Disruptive Elements in Norway’s Climate Policy
Mix.» I Climate Politics in Small European States, redigert
av Neil Carter, Conor Little, og Diarmuid Torney, 1. utg.
Routledge. https://www.routledge.com/Climate-Politics-in-Small-European-States/Carter-Little-Torney/p/
book/9780367639969.
Christiansen, Petter, Sigrid Stokstad, Anders Tønnesen, og Hege Westskog. 2021. «Hvordan har rett
ferdighetsspørsmål blitt behandlet i byvekstavtalene?»
Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og
regional utvikling 2: 48–55.
Gulbrandsen, Lars H., Tor Håkon Jackson Inderberg, og Torbjørg Jevnaker. 2021. «Is Political Steering
Gone with the Wind? Administrative Power and Wind
Energy Licensing Practices in Norway.» Energy Research & Social Science 74 (April): 101963. https://doi.
org/10.1016/j.erss.2021.101963.
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Hjorteset, Mari Andrine, Lars Böcker, Per Gunnar Røe,
og Terje Wessel. 2021. «Intraurban Geographies of Car
Sharing Supply and Demand in Greater Oslo, Norway.»
Transportation Research Part D: Transport and Environment 101 (Desember): 103089. https://doi.org/10.1016/j.
trd.2021.103089.
Huber, Robert A., Tomas Maltby, Kacper Szulecki,
og Stefan Ćetković. 2021. «Is Populism a Challenge to
European Energy and Climate Policy? Empirical Evidence across Varieties of Populism.» Journal of European Public Policy 28 (7): 998–1017. https://doi.org/10.1080
/13501763.2021.1918214.
Inderberg, Tor Håkon Jackson, og Inger-Lise Saglie.
2021. «Planlegging av vindkraftanlegg og kommunens rolle.» I Integrert kystsoneforvaltning. Planfaglege,
samfunnsvitskapelege og juridiske perspektiv., redigert
av Katrine Broch Hauge og Knut Bjørn Stokke, 221–45.
Universitetsforlaget.
Jordhus-Lier, David. 2021. «Hvor ble det av arbeideren
i klimakampen? – velgeren og forbrukeren kan ikke dra
lasset alene.» Nytt Norsk Tidsskrift 3: 233–36. http://dx.
doi.org/10.18261.
Normann, Susanne. 2021a. «Re-Living a Common
Future in the Face of Ecological Disaster: Exploring
(Elements of) Guarani and Kaiowá Collective Memories,
Political Imagination, and Critiques.» Human Arenas,
Mars. https://doi.org/10.1007/s42087-021-00188-0.
———. 2021b. «‘Time Is Our Worst Enemy:’ Lived
Experiences and Intercultural Relations in the Making
of Green Aluminum.» Journal of Social Issues, August,
josi.12472. https://doi.org/10.1111/josi.12472.
Nymo, Tanja. 2021. «Partssamarbeid og grønn omstilling. Erfaringer med å involvere tillitsvalgte i klima og
miljøarbeid i kommunene.» Prosjektoppgave, BI Norwegian Business School.
Ove Eikeland, Per, og Jon Birger Skjærseth. 2021.
«The Politics of Low-Carbon Innovation: Implementing
the European Union’s Strategic Energy Technology
Plan.» Energy Research & Social Science 76 (Juni):
102043. https://doi.org/10.1016/j.erss.2021.102043.

Røe, Per Gunnar. 2021. «Sosiokulturelle stedsanalyser et grunnlag for medvirkning i planlegging?» I Forankring
Fryder: en bok om medvirkning i byutvikling og arkitektur,
redigert av Knut Schreiner, Kenneth Dahlgren, og Timon
Linderud, 82–91. Oslo: Universitetsforlaget.

Westskog, Hege, Tor H. Aase, og Iris Leikanger. 2021.
«The Norwegian Trekking Association: Conditions for Its
Continued Existence with New Tourism Patterns.» Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism 21 (3): 341–59.
https://doi.org/10.1080/15022250.2021.1913219.

Skjærseth, Jon Birger. 2021. «Towards a European
Green Deal: The Evolution of EU Climate and Energy
Policy Mixes.» International Environmental Agreements:
Politics, Law and Economics 21 (1): 25–41. https://doi.
org/10.1007/s10784-021-09529-4.

Westskog, Hege, Tom Erik Julsrud, Steffen Kallbekken,
Koen Frenken, Juliet Schor, og Karina Standal. 2021.
«The Role of Community Sharing in Sustainability Transformation: Case Studies from Norway.» Sustainability:
Science, Practice and Policy 17 (1): 334–48. https://doi.or
g/10.1080/15487733.2021.1969820.

Skjærseth, Jon Birger, Steinar Andresen, Guri Bang,
og Gørild M. Heggelund. 2021. «The Paris Agreement
and Key Actors’ Domestic Climate Policy Mixes: Comparative Patterns.» International Environmental Agreements:
Politics, Law and Economics 21 (1): 59–73. https://doi.
org/10.1007/s10784-021-09531-w.
Solnørdal, Mette Talseth. 2021. «Firm Internal Drivers
for Eco-Process Innovation. A Multi-Method Analysis of
Energy Efficiency in Norwegian Manufacturing Firms.»
Doctoral Thesis, Tromsø: UiT The Arctic University of
Norway. https://munin.uit.no/handle/10037/20515.
Standal, Karina, og Mariëlle Feenstra. 2021. «Gender
and Solar Energy in India’s Low-Carbon Energy Transition.» I Research Handbook on Energy and Society,
redigert av Janette Webb, Faye Wade, og Margaret
Tingey, 141–53. Edward Elgar Publishing. https://www.
elgaronline.com/view//9781839100703/9781839100703.
00020.xml.
Stephenson, J.R., B.K. Sovacool, og T.H.J. Inderberg.
2021a. «Energy Cultures and National Decarbonisation Pathways.» Renewable and Sustainable Energy
Reviews 137 (Mars): 110592. https://doi.org/10.1016/j.
rser.2020.110592.
———. 2021b. «Energy Cultures and National Decarbonisation Pathways.» Renewable and Sustainable Energy
Reviews 137 (Mars): 110592. https://doi.org/10.1016/j.
rser.2020.110592.
Torvanger, Asbjørn. 2021. «Forest-Based Bioenergy in
Norway’s Green Transition: Balancing Production and
Other Societal Interests.» CICERO Report 09. Oslo:
CICERO. https://hdl.handle.net/11250/2834949.
West, Jennifer Joy, Helene Amundsen, Nathalie
Schaller, og Marianne Aasen. 2021. «Climate Change:
Foundations for a Transformative Learning Agenda.»
I Meeting the Challenges of Existential Threats through
Educational Innovation: A Proposal for an Expanded
Curriculum, redigert av Herner Sæverot. Routledge.

Winther, Tanja. 2021. «Searching for Variation and Complexity.» I Why the World Needs Anthropologists, redigert
av Dan Podjed, Meta Gorup, Pavel Borecký, and Carla
Guerrón Montero, 1. utg., 85–98. Routledge. https://www.
routledge.com/Why-the-World-Needs-Anthropologists/
Podjed-Gorup-Borecky-Montero/p/book/9781350147133.

2020
Böcker, Lars, og Ellinor Anderson. 2020. «Interest-Adoption Discrepancies, Mechanisms of Mediation
and Socio-Spatial Inclusiveness in Bike-Sharing: The
Case of Nine Urban Regions in Norway.» Transportation
Research Part A: Policy and Practice 140 (Oktober):
266–77. https://doi.org/10.1016/j.tra.2020.08.020.
Böcker, Lars, Ellinor Anderson, Tanu Priya Uteng,
og Torstein Throndsen. 2020. «Bike Sharing Use in Conjunction to Public Transport: Exploring Spatiotemporal,
Age and Gender Dimensions in Oslo, Norway.» Transportation Research Part A: Policy and Practice 138 (August):
389–401. https://doi.org/10.1016/j.tra.2020.06.009.
Bredvold, Torjus Lunder. 2020. «Where No One Is Poor,
and Energy Is Abundant». FNI Report 2. Oslo, Norway:
Fridtjof Nansen Institute.
Eikeland, Per Ove, og Jon Birger Skjærseth. 2020.
«Oil and Power Industries’ Responses to EU Emissions
Trading: Laggards or Low-Carbon Leaders?» I Pioneers,
Leaders and Followers in Multilevel and Polycentric
Climate Governance, redigert av Rüdiger Wurzel, Duncan
Liefferink, og Diarmuid Torney, 1. utg. Routledge. https://
www.routledge.com/Pioneers-Leaders-and-Followers-in-Multilevel-and-Polycentric-Climate-Governance/
Wurzel-Liefferink-Torney/p/book/9780367467593.
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Hjorteset, Mari Andrine, og Lars Böcker. 2020. «Car
Sharing in Norwegian Urban Areas: Examining Interest, Intention and the Decision to Enrol.» Transportation
Research Part D: Transport and Environment 84 (Juli):
102322. https://doi.org/10.1016/j.trd.2020.102322.

Westskog, Hege, Tor H. Aase, Karina Standal, og
Sølvi Tellefsen. 2020. «Sharing among Neighbours in
a Norwegian Suburb.» Environmental Innovation and
Societal Transitions 37 (Desember): 39–49. https://doi.
org/10.1016/j.eist.2020.07.010.

Inderberg, Tor Håkon Jackson. 2020. «Centrally
Decentralising? Analysing Key Policies and Pathways in
Norway’s Electricity Transitions.» Politics and Governance
8 (3): 173–84. https://doi.org/10.17645/pag.v8i3.2874.

Westskog, Hege, Helene Amundsen, Petter
Christiansen, og Anders Tønnesen. 2020. «Urban
Contractual Agreements as an Adaptive Governance
Strategy: Under What Conditions Do They Work in Multi-
Level Cooperation?» Journal of Environmental Policy &
Planning 22 (4): 554–67. https://doi.org/10.1080/152390
8X.2020.1784115.

Inderberg, Tor Håkon Jackson, Hanne Sæle, Hege
Westskog, og Tanja Winther. 2020. «The Dynamics
of Solar Prosuming: Exploring Interconnections between Actor Groups in Norway.» Energy Research &
Social Science 70 (Desember): 101816. https://doi.
org/10.1016/j.erss.2020.101816.
Inderberg, Tor Håkon Jackson, Ole Magnus Theisen,
og Karoline Hægstad Flåm. 2020. «What Influences
Windpower Decisions? A Statistical Analysis of Licensing in Norway.» Journal of Cleaner Production 273
(November): 122860. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.122860.
Kiil, Maiken Bjerga, og David Jordhus-Lier. 2020.
«Internasjonale lærdommer.» I Grønne Tariffavtaler,
redigert av Jon Olav Bjergene og Inger Marie Hagen,
90–115. Oslo: Gyldendal. https://www.gyldendal.no/
faglitteratur/arbeidsliv/tillitsvalgt/groenne-tariffavtaler/p785439-no/.
Leiren, Merethe Dotterud, Tor Håkon Jackson
Inderberg, og Tim Rayner. 2020. «Policy Styles,
Opportunity Structures and Proportionality: Comparing
Renewable Electricity Policies in the UK.» International Political Science Review 00 (0): 1–15. https://doi.
org/10.1177/0192512120907112.
Saglie, Inger-Lise, Tor Håkon Inderberg,og Helga
Rognstad. 2020. «What Shapes Municipalities’ Perceptions of Fairness in Windpower Developments?» Local
Environment 25 (2): 147–61. https://doi.org/10.1080/1354
9839.2020.1712342.
Solnørdal, Mette Talseth, og Elin Anita Nilsen. 2020.
«From Program to Practice: Translating Energy Management in a Manufacturing Firm.» Sustainability 12: 10084.
https://doi.org/doi:10.3390/su122310084.
Szulecki, Kacper, og Indra Overland. 2020. «Energy
Democracy as a Process, an Outcome and a Goal: A
Conceptual Review.» Energy Research & Social Science
69: 101768. https://doi.org/10.1016/j.erss.2020.101768.
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Whittaker, Malin. 2020. «The Role of Municipalities in
Non-Profit Sharing Schemes.» Master’s thesis, Radbound
University Netherlands.
Wikstrøm, Ragnhild Dahl, og Lars Böcker. 2020.
«Changing Suburban Daily Mobilities in Response to
a Mobility Intervention: A Qualitative Investigation of
an E-Bike Trial.» Sustainability 12 (6): 2413. https://doi.
org/10.3390/su12062413.
Żuk, Piotr, og Kacper Szulecki. 2020. «Unpacking
the Right-Populist Threat to Climate Action: Poland’s
pro-Governmental Media on Energy Transition and
Climate Change.» Energy Research & Social Science 66 (August): 101485. https://doi.org/10.1016/j.
erss.2020.101485.

2019
Eikeland, Per Ove, og Jon Birger Skjærseth. 2019. «Oil
and Power Industries’ Responses to EU Emissions Trading: Laggards or Low-Carbon Leaders?» Environmental
Politics 28 (1): 104–24. https://doi.org/10.1080/09644016
.2019.1521961.
Solnørdal, Mette Talseth, og Sverre Braathen
Thyholdt. 2019. «Absorptive Capacity and Energy
Efficiency in Manufacturing Firms – An Empirical Analysis in Norway.» Energy Policy 132 (September): 978–90.
https://doi.org/10.1016/j.enpol.2019.06.069.
Uteng, Tanu Priya, Hans Martin Espegren, Torstein
S. Throndsen, og Lars Böcker. 2019. «The Gendered
Dimension of Multimodality: Exploring the Bike-Sharing
Scheme of Oslo.» I Gendering Smart Mobilities, redigert av Tanu Priya Uteng, Hilda Rømer Christensen,
og Lena Levin. London: Routledge. https://www.
taylorfrancis.com/books/e/9780429466601/chapters/10.4324/9780429466601-10.

2021
Abram, Simone. 2021a. «Simone Abram: E
 thnography,
Ethics in Energy Governance and Sustainability
Challenges.» Worldpodcasts. https://worldpodcasts.com/
simone-abram-ethnography-ethics-in-energy-governance-and-sustainability-challenges/.
———. 2021b. «Making It Fair: What Would a Just
Transition to Net Zero Look Like?» The Climate Papers:
The COP26 University Network podcasts. The Climate
Papers: The COP26 University Network Podcasts. https://
play.acast.com/s/the-climate-papers/making-it-fair-whatwould-a-just-transition-to-net-zero-look.
Bredvold, Torjus Lunder. 2021a. «Strømprisen til værs.»
NRK Debatten. NRK Debatten. https://tv.nrk.no/serie/debatten/202109/NNFA51092321.
———. 2021b. «Energifattigdom er et stort problem.» E
 uropower Energi, Oktober 6, 2021. https://
www.europower-energi.no/forbruker/-energifattigdom-er-et-stort-problem/2-1-1078205.
———. 2021c. «Forberedt på å fryse oss gjennom
vinteren.» E24, 25. Oktober, 2021. https://e24.no/privatoekonomi/i/9KoQ1w/stroemprisene-foerer-til-ekstreme-sparetiltak-barnefamilie-varmer-opp-bare-ett-rom.
Gulbrandsen, Lars. 2021a. «Vindkampen.» Fjell og
vidde, 26. Januar, 2021.
———. 2021b. «Derfor fikk vi kommuneopprøret mot
vindkraft.» Aftenposten, 8. Juni, 2021. https://www.aftenposten.no/viten/i/M3OMvB/derfor-fikk-vi-kommuneopproeret-mot-vindkraft.
———. 2021c. «Oljesmurt elektrifisering gir utslipp og
naturinngrep.» Aftenposten, 15. Juni, 2021. https://www.
aftenposten.no/meninger/debatt/i/wewex1/oljesmurt-elektrifisering-gir-utslipp-og-naturinngrep.
———. 2021d. «Dyr og dårlig utredet elektrifisering.»
Aftenposten, 25. Juni, 2021. https://www.aftenposten.no/
meninger/debatt/i/BlAbbG/kort-sagt-fredag-25-juni.
———. 2021e. «Motvind kan puste lettet ut.» Aftenposten,
30. Juni, 2021. https://www.aftenposten.no/meninger/
debatt/i/39loPq/kort-sagt-onsdag-30-juni.
———. 2021f. «Brølet fra bygda: Øya som ble delt i
to.» TV: NRK1 Dokumentar om vindkraftkonflikten på
Haramsøya. NRK1 Dokumentar om vindkraftkonflikten
på Haramsøya.

———. 2021g. «Klimapolitikken kan være en modell for
å løse naturkrisen.» Aftenposten, 4. Oktober, 2021, sec.
(morgenutg., trykt utg.). https://www.aftenposten.no/
meninger/kronikk/i/7dmQRW/klimapolitikken-kan-vaereen-modell-for-aa-loese-naturkrisen.
———. 2021h. «Ofrer vi naturen for å redde klima?»
Debatt i P2. NRK P2. https://radio.nrk.no/serie/debatt/
sesong/202111/KMTE85003421#t=36s.
Gulbrandsen, Lars, og Tor Håkon Jackson Inderberg.
2021a. «Vindkraft: Vinden som snudde.» forskning.
no (blog). 10. Mars, 2021. https://forskning.no/energi-fornybar-energi-fridtjof-nansens-institutt/vindkraft-vinden-som-snudde/1824096.
———. 2021b. «Windpower: The Wind That Shifted.»
Science Norway (blog). 2. April, 2021. https://partner.sciencenorway.no/alternative-energy-climate-climate-policy/
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Includes medvirkningsprosjekt, WP3.
Bridge, Gavin. 2021. «Making Batteries: the lithium-ion
battery production network.» Presentert på Update and
progress WP3 and WP5, 24. juni.
Bunkholt, Aasmund. 2021. «Sirkulærøkonomisk tilnærming til bærekraftig byutvikling i Hovinbyen i Oslo.»
Presentert på Kortreist Kvalitet nettverkssamling.
Christensen, Ingrid. 2021a. «Doktorgradsprosjekt om
sirkulærøkonomien i lokal kontekst.» Presentert på
Forskermøte WP3, 11.09-21.

———. 2021b. «Samarbeid mellom kommune og
næringsliv for en mer sirkulær økonomi.» Presentert på
Include årskonferanse 2021.

Hansen, Arve. 2021a. «Why Do We Keep Consuming
More? Consumption, Capitalism and Everyday Life.»
Presentert på Masteremne SUM4502.

Dungey, Claire. 2021a. «Post-Covid Changes: Between
Action Plans and Action.» Presentert på Joint WP2 and
WP5 meeting 24. juni.

———. 2021b. «Forbruk og endringer i hverdagslivet - på
hvilke måter har nedstengingen forsterket eller endret
husholdningers rutiner og vaner?» Presentert på Nedstengt! - Hvilken effekt har nedstengingen av samfunnet
hatt på livet? Oslo Life Science-konferansen, Oslo, 16.
februar. https://www.uio.no/forskning/satsinger/livsvitenskap/oslo-life-science-konferansen/nedstengt/index.html.

———. 2021b. «Transport and Active Travel in the UKPost-Covid Changes, Visions and Action Plans.» Presentert på Update and progress WP3 and WP5, 24. juni
Eckerberg, Katarina. 2021. «Collaborative Governance.»
Presentert på Forskermøte WP3, 9. november.
Eikeland, Per Ove. 2021a. «Hvorfor snudde kommunene
i vindkraftspørsmålet?» Presentert på Include årskonferanse 2021.
———. 2021b. «EU Energy Policy – Developments and
Drivers.» Presentert på Lecture at University of Oslo, Institute for Technology Systems, Kjeller, 11. oktober.
Eikeland, Per Ove, Karianne Krohn Taranger, Tor
Håkon Jackson Inderberg, og Lars Gulbrandsen.
2021. «Vinden som skiftet retning.» Presentert på Include
årskonferanse 2021, Online, 20. oktober.
Enger, Johanne Heen. 2021. «Citizen Participation
among Rural Residents in Urban Development Planning.»
Presentert på UiO:Energy summer research projects, 27.
oktober.
Engseth, Nora May. 2021. «Studieopplegg for Kortreist-prosjektet; kommentarer og innspill.» Presentert på
Prosjektmøte Kortreist.
Fæhn, Taran, Katinka Kristine Holtsmark, og Kristin
Halvorsen. 2021. «Klimaplanen, hva nå?» Presentert på
PLATON og INCLUDE, 20. mai.
Greene, Mary, Arve Hansen, Claire Hoolohan,
Elisabeth Süssbauer, og Lorenzo Domaneschi. 2021.
«Consumption and Shifting Temporalities of Daily Life
during Disruption: Undoing and Reassembling Household Practice during COVID-19.» Presentert på ESA
Conference 2021, Online, 31. august.
Gulbrandsen, Lars. 2021. «Hva er konsekvensene av de
varslede endringene i lovverket og konsesjonssystemet
for vindkraft?» Presentert på Include lunsjseminar:
Vindkraft, hvem bestemmer og hvem berøres.

———. 2021c. «Pandemic Disruptions and Everyday Life:
Consumption and Sustainability during (and after) Covid-19.» Presentert på CET Virtual lunch seminar, Bergen/
Zoom, 8. desember.
Hedne, Maren Holthe. 2021. «Hva vet vi om effekter av
karbonprising gjennom arbeidsmarkedet?» Presented
at the Include lunsjseminar: Kan klimapolitikken bli
rettferdig?
Hegsvold, Kirsten. 2021. «Doktorgradsprosjekt om
byvekstavtaler/flernivåstyring.» Presentert på Forskermøte WP3, 9. november.
Hepsø, Marit. 2021a. «Forbud mot mineralolje til bygg
varme i 2022.» Presentert på Webinar: Oljeforbud på
byggeplasser, hva nå?
———. 2021b. «Klimaomstilling i Troms og Finnmark.»
Presentert på Miniseminar for ordførere og kommune
direktører i Troms og Finnmark, 15. september.
Holtsmark, Katinka. 2021. «Skal klimapolitikk være
fordelingspolitikk?» Presentert på Include lunsjseminar:
Kan klimapolitikken bli rettferdig?
Holtsmark, Katinka Kristine. 2021. «Kan klimapolitikken
bli rettferdig?» Presented at the Include lunsjseminar,
Online, 21. august.
Hondsmerk, Cinta. 2021. «Erfaringer og perspektiver
fra en klimaaktivist.» Presentert på Include lunsjseminar:
Unges klimaengasjement.
Inderberg, Tor Håkon Jackson. 2021a. «Energy
systems in transition.» Presented at the Masteremne
SUM4502.
———. 2021b. «The Climate vs. the Environment
Debate.» Presentert på Guest Lecture NTNU, NTNU/
Dragvoll, 11. mars.
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———. 2021c. «New Dimensions of Energy Poverty?
Evolving Requirements for Household Electricity Consumer Flexibility.» Presentert på Engager Workshop,
University of Stavanger, 26. april.
———. 2021d. «‘Smarting up’ the Norwegian Electricity
System: Developments so Far and Possible Implications
for the Future System and Consumers.» Presentert på
Inclusive digitalisation of urban mobility transitions in
Norway? The Just Mobility Transitions Network (JUSTMOBNET), Stavanger/Online, 26. april.
———. 2021e. «Storbritannias klimaomlegging: Gassens
fremtidige rolle.» Presented at the Klimafrokost: Hvor fort
kan EU fase ut gassen til fordel for fornybar energi? ?
Klimastiftelsen, Online, 12. mai.
———. 2021f. «Presentasjon av status og arbeid i
arbeidspakke 1, Include.» Presentert på Referanse
gruppemøte WP1 Include, Online, 3. juni.

Presentasjoner og formidling
———. 2021b. «Utfordringer i Tjøme sentrum.» Presentert på Utfordringer i Tjøme sentrum.
Johnsen, Anja. 2021. «Studieopplegg for Kortreist-
prosjektet; kommentarer og innspill.» Presentert på
Prosjektmøte Kortreist.
Jordhus-Lier, David. 2021a. «Greening Workplaces
through Workers’ Agency? Decarbonising the World of
Work.» Presentert på Masteremne SUM4502.
———. 2021b. «Klimaløsninger og handlingsalternativer i
arbeidslivet.» Seminar presentert på CIENS Løsningspils,
Oslo, 23. september.
———. 2021c. «Bør Fagbevegelsen Bry Seg Om
Arbeideres Mobilitet Og Fleksibilitet, Og Er Det Egentlig
et Klimaspørsmål?» Presentert på YS Frokostmøte, 25.
september.

———. 2021b. «Hva betyr det å jobbe helhetlig med
klima i kommunen?» Presentert på Klimasamling for
kommunene i Møre og Romsdal.
———. 2021c. «Utslippene skal til null om noen tiår, og
samtidig fører nytt klima til mer risiko.» «. Presentert på
Klimasamling for kommunene i Nordland.
Leikanger, Iris. 2021. «Co-Producing Local Sustainability? Norwegian Municipalities Suspended in Webs of Climate Collaboration. «Presentert på Update and progress
WP3 and WP5, 24. juni.
Lien, Marianne Elisabeth. 2021. «Comments to Keynote
Speaker Tess Lea.” Presentert på Include Årskonferanse
2021, Online, 20. oktober.
Lindberg, Marie Byskov. 2021. «Tysklands gassforbruk:
Er gass bruteknologi eller neste til å fases ut etter kull?”
Presented at the Klimafrokost: Hvor fort kan EU fase ut
gassen til fordel for fornybar energi? Norsk Klimastiftelse
Webinar, Online, 12. mai.

Nordby, Bjørn. 2021. «Planarbeidet for Vestre Billingstad.» Presentert på Arbeidsverksted Vestre Billingstad.
Normann, Susanne. 2021a. «Indigenous Peoples,
Climate Change and Green Transition.» Presentert på
Masteremne SUM4502.
———. 2021b. «Sørsamisk reindrift, vindkraft som grønn
kolonialisme.» Presentert på Include lunsjseminar:
Vindkraft; hvem bestemmer og hvem berøres.
———. 2021c. «Vindkraft og sør-samisk reindrift i det
grønne skiftet.» Presentert på Include årskonferanse
2021.
Nymo, Tanya P. 2021. «Erfaringer med å involvere tillitsvalgte i klimaarbeid i kommunene». Presentert på Include
lunsjseminar: Partssamarbeidets rolle i klimakampen.
Pettersen, Tone Sejnæs. 2021. «Klimarisiko for kommunene.» Presentert på Webinar: Klimarisiko for kommunene.

———. 2021g. «Status og oversiktsbilde.» Presentert på
WP1-møte, 3. juni.

Jørgensen, Torgeir. 2021. «Bidrar korona-krisepakkene
til rettferdig miljøomstilling?» Presentert på Include
årskonferanse 2021.

———. 2021h. «Konsesjonsordningen for vindkraft: Hva
skjedde og hvordan blir det?» Presentert på Arendalsuka,
Arendal,18. august.

Keil, Roger. 2021. «Spatialized Ecologies and Power in
Place.» Presentert på Include lunch seminar: Spatialized
ecologies and power in place.

Lindberg, Marie Byskov, og Tor Håkon Jackson Inderberg. 2021. «Egenproduksjon av strøm i boligselskaper.»
Presented at the Lokale energisamfunn i Norge: Drivere
og barrierer i Norge. CICERO Webinar, Online, 2. juni.

Prescott, Jenny. 2021. «Norges «grønne» skifte som
«bærekraftig»: Opplevelser blant grupper med nedsatt
funksjonsevne.» Presentert på UiO:Energy summer
research projects, 27. oktober.

———. 2021i. «Response to Alexander Dunlap’s Presen
tation on Renewables Neo Colonialism.» Presentert på
SUM seminar on Alexander Dunlap’s postdoc findings at
SUM, Oslo, 7. september.

Kinck, Christina. 2021. «Klimavennlig areal- og transportplanlegging.» Presentert på Seminar og workshop:
Klimasats og andre støtteordninger for klimahandling,
i regi av Viken fylkeskommune.

Lunde, Kjartan Alexander. 2021. «Regjeringens Klimaplan: Et Taktskifte i Norsk Klimapolitikk.» Presentert
på Webinar: Klimameldingen, hva betyr den for kommunene?

Rasmussen, Maria. 2021. «Medvirkning i byutvikling på
Jessheim.» Presentert på Brukerpartnermøte i Includes
medvirkningsprosjekt, WP3.

———. 2021j. «Arbeidet i WP1 opp til nå og planer.»
Presentert på Brukerpartnermøte Include, Tromsø, 8.
september.

Kloosterman, Ernst. 2021. «Tromsø kommunes arbeid
med klimabudsjett.» Presentert på Presentasjon på
referansegruppemøte for WP2, WP3 og WP4.

———. 2021k. «Include WP1: Pågående arbeid og planer videre.» Presentert på Møte FME Include med Troms
Kraft AS, Tromsø, 9. september.

Kolrud, Elisabeth, og Ulla Hahn. 2021. «Samarbeidet
mellom Asker kommune og Future Built.» Presentert på
Arbeidsverksted Vestre Billingstad.

Luque-Ayala, Andres. 2021. «Emerging Techno-
Ecologies of the City: Revisiting the Urban Ecological
Flow Through Algorithmic Assemblages.». Presentert på
On-/Offline Interferences - Digitalisation and Socio-Spatial
Transformations..

———. 2021l. «Sesjon 1: Tatt av vinden.» Presentert på
Utfordringer i Tjøme sentrum

Larsen, Espen. 2021a. «Idéverksted: Klimavennlig
samfunnsutvikling.» Presentert på Klimakrønsj.

Jäckle, Sebastian. 2021. «Carbon Footprint of Scientific
Conferences: Comparing Physical, Hybrid and Online
Conferences.» Presentert på Include lunch seminar:
Academic flying and the means of communication.

———. 2021b. «Klimapodcast 35: FNs bærekraftsmål og
kommunenes klimaarbeid.» Presentert på Klimapodcast
fra Miljødirektoratet.

Jacobsen, Rolf. 2021a. «Økolandsbyer, bærekraftige
lokalsamfunn og eksperimentelle soner.» Presentert på
Presentasjon på referansegruppemøte for WP2, WP3 og
WP4.
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Laupsa, Herdis. 2021a. «Fra Paris(avtalen) til Troms og
Finnmark. Utslippene skal til null om noen tiår, hva må
kommunene gjøre, og hva kan staten gjøre for kommunene?» Presentert på Klimasamling for kommunene i
Troms og Finnmark.

Røe, Per Gunnar. 2021a. «Geographies and Spaces of
Unequal Access.» Presentert på Masteremne SUM4502
———. 2021b. «Prosjekter i WP2, Include.» Presentert på
Referansegruppemøte WP2, WP3 og WP4, 9. februar.

Matthiasen, Eivind Hjort. 2021. «Forbrukeres kapasitet til
å være energifleksible.» Presentert på WP1-møte 3. juni.

———. 2021c. «Include: A Centre for Socially Inclusive
Decarbonization and Energy Transition.» Presentert på
DEMUDIG-seminar, TØI, Online, 16. februar.

McNeill, Desmond. 2021. «What Did Marx Have to Say:
On Injustice, Consumption and Change.» Presentert på
Masteremne SUM4502.

———. 2021d. «Include - Inclusive Decarbonization and
Energy Transition.» Presentert på Oslo Science City
Workshop, Online, 1. mars.

Moene, Kalle. 2021. «Hvorfor er rettferdighet viktig?»
Presentert på Include lunsjseminar: Kan klimapolitikken
bli rettferdig?

———. 2021e. «Sosial inkludering i områdeutvikling.»
Presentert på Arbeidsverksted om Vestre Billingstad,
Online, 16. april.

Næss-Holm, Inger. 2021. «Elektroniske produkter –
fra overforbruk til reparasjon og ombruk.»

———. 2021f. «Suburban Green Mobility. Challenges,
Potentials, Paradoxes.» Conference presentert på EURA
2021 Conference, Oslo, 6. mai.
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———. 2021g. «Virkelig offentlige byrom.» Presentert på
Prosjektmøte med brukerpartnere, Include WP2, Online,
8. juni.

 limate Policies: From Single Instruments to Policy PackC
ages.» Guest Lecture presentert på European Green Deal
- University of British Columbia, Online, 11. mai.

———. 2021h. «Smart Mobility Suburbs – Et tverrfaglig
forskningsprosjekt finansiert av NFR-programmet EnergiX.» Presentert på SMS-workshop for brukerpartnere,
Online, 15. juni.

———. 2021e. «EUs nye klimapakke mot 2030: Hva skjer
og hvordan påvirkes Norge?» Presentert på Arendalsuka,
Arendal, 17. august.

———. 2021i. «Sattelite Centralities and Communities.
The Social Ambitions and Failures of Architecture in
Oslo’s New Towns of 1950’s-1970’s.». Presentert på
Urban Studies Foundation seminar series on Peripheral
Centralities, Online, 23. september.
Røe, Per Gunnar, Ole Smørdal, og Hege Westskog.
2021. «Includes prosjekter og rød tråd.» Seminar presentert på Referansegruppemøte i Include (WP2, WP3 og
WP4), 9. februar.
Røe, Per Gunnar, og Kristian Tveiten. 2021. «Suburbanizing the Compact City Model: The Imagination of a
Post-suburban Oslo Region.» Conference presentert på
EURA 2021 Conference, Oslo, 6. mai.
Rognlien, Henriette. 2021. «Sentrumsplaner i Hurdal.»
Presentert på Include årskonferanse 2021.
Seim, Tomas. 2021. «Klimagassregnskap for kommuner
og maler for å beregne klimaeffekt av tiltak.» Presentert
på Klimasamling for kommunene i Møre og Romsdal.
Sheller, Mimi. 2021. «The End(s) of Academic Flying: An
Itinerarium Vitae.» Presentert på Include lunch seminar:
Academic flying and the means of communication.
Skauge, Anja Duun. 2021. «Hvorfor engasjerer unge seg
i klimasaken.» Presentert på Include lunsjseminar: Unges
klimaengasjement.
Skjærseth, Jon Birger. 2021a. «Participation in DNV’s
Energy Transition Collaboration Network for the Production of the Fifth Edition of the Energy Transition Outlook.»
———. 2021b. «European Green Deal: Konsekvenser
for klimapolitikk og klassifisering av bærekraftig finans.»
Seminar presentert på EUs klassifiseringssystem for
bærekraftig finans, Asplan Viak, Online, 14. januar.
———. 2021c. «EUs klimapolitikk mot netto-null i 2050:
Hva skjer og hvordan påvirkes Norge?» Årsmøte presentert på Rådsmøte i Norsk klimastiftelse, Online, 11. mai.

———. 2021f. «EUs Fit for 55 klimapakke og konsekvenser for Norge.» Workshop presentert på REMAP brukermøte, 4. oktober.

Standal, Karina, og Siri Gloppen. 2021. «Klimakrisen i
en urettferdig verden.» Conference presentert på Sampolkonferansen - Grenseløs ulikhet: Er verdenssamfunnet
på bristepunktet, Bergen, 24. september.
Stokstad, Sigrid. 2021a. «Peripheric Public Participation
in Urban Decarbonization Processes». Presentert på
Update and progress WP3 and WP5, 24. juni.

———. 2021g. «EUs nye klimapakke, Norge og energiteknologier: Status og utsikter.» Presentert på Skagerak
Energi Seminar, Online, 10. november.

———. 2021b. «Sprikende lovgivning om arealbruk.
Hvordan kan plan- og bygningsloven bli et bedre
redskap for samordning?» Konferanse presentert på
Naturrestaureringskonferansen. FNs tiår for restaurering
2021-2030. Miljødirektoratet og Norsk institutt for naturforskning, Trondheim/Online,18. januar.

———. 2021h. «EUs Green Deal og klimaambisjoner:
status, utsikter og konsekvenser for Norge.» Seminar
presentert på Enable-seminaret, Oslo, 2. desember.

———. 2021c. «Fint for utbyggere, men hva med innbyggerne?» Presentert på Møte i Akershus Senterparti,
Online, 25. mars.

Smørdal, Ole. 2021. «Prosjekter i WP4, Include.»
Presentert på Referansegruppemøte i Include (WP2, WP3
og WP4), 9. februar.

Stokstad, Sigrid, Johanne Heen Enger, Tanja Winther,
Pål Erik Olsen, og Bjørnar Sæther. 2021. «Møte med
Lillestrøm kommune, Ullensaker kommune og Viken
fylkeskommune i forbindelse med prosjekt Medvirkning
og sommerstudie.» Presentert på Møte med partnere i
Include, Oslo, 2. november.

Solnørdal, Mette Talseth. 2021a. «Høring i Stortigets
energi- og miljøkomité angående Meld. St. 13 (20202021) Klimaplan for 2021-2030.» Konferanse presentert
på Åpen høring i Stortigets energi- og miljøkomité
angående Meld. St. 13 (2020-2021) Klimaplan for 20212030, Online, 2. februar.
———. 2021b. «Drivers to Energy Efficiency in
Manufacturing Firms.» Presentert på BEHAVE 2021
Conference, Online, 21. april.
———. 2021c. «Klimanøytral utvikling - hvordan få det til i
Tromsø?» Fagmesse presentert på Dark 2021 Design og
arkitekturfestival. Lunsjdebatt, Tromsø, november 5.
Standal, Karina. 2021a. «Fleksibelt strømforbruk i husholdninger.» Seminar presentert på 1 million elbiler – hva
skjer med strømnettet? Polyteknisk forening, Oslo, 21.
januar.
———. 2021b. «Fleksibelt strømforbruk i husholdninger.» Presentert på 1 million elbiler – hva skjer med
strømnettet? Polyteknisk forening, Oslo, 21. januar.
———. 2021c. «Gender in the Energy Transition.» Guest
Lecture presentert på FROM ENERGY UNION TO THE
GREEN DEAL - MA course OAFP 5725. Collège
universitaire de Sciences Po, Paris, 15. april.

Stokstad, Sigrid, og Hege Westskog. 2021. «The Role
of Municipalities in Achieving a Low Carbon Society?»
Presentert på Include Master’s Course, Online, 21. april.

Szulecki, Kacper. 2021a. «Energy justice & Energy
democracy.» Presentert på Masteremne SUM4502.
———. 2021b. «Are Populists a Threat to Climate
Action?» Guest Lecture presentert på Fringe Talk Series University of Stavanger, Online, 24. februar.
———. 2021c. «The Ups and Downs of Inclusive E
 nergy
Governance: Participation, Panels and Populism.» Presentert på Energy Transition Week 2021 - NTNU, Trondheim/Online, 26. april.
———. 2021d. «A Just Transition [Sprawiedliwa Transformacja].» Presentert på Debata Spięcia - Krytyka
Polityczna, Online, 11. mai. https://m.facebook.com/
events/1095857590891127?active_tab=discussion.
Sæle, Hanne, Marianne Aasen, og Karina Standal.
2021. «Norske husholdninger sine strømvaner og motivasjon for endret strømforbruk.» Presentert på Include
Partnerforum 1/2021: Strømrbuk, energisamfunn og
lading av elbiler i boligselskap, Online, 7. desember.
Sæther, Bjørnar. 2021. «Inclusive transitions in diverse
geographies.» Presentert på Masteremne SUM4502.
Sævarsdottir, Margret, Marit Hovland, og Ole
Smørdal. 2021. «‘SustainableFood’, a School-NGO
Collaboration towards More Sustainable Food Consumption». Presentert på EARLI 2021 Conference, Online, 23.
august.

Stoltenberg, Kirvil. 2021a. «Klimasats, slik kan
kommunene i Troms og Finnmark få støtte til lokalt klimaarbeid i 2021.» Presentert på Klimasamling for
kommunene i Troms og Finnmark.

Tennøy, Aud. 2021a. «Innspill til GrønNTP.» Presentert på
Innspill til GrønNTP, workshop for folkevalgte, Online, 17.
januar.

———. 2021b. «Klimasats som virkemiddel for lokal
klimaomstilling.» Presentert på r lokal klimaomstilling
Include årskonferanse 2021.

———. 2021b. «Deltakelse i debatt arrangert av NFR om
bruk og misbruk av forskning.» Presentert på Debatt:
Bruk og misbruk av forskning, Online, 29. april.

Sundet, Øyvind. 2021a. «Barrierer og muligheter for
redusert kjøttforbruk: erfaringer fra norske husholdninger.» Conference Presentation presentert på Includes
årskonferanse 2021: Rettferdig omstilling – forskning
møter praksis, Oslo, 20. oktober.

———. 2021c. «Samordnet og strategisk areal- og transportplanlegging: Hvorfor, hva, hvordan?» Presentert på
Urbanisme videreutdanningskurs - AHO, Online, 4. juni.

———. 2021b. «Husholdningers respons på og holdninger til tiltak for fleksibel strømbruk: resultater fra
dybdeintervjuer blant husholdninger i Tromsø og Porsgrunn.» Presentert på Include Partnerforum 1/21 Strømbruk, energisamfunn og lading av elbiler i boligselskap,
Oslo, 7. desember.

———. 2021d. «Oppstartsmøte med brukerpartnere i delprosjekt Byspredning, 9. juni 2021.» Presentert på Møte
med brukerpartnere i delprosjekt Byspredning, Online, 9.
juni.
———. 2021e. «Fysisk planlegging for aktiv transport.»
Presentert på Folkehelsekonferansen 2021, Online, 28.
september.

———. 2021d. «The Long and Winding Road of EU
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———. 2021f. «Klimavennlige, attraktive og levende
byer – krever fortetting og konsentrasjon.» Presentert på
Implulsforelesning NMBU, Ås, 21. oktober.
———. 2021g. «Byar og tettstader med klimavennleg
transport, levande sentrum og gode bumiljø. Er dette
draumen? Og korleis kjem vi dit?» Presentert på Innovasjonsfestivalen Åndalsnes, seminar om Attraktive byar og
tettstader, Åndalsnes, 10. november.
Torvanger, Asbjørn. 2021a. «Biofuels-studien.»
Presentert på WP1-møte 3.juni.
Tønnesen, Anders. 2021a. «The Coordination of Transport and Land-Use Development in Norwegian Urban
Areas.» Presentert på Masteremne SUM4502.
———. 2021b. «Transport and public planning in the
Norwegian context.» Guest Lecture presentert på Include
Master’s Course, Online, 21. april.
———. 2021c. «Kortreiste kretsløp - muligheter og dilemma.» Presentert på Sirkulærdagene, Online, 26. mai.
———. 2021d. «Socially Just Transitions in Smaller
Municipalities». Presentert på Update and progress WP3
and WP5, 24. juni.
———. 2021e. «Social Justice in the Transformation of
Norwegian Urban Mobility.» Presentert på Nordic Energy
Research Forum 21. september - Session 4: Sustainable
Energy for all, Online, 21. september.
———. 2021f. «Arealbruk – byutvikling og redusert privatbilisme.» Conference Presentation presentert på Forskningsdagene, Narvik, 24. september.
———. 2021g. «Kommuner midt i klimakampen.»
Presentert på Seminar v. Den britiske ambassaden, Oslo,
14. oktober.
———. 2021h. «Integrative climate leadership in multi
level governance settings.» Conference Presentation
presentert på Storbykonferansen, Oslo, 28. oktober.
Tønnesen, Anders, og Hege Westskog. 2021a.
«Kortreiste kretsløp - muligheter og dilemmaer.»
Presentert på Sirkulære dager, 26. mai.
———. 2021b. «Kortreiste kretsløp - muligheter og
dilemma.» Presentert på Kortreist Kvalitet Nettverkssamling,
7. juni.
———. 2021b. «Blir bioenergi frå skogen viktig?»
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 resentert på Kva betyr grøn omstilling av samfunnet for
P
skogen vår? CIENS Seminar, Online, 27. oktober.
Ursin, Marit. 2021. «Hvordan sørger vi for at unges
klimastemmer bliver hørt?» Presentert på Include lunsj
seminar: Unges klimaengasjement.
Vågerö, Oskar. 2021a. «Hvordan kan optimiseringsmodeller brukes for å muliggjøre sosialt rettferdige energisystem?» Presentert på Include årskonferanse 2021.
———. 2021b. «Integrering av sosiale faktorer i energimodellering.» Presentert på WP1-møte 3.juni.
———. 2021c. «Organized and Presented at Workshop.»
Presentert på Online Research Workshop on The Inclusion of Justice Perspectives in Energy Systems Modelling.
Vevatne, Jonas. 2021. «Utslippsfrie byggeplasser
Erfaringer fra Asker kommune.» Presentert på Webinar:
Oljeforbud på byggeplasser, hva nå?
Westskog, Hege. 2021a. «What Is the Role of Municipali
ties in Achieving a Low Carbon Society?» Presentert på
Masteremne SUM4502.
———. 2021b. «Prosjekter i WP3, Include.» Presentert på
Referansegruppemøte i Include (WP2, WP3 og WP4), 9.
februar.
———. 2021c. «Kortreist-prosjektet.» Presentert på
Kortreist - prosjekt referansegruppemøte, 3. mars.
———. 2021d. «Lillestrøms klimastrategi i et omstillings
perspektiv.» Presentert på Innspillseminar Lillestrøms
klimastrategi, 22. mars.
———. 2021e. «Hvordan nå utslippsmålene sine? Er det
så enkelt som 60% reduksjon?» Presentert på Seminar
med Skien kommune, 28. september.
Wethal, Ulrikke. 2021a. «Boundary traffic in the homeas-office.» Presentert på Grenser – Vinterseminar i
samfunnsgeografi 2021, UiO, Online, 10. mars.
———. 2021b. «Reworking Boundaries in the Home-asOffice: Boundary Traffic during Covid-19 Lockdown and
the Future of Working from Home.» Presentert på ESA
Conference, Online, 31. august.
———. 2021c. «Bærekraftig forbruk – hvilken rolle kan
lokale initiativer spille?» Presentert på Includes årskonferanse 2021: Rettferdig omstilling – forskning møter

praksis, Online, 20. oktober.
———. 2021d. «OMigjen Asker - Innsikt fra intervjudata.»
Presentert på Prosjektmøte, presentasjon av innsiktsfunn
- Asker kommune, OMigjen, Online, 2. november.
———. 2021e. «Bærekraftig forbruk – hvilken rolle kan
og bør kommunen spille?» Presentert på Include WP3
seminar, Oslo, 9. november.
Wikstrøm, Ragnhild Dahl, og Per Gunnar Røe. 2021.
«Sustainable Mobility Transitions in Suburbia - (Dis)Connections between Transport Planning and Daily Mobilities.» Conference Presentation presentert på EURA 2021
Conference, 6. mai.
Winther, Tanja. 2021a. «Introduction.» Presentert på
Masteremne SUM4502.
———. 2021b. «Why Socially Inclusive Energy Transition?» Presentert på Masteremne SUM4502.
———. 2021c. «Synergimøte Include - COJUST/
NTRANS.» Presentert på Synergimøte Include - COJUST/
NTRANS, Online, 15. mars.
———. 2021d. «Møte med Lyse Kraft.» Presentert på Møte
mellom Include/Flexeffect og Lyse Kraft, Online, 12. april.
———. 2021e. «Skisse til intervjuguide i fbm Ledes pilot
for utprøving av ny modell for nettleie.». Presentert på
Møte i ForTa-gruppen, SINTEF Energi, Online, 27. april.
———. 2021f. «Socially Just Energy Transition.» Guest
Lecture presentert på NorRen Summer School (ph.d.
school), Bergen, 17. august. https://www.nordicenergy.
org/article/nordic-energy-research-forum-2021/.
———. 2021g. «A Socially Just Energy Transition.» Presentert på Nordic Energy Research Forum 2021, Panel:
Sustainable Energy for All, Online, 21. september., Panel:
Sustainable Energy for All, Online, 21. september.
———. 2021h. «Hvorfor Include?» Conference Presentation presentert på Include Årskonferanse 2021, Online,
20. oktober.
———. 2021i. «Socially Inclusive Transitions.» Guest Lecture presented at the MA-programme Energy and society,
course Contexts and challenges, Durham University,
Durham/Online, 28. oktober.
———. 2021j. «Deltakelse i paneldebatt om innhold til
FNs kommende utviklingsrapport.» Presentert på 2021-

2022 Human Development Report Consultation in partnership with Norad: Transformation Uncertainties, Oslo/
Online, 11. november.
Winther, Tanja, Tor Håkon Jackson Inderberg, Per
Gunnar Røe, og Ole Smørdal. 2021. «Møte med rep.
fra Energi- og vassdragsavdelingen i Olje- og energi
departementet (OED).» Presentert på Include-møte med
forvaltning, Oslo, 17. november.
Winther, Tanja, Tor Håkon Jackson Inderberg, Ole
Smørdal, Hege Westskog, og Erik Berge. 2021.
«Møte med Include-partner Troms og Finnmark fylkeskommune.» Partner Meeting presentert på Møte med
Include-partner Troms og Finnmark fylkeskommune,
Online, 29. september.
Winther, Tanja, Tor Håkon Jackson Inderberg, Mette
Talseth Solnørdal, og Elin Anita Nilsen. 2021. «Include
- Fellesmøte med partnere i Tromsø.» Partner Meeting presentert på Include - Fellesmøte med partnere i
Tromsø, Tromsø, 8. september.
Winther, Tanja, Tor Håkon Jackson Inderberg, og
Øyvind Sundet. 2021. «Møte med Troms Kraft.» Partner Meeting presentert på Møte med partner i Include,
Tromsø, 9. september.
Winther, Tanja, David Jordhus-Lier, og Hege
Westskog. 2021. «Presentasjon av Include.» Presentert
på Møte mellom NITO og Include, Online, 26. april.
Winther, Tanja, og Per Gunnar Røe. 2021a. «Innspill til
Oslo Science City (mars, april, mai).» Presented at the
Oslo Science City Workshop, Online, February 2.
———. 2021b. «Møte med Include-partner A-lab.» Presented at the Partner-møte A-lab, Online, September 23.
Winther, Tanja, Per Gunnar Røe, Hege Westskog, 
Ole Smørdal, og Erik Berge. 2021. «Møte med Seksjon
for innovasjon, samspill og instituttpolitikk, Avdeling for
høyere utdanning, forskning og internasjonalt arbeid,
Kunnskapsdepartementet (KD).» Presentert på
Include-møte med KD, Oslo, 10. november.
Winther, Tanja, Hege Westskog, og Iris Leikanger.
2021. «Arbeid med videreutvikling av maler for Midtveisrapportering.» Presentert på Møte NTRANS-Include,
Online, 17. september.
Ånestad, Siv Elin. 2021a. «Bærekraftig Omstilling Av
Forbruket i Norge.»
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2020
Andersen, May Kristine, Jeta Andreassen, Anne
Catherine Ekroll, Grethe Frank Strand, Christine
Haakstad, og Maria Rasmussen. 2020. «Byutvikling på
Jessheim.» Presentert på Course for students of landscape architecture, NMBU, Ås, Norway, 7. september.
Andreassen, Jeta. 2020. «Byliv på Jessheim.» Presentert
på Utvikling av gode byrom - Ullensaker bibliotek, Ullens
aker, Norway, 17. februar.
Bjørklund, Kjetil. 2020. «Kortreist Kvalitetssatsingen.»
Presentert på Referansegruppemøte for Kortreistprosjektet, Include.
Blyverket, Inger Lise. 2020. «Så enkelt at Bly forstår.»
Presentert på Includes kommunikasjonsseminar.
Böcker, Lars, Katinka Kristine Holtsmark, og Tanja Winther. 2020. «Bærekraftige bilavgifter 2025
- innspill fra enkeltforskere tilknyttet INCLUDE til
Finansdepartementet.»
Böcker, Lars, og Per Gunnar Røe. 2020. «Inclusive
Urban Epidemic Resilience: Investigating and Mitigating Uneven COVID-19 Impacts on Mobility, Health and
Wellbeing.» Presentert på Storbykonferansen 2020, 28.
oktober.
Departementene. 2020. «Handlingsplan fysisk aktivitet
2020-2029. Sammen om aktive liv. I-1196 B.» Departementene.

Presentasjoner og formidling
(Meld. St. 28 (2019-2020).» Presentert på Lyttemøte
om vindkraft, Arbeiderpartiets energi- og miljøfraksjon,
Stortinget, Oslo, Norway, 23. september.
Hammer, Ragnhild. 2020. «Sertifisering av bærekraftig
reiseliv.» Presentert på Referansegruppemøte i Kortreistprosjektet, Include.
Hirsch, Cecilie, og H. Sollie. 2020. «Oslo kommune og
Include.» Presentert på Workshop Include, Oslo, Norway.
Huber, Robert, Stefan Cetkovic, Tomas Maltby, og
Kacper Szulecki. 2020. «Is Populism a Challenge to
European Energy and Climate Policy? Unpacking the
Causal Links and Empirical Evidence.» Conference
Presentation presentert på ECPR General Conference,
Innsbruck (Online), 24. august.
Jevnaker, Torbjørg. 2020. «Hva er formålet med fjerde
energimarkedspakke?» Presentert på EUs fjerde energimarkedspakke - SVs Stortingsgruppe, Oslo, Norway, 13.
januar.
Jordhus-Lier, David. 2020a. «Appell.» Presentert på Arbeidslivets klimauke, Kick-off Frokostseminar, 3. februar.
———. 2020b. «Klimaengasjement i fagbevegelsen.»
Presentert på Broer til framtiden - Norske fagforeninger,
miljøorganisasjoner og kirkesamfunn, Oslo, Norway, 28.
februar.
———. 2020c. «Hvorfor er ikke lærerne i klimastreik?»
Presented at the Bærekraftig arbeidsliv og grønn tariff,
Utdanningsforbundet, Online, August 24.

Engeseth, Nora, og Martin Sortland Eick. 2020.
«Byutvikling - hvordan kombinere sosial og miljømessig
bærekraft.» Presentert på Spires vinterseminar, Oslo,
Norway, 22. februar.

———. 2020d. «Pedagoger i en særstilling? Bærekraft på
arbeidsplassen.» Presentert på FIKS Webinar: Tverrfag
lighet - bærekraftig utvikling, Online, 21. september.

Foss, Lene. 2020. «Relevance of the Ph.d. ProjectResponsibility and Stakeholders.» Presentert på Kappaseminar.

Jordhus-Lier, David, og Frida Hambro Angell. 2020.
«Fagbevegelsen og klimakamp: Hvilken rolle spiller fagbevegelsens og de tillitsvalgte?» Presentert på
Bibliotekarforbundets landsmøte, 20. oktober.

Foss, Lene, og Mette Solnørdal. 2020. « Masteroppgave
med FME Include.» Presentert på Presentasjon for
studenter ved UiT.
Gulbrandsen, Lars. 2020a. «Miljøhensyn og medvirkning
i vindkraftsaker.» Presentert på Seminar ved Norges
Naturvernforbund, Oslo, Norway, 15. januar.
———. 2020b. «Synspunkter på stortingsmeldingen
Vindkraft på land - Endringer i konsesjonsbehandlingen
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Lindberg, Marie Byskov. 2020a. «Market Design as Enabler of Sustainability Transitions? A Comparison of the
German and the Nordic Electricity Market.» Presentert på
International Sustainability Transitions Conference 2020
(IST2020), Vienna, Austria, 18. august.
———. 2020b. «EUs klimapolitikk: Interne dragkamper
og internasjonal posisjonering.» Presentert på UD
aspirantenes fagdager, Oslo, Norway, 28. september.

Lindberg, Marie Byskov, og Per Ove Eikeland. 2020.
«System Costs or Subsidy Costs? Market Design Effects
in Advanced Energy Transitions.» Presentert på European Consortium for Political Research (ECPR) General
Conference 2020, 24. august.
Miljødirektoratet. 2020a. «Klimabudsjett.» https://www.
miljodirektoratet.no/myndigheter/klimaarbeid/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energitiltak/klimabudsjett/.
———. 2020b. «Kollektivtransport som klimatiltak i
tettsteder.» Webinar, August 25.

———. 2020e. «Include. Inclusive Decarbonization
and Energy Transition.» Presentert på Presentasjon for
ansatte i a-lab arkitekter, 18. september.
———. 2020f. «Include - steder i endring.» Presentert på
Møte med brukerpartner Aspelin Ramm, 26. oktober.
———. 2020g. «Hvordan kan bærekraftig byutvikling bli
sosialt inkluderende?» Presentert på Frokostmøte om
sosial bærekraft, 10. november.

Olsen, Pål Erik. 2020. «Brukerpartneres rolle i forskning.» Presentert på Public Spaces in the Inclusive City
- Oslo Urban Arena 2020, Oslo, Norway, 9. oktober.

Røe, Per Gunnar, og Sigrid Stokstad. 2020. «Inkluderende by- og regional utvikling. Hvordan kan omstillingen
til lavutslippssamfunnet være sosialt inkluderende?»
Presentert på Storbykonferansen, sesjon om inkluderende by- og regional utvikling, 29. oktober.

Rødje, Julie. 2020a. «Hvordan ivareta sosial rettferdighet
i klimapolitikken?» Presentert på Møte i Natur og ungdom
Dovre, 8. januar.

Rognlien, Henriette. 2020. «Inkludering av innbyggere
i utbyggingsprosjekter.» Presentert på Includes kommunikasjonsseminar, Online.

———. 2020b. «Hvordan sikre sosialt rettferdig klima
politikk.» Presentert på Møte i Sosialistisk ungdom
Vestfold og Telemark, 9. mai.

Rognlien, Hilde, og Amalie Hilde. 2020. «Verksted:
Boligpolitikk.» Presentert på Globaliseringskonferansen
2020, 9. mai.

———. 2020c. «Spire og eksterne samarbeid.» Presentert på Styremøte Spire, 23. august.

Skjærseth, Jon Birger. 2020a. «Innspill til DNV-GLs 2030
Energy Outlook.»

———. 2020d. «Hvordan sikre sosialt rettferdig klima
politikk.» Presentert på Møte i Sosialistisk ungdoms
miljøutvalg, 17. oktober.

———. 2020b. «Grønn, grå eller ingen Deal? EUs klima/
energipolitikk og konsekvenser for Norge i krisetider.»
Presentert på CICERO Prosjekt-workshop, Online, 14.
mai.

Rødje, Julie, og Nora Engeseth. 2020. «Folkets matsystem.» Presentert på Nettverksmøter for organisasjoner
om sosialt og miljømessig matsystem.
Røe, Per Gunnar. 2020a. «Include - A Centre for Socially
Inclusive Solutions through Co-Creation with Stakeholders.» Presentert på Sustainable Development Goals
Conference, 6. februar.
———. 2020b. «Sosiale implikasjoner av regional plan for
Oslo og Akershus (eller av post-suburban planlegging).»
Presentert på Nasjonal masterklasse – Forum for utdanning i samfunnsplanlegging, Oslo, Norway, 26. februar.
———. 2020c. «Include: A Centre for Socially Inclusive
Decarbonization and Energy Transition.» Presentert på
Research seminar, 6. mai.
———. 2020d. «Include. Inclusive Public Spaces.»
Presentert på Oslo Urban Arena, 11. september.

———. 2020c. «Green, Grey or No Deal? EU Climate and
Energy Policies.» Presentert på FNI Workshop, Online,
15. mai.
———. 2020d. «EUs Green Deal og konsekvenser for
Norge.» Presentert på NMBU-Fakultetet for Miljøvitenskap og Naturforvaltning, Online, mai 29.
———. 2020e. «European Green Deal and Consequences for Climate Policy.» Presentert på NUPI Seminar, 24.
juni.
———. 2020f. «EUs Green Deal og havvind.» Presentert
på CICERO Prosjekt-workshop, Online, 5. november.
———. 2020g. «EUs håndtering av karbonlekkasje:
status og utsikter.» Presentert på Seminar Norsk Forening for Energiøkonomi, Online, 23. november.
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———. 2020h. «European Green Deal: Konsekvenser for
klimapolitikken i EU og Norge.» Seminar presentert på
Seminar Mellomkirkelig råd, Online, 3. desember.
———. 2020i. «European Green Deal: Konsekvenser for
klimapolitikk og Parisavtalen.» Seminar presentert på
Seminar Naturvernforbundet, Online, 9. desember.
Smørdal, Ole. 2020. «Bærekraft i fagfornyelsen.» Presentert på CICERO-seminar, Oslo, Norway, 12. februar.
Solnørdal, Mette Talseth. 2021. «Høring i Stortigets
energi- og miljøkomité angående Meld. St. 13 (20202021) Klimaplan for 2021-2030.» Konferanse presented
at the Åpen høring i Stortigets energi- og miljøkomité
angående Meld. St. 13 (2020-2021) Klimaplan for 20212030, O
 nline, 2. februar.

Presentasjoner og formidling

———. 2020c. «Czy musimy zatrzymać wzrost? Od
pandemii do zielonego ładu.» Presentert på Kultura Liberalna, 6. august. https://www.youtube.com/watch?v=xchp7eJtzZE&ab_channel=KulturaLiberalna.
———. 2020d. «The Spaces for Freedom: Pandemic, the
Climate Crisis and a Green Liberalism for the 21st Century». Presentert på Warsaw European Forum, 20. oktober.
———. 2020e. «The Chernobyl Effect: Anti-Nuclear Protest and the Forging of Poland’s Democracy.» Presented
at the ASEEES 2020 VIRTUAL CONVENTION, Online, 5.
november.
———. 2020f. «Sprawiedliwa transformacja Gornego
Slaska.» Presentert på BioMasto Seminar, Online,
17. november.

Standal, Karina. 2020a. «Gender Perspectives on the
Global Energy Transition.». Presentert på Energy Innovation: How to deliver on the Europeen Green Deal - L’innovation energetique; au service du pacte vert Europeen,
17. januar.

———. 2020g. «Poland: Developing Renewables in a
Land of Coal.» Presentert på A carbon-free future for
Russia. What will it be? Russian Renewable Energy
Association, Moscow, 25. november. https://bellona.
ru/2020/11/26/bezuglerodnoe-budushhee-rossii/.

———. 2020b. «Likestilling og kjønnsperspektiver på
klima og energiomstilling.» Presentert på Foredrag for
Kvinneutvalget i Nei til EU, Oslo, Norway, 28. januar.

———. 2020h. «Conspiracy Theories and the Energy
Transition: Russian Oil Conspiracies, the Blackout Myth,
and Governance through Fear.» Presentert på Social
innovation in the energy transition - TU Delft, Delft, 4.
desember. https://www.tudelft.nl/siet/events/conspiracy-theories-and-the-energy-transition/.

———. 2020c. «Kjønnsperspektiver på energiomstilling.»
Presentert på Håp gjennom handling i klimakrisens tid Multiconsult, 7. oktober.
———. 2020d. «Flexeffect prosjektet: Tiltak for fleksibelt
strømforbruk i husholdninger.» Presentert på Referansegruppemøte Include WP1, Online, 27. november.
Stokstad, Sigrid. 2020a. «Hvem har ansvaret for overgang til lavutslippssamfunnet, og hvilke interesser
ivaretas på veien?» Presentert på Masterklasse 2020 om
sosialt bærekraftig planlegging, 25. februar.
———. 2020b. «The Role of Municipalities in Achieving a
Low Carbon Society?» Presentert på Master’s lecture at
SUM, UiO, Oslo, Norway, 27. mai.
Szulecki, Kacper. 2020a. «The Chernobyl Effect Anti-Nuclear Protest and the Forging of Poland’s Democracy 1986-1990.» Presentert på Oslo School of Environmental Humanities Seminar, 26. mai.

Szulecki, Kacper og Øverland, Indra. 2020. « Energy
Democracy and Its Limits.» Presentert på ECPR General
Conference 2020, 24. august.
Sæle, Hanne, og Marianne Aasen. 2020. «Foreløpige
resultater fra spørreundersøkelse blant norske hus
holdninger: oppfatninger og holdninger til ny nettleie.»
Presentert på Prosjektseminar med brukerpartnere,
Include, Online, 27. november.
Sævarsdottir, Margret, Marit Hovland, og Ole Smørdal. 2020. «Matvinn - samarbeid mellom frivillige og skolen
om bærekraft.» Presentert på Nettverkssamling - Nasjonalt forskernettverk for bærekraft og utdanning, 21.
oktober.
Tveiten, Line. 2020. «Lokalmatsatsing i Oslo kommune.»
Presentert på Referansegruppemøte prosjekt Kortreist i
Include.

Tønnesen, Anders. 2020a. «Byvekstavtaler: Hvordan skape
aksept for omstillingstiltak som berører flere styringsnivåer?» Presentert på Inkluderende energiomstilling: temaer,
perspektiver og erfaringer fra tidligere forskning. CIENS
frokostseminar, Oslo, Norway, 29. januar.
———. 2020b. «Transport and Public Planning in the Norwegian Context.» Presentert på UiO Forelesning, 27. mai.
———. 2020c. «Nullvekstmål og byvekstavtaler i det
grønne skiftet.» Presentert på CIENS løsningspils,19.
september.
———. 2020d. «Sosial rettferdighet i det grønne skiftet.»
Presentert på KLP kommunenes klimakonferanse, 27.
oktober.
Tønneson, Johan. 2020. «Klart språk behøver ikke være
enstemmig.» Presentert på Includes kommunikasjonsseminar.
Westskog, Hege. 2020a. «Omstilling til lavutslippssamfunnet - hva og hvordan.» Presentert på Høringswebinar
regional plan Vestfold og Telemark Fylkeskommune,
Online, 21. august.
———. 2020b. «Prosjekt delingsøkonomi.» Presentert på
Styringsgruppemøte porteføljestyret NFR, 16. september.
———. 2020c. «Omstilling til lavutslippssamfunnet. Hva,
hvem og hvordan?» Presentert på Klimakonferanse,
Innlandet, 14. oktober.
———. 2020d. «Kortreiste kretsløp - bakgrunn og
muligheter.» Presentert på Referansegruppemøte prosjekt Kortreist - Include, 4. november.
———. 2020e. «Kortreist Kvalitet - et rammeverk for
bærekraftig omstilling.» Presentert på Kortreist Kvalitet
Nettverkssamling, 9. november.
———. 2020f. «Kommunen som endringsaktør i klimaarbeidet.» Presentert på Kurs for Utdanningsforbundets
klimakontakter, 10. november.

Wethal, Ulrikke, Arve Hansen, og Johannes Volden.
2020. «Everyday Life in a Pandemic. Endringer i Sosiale
Praksiser: Tilpasning, Eksperimentering Og Bærekraft.»
Presentert på Storbykonferansen 2020, 28. oktober.
Winther, Tanja. 2020a. «Dialogmøte med OED om
Include.» Presentert på Dialogmøte Olje- og Energid
epartementet, 8. januar.
———. 2020b. «Forskningssenteret Include: Det rasjonale, planer og potensielle utfordringer.» Presentert på
Inkluderende energiomstilling: temaer, perspektiver og
erfaringer fra tidligere forskning, Oslo, Norway, 29. januar.
———. 2020c. «Frokostseminar - Inkluderende energiomstilling: temaer, perspektiver og erfaringer fra tidligere
forskning.» Presentert på CIENS Frokostseminar - Inkluderende energiomstilling: temaer, perspektiver og
erfaringer fra tidligere forskning, 29. januar.
———. 2020d. «Innspill til nytt Olje for utvikling.» Presentert på Norad. Idemyldring rundt nytt Ofu, 19. mai.
———. 2020e. «Dialgmøte med Utdanningsforbundet.»
21. august.
———. 2020f. «Include - Forskningssenter for sosialt
inkluderende omstilling». Presentert på Presentasjon for
ledergruppen Viken fylkeskommune, 18. september..
———. 2020g. «Equitable Energy Transition.» Presentert
på Oslo Launch: The 2020 Report of the Lancet Countdown on Health and Climate Change, 4. desember.
Winther, Tanja, Karina Standal, Kacper Szulecki, og
Simone Abram. 2020. «How to Achieve a Socially Inclusive and Just Transition to a Low-Carbon Society? Innspill Til Kunnskapsdepartementet Fra Include-Forskere.»
Winther, Tanja, Hege Westskog, Tor Håkon Jackson
Inderberg, Per Gunnar Røe, og Ole Smørdal. 2020.
«Møte Med 22 Brukerpartnere Include.» 19. mai.

Westskog, Hege, og Helene Amundsen. 2020.
«Byvekstavtaler - muligheter og utfordringer.» Presentert
på Presentasjon for Alver kommune, 29. januar.

———. 2020b. «Making Just Transitions Possible: It’s
Identity, Stupid!» Presentert på Das Progressive Zentrum
Seminar, 20. juni.
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2019

Norway.

18. juni.

Abram, Simone. 2019. «Decolonising Energy Transitions.» Presentert på UiO:Energy Forum 2019, Oslo,
Norway, 27. november.

Hovdal, Solveig Børve. 2019. «Inkluderende planprosesser.» Presentert på Workshop Include, Oslo, Norway.

Tønnesen, Anders. 2019a. «Byområdene i NTP og
rammeverk for byvekstavtaler.» Presentert på
NTP-konferansen, 25. november.

Böcker, Lars. 2019a. «Byen, miljø og trivsel: Byen som
metabolisme. Fortetting - bilfritt - trivelig?» Konferanse
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