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 II 

Denne masteroppgaven inngår i masterprogrammet i Studier av 

kunnskap, teknologi og samfunn (STS-ALMA)   

 

Masterprogrammet i Studier av kunnskap, teknologi og samfunn - arbeidsrettet 

masterløp (STS-ALMA), ved NTNU inneholder en felles skoleringsdel i teori og metode på 

til sammen 45 studiepoeng. I tillegg inkluderer dette løpet en arbeidslivsrettet praksisdel 

på 22,5 studiepoeng, der 7,5 studiepoeng dekkes av det tverrfaglige prosjektemnet 

«Humanister i praksis» og 15 studiepoeng av emnet «Praksisopphold i 

bedrift/institusjon». I sistnevnte emne har studenten hospitert i en bedrift/institusjon og 

gjort et arbeidsoppdrag for denne. Også masteroppgaven er skrevet på oppdrag fra 

bedriften/institusjonen og er på 37,5 studiepoeng. Den er en selvstendig FoU-utredning 

og kandidaten har fått faglig veiledning av vitenskapelige ansatte ved NTNU. Dette 

masterstudiet representerer en ytterligere fordypning og kunnskapsoppbygging i forhold 

til studentens bachelorgrad. Målet er å gi kandidatene ferdigheter til å anvende, formidle 

og praktisere faget på et høyt nivå, i tillegg til praktisk arbeidslivserfaring. Et 

masterstudium i kunnskap, teknologi og samfunn, arbeidslivsrettet masterløp (STS-

ALMA) gir kvalifikasjoner for arbeid innenfor et bredt spekter av områder som 

undervisning, offentlig og privat administrasjon, medier og informasjons- og 

opplysningsvirksomhet, utredningsarbeid og strategi/politikkutvikling.  



 III 

Sammendrag  

 

Bærekraftig utvikling er satt høyt på dagsordenen i Norge og FN´s bærekraftsmål utgjør 

et overordnet mål for hvordan planleggingen av det bærekraftige samfunnet skal gjøres.  

Regjering og storting bidrar med å legge visjoner, målsetninger og strategier for det 

bærekraftige samfunnet, men det er opp til underliggende offentlige virksomheter 

hvordan de forstår og omsetter bærekraftig utvikling i praksis. Hovedproblemstillingen 

for denne oppgaven er; Hvordan forstås og omsettes bærekraftig utvikling blant sentrale 

aktører innenfor norsk boligpolitikk? Hensikten med oppgaven er å rette et sosialt blikk 

på en bærekraftig utvikling innenfor den norske boligpolitikken for å undersøke hvordan 

fenomenet forstås og omsettes innenfor samfunnets rammer.  

 

Studien gir innsikt i bærekraftsarbeid «in the making». STS-teoriene innramming og 

translasjonsteori samt et «middle-out»-perspektiv benyttes for å undersøke hvordan 

Husbanken, Enova, Direktoratet for boligkvalitet (DiBK) som viktige rådgivings- og 

virkemiddelaktører forstår bærekraft og deres rolle i en bærekraftig utvikling. 

Kombinasjonen av de teoretiske perspektivene gir et annerledes blikk på bærekraftige 

omstillingsprosesser i en bærekraftig utvikling. Prosjektet tar utgangspunkt i offentlige 

dokumenter i kombinasjon med syv dybdeintervju med informanter fra Husbanken, 

Enova, DiBK, kommune og utbygger. Dokumentene gir innsikt i politiske prosesser og 

hvordan bærekraftig utvikling settes på dagsordenen i samfunnet, mens 

intervjumaterialet gir et interessant bidrag av hvordan bærekraftig utvikling forstås og 

hvordan det omsettes i praksis.  Analysen viser at det er ulike forståelser av 

«bærekraftig utvikling» og hva det innebærer i praksis.  

 

STS-teori har vært et godt utgangspunkt for å undersøke relasjoner mellom de 

boligpolitiskaktørene noe som får frem nye sider og utfordringer knyttet til bærekraftige 

omstillingsprosesser. Studien fremhever at det relasjonelle ikke er noe som er hogd i 

stein, men at det er noe som endres og utvikles underveis. For å få til en omstilling vil 

det være nødvendig at virksomhetene og organisasjonene tilegner seg ny kunnskap, 

etablerer nye relasjoner og utvikler nye arbeidspraksiser.  
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Abstract 

 

Sustainable development is high on the political agenda in Norway. United Nations´s 

sustainability goals constitute an overall ambition for planning and development for a 

sustainable society. The Government and the Parliament shares visions, establish goals 

and strategies for a sustainability society and the underlying governmental institutions 

translate sustainable development into practice. The research question for this thesis is; 

How is sustainable development among key players in Norwegian housing policy 

understood and implanted into practice?  

 

The purpose of this thesis is to investigate sustainable development from a social view 

within Norwegian housing policy in order to examine how the phenomenon is understood 

and implemented within the framework of society. This study provides insight into 

sustainability practices “in the making”. Science and technology theories such as 

framing, translation theory and “middle-out” perspective will be used to explore how 

Husbanken, Enova and Direktoratet for byggkvalitet (DiBK), as important advisory and 

policy actors, understand sustainability as a concept and their role in sustainable 

development.  

 

The combination of the theoretical perspectives provides a different view of sustainable 

change processes supporting sustainable development. This project is based on public 

documents in combination with seven in-depth interviews with informants from 

Husbanken, Enova, DiBK, municipality and entrepreneur / contractor. The documents 

provide insight into political processes and how sustainable development is put on the 

political agenda in society, while the interview material makes an interesting contribution 

of how sustainable development is understood and implemented in practice. The analysis 

shows that sustainable development is understood differently and what it entails in 

practice.  

 

STS theory STS theory provides a good starting point for the examination of relations 

between the housing policy actors, which brings out new aspects and challenges related 

to sustainable restructuring processes. The study emphasizes that the relational is not 

determined, rather, it changes and develops along the way. In order to promote change, 

it will be necessary for the companies and organizations and actors to acquire new 

knowledge, establish new relationships and develop new work practices.   



 V 

Forord 

 

Det er litt vemodig å innse at dette masterprosjektet nærmer seg slutten. Det har vært 

et eventyr av en reise som startet høsten 2020 da jeg hadde en fire uker lang 

hospitering/praksisperiode hos Husbanken Midt-Norge, i forbindelse med faget KULT 

3332 Arbeidslivs-/prosjektorientert masteroppgave i STS. Praksisperioden har vært 

lærerik og spennende. Jeg ønsker å rette en stor takk til alle ved Husbanken Midt-Norge 

for deres åpenhet, innspill og deres tid til samtaler i forbindelse med valg av tema til 

masteroppgave.  

 

Tusen takk til mine fantastiske veiledere, Robert Næss og Marianne Ryghaug. Deres 

engasjement for oppgaven og verdifulle tilbakemeldinger har inspirert og motivert meg 

under hele prosjektprosessen. Det har vært en glede å jobbe sammen med dere.   

 

Jeg ønsker å takke mine informanter for at dere tok dere tid til å stille opp og dele deres 

kunnskap og erfaringer. Uten dere hadde ikke denne oppgaven vært mulig. 

 

Til slutt vil jeg benytte anledningen til å takke familie og venner. Dere har vært gode 

støttespillere, kommet med gode tilbakemeldinger og gitt meg masse glede under hele 

prosjektprosessen. Takk til mamma, pappa og Vilma for at dere alltid er der for meg. 

 

 

 

Trondheim, 20.05.2021 

 

Nora Kristiansson 

  



 VI 

1.0 Innholdsfortegnelse 

2.0 Det bærekraftige samfunnet .......................................................................................... 1 

Norsk boligpolitikk og bærekraft ...................................................................................................... 3 

Innovasjon og bærekraftig omstilling ............................................................................................ 4 

Oppgavens utforming ........................................................................................................................... 5 

3.0 Innramming, translasjon og mellomliggende-aktører........................................ 6 

Innramming .............................................................................................................................................. 6 

Oversettelsesteori .................................................................................................................................. 7 

Callons translasjonsmodell ................................................................................................................. 8 

Mellomliggende aktører ....................................................................................................................... 9 

4.0 Datainnsamling og forskningsmetode ..................................................................... 11 

Arbeidslivs/prosjektorientert masteroppgave ........................................................................... 11 

Kvalitativ forskningsmetode ............................................................................................................. 11 

Rekruttering av informanter ............................................................................................................ 14 

Metode ...................................................................................................................................................... 16 

Pålitelighet, gyldighet og generalisering ..................................................................................... 17 

Refleksjon ................................................................................................................................................ 19 

5.0 Visjoner, strategier og målsetninger ....................................................................... 20 

Nasjonal strategi for den sosiale boligpolitikken ..................................................................... 20 

Regjeringen som fastsetter og kommune som planlegger .................................................. 21 

Den boligsosiale aktøren ................................................................................................................... 21 

Regelverksforvalteren ......................................................................................................................... 22 

Regelverksfortolkeren ......................................................................................................................... 23 

Fremtidens energivirkemiddel ......................................................................................................... 23 

6.0 Innramming av bærekraft ............................................................................................ 26 

Den grønne og den brune bærekraften ....................................................................................... 27 

Ulike innramminger av bærekraft .................................................................................................. 30 

7.0 Oversetting av bærekraftsbegrepet – fra visjon til praksis ............................ 32 

Vi har jo virkemidlene, men vi må også fasilitere prosesser .............................................. 32 

Utbyggere som potensielle mediatorer ........................................................................................ 37 

Kunnskapsoverføring mellom aktører .......................................................................................... 40 

8.0 Potensialet for nye sosio-tekniske relasjoner i norsk boligpolitikk? .......... 46 

9.0 Bærekraftig utvikling «in the making»................................................................... 50 

10.0 Referanseliste .................................................................................................................. 52 



 VII 

11.0 Vedlegg .............................................................................................................................. 58 

A) Intervjuguide ............................................................................................................................... 58 

B) Informasjonsskriv ...................................................................................................................... 60 
 

 



 1 

2.0 Det bærekraftige samfunnet  

Produksjon og bruk av energi regnes som den største kilden til klimautslipp i verden i 

dag. FN´s klimapanel har anslått at byggesektoren produserer omlag 30% av de totale 

klimagassutslippene og forbruker omtrent 40% av energien globalt (Sæther & Merok, 

2018). I Norge er det anslått at energibehovet utgjør 29% og produksjon av byggevarer 

53% (Sæther & Merok, 2018). Den 7 oktober 2020 la Regjeringen fram sitt forslag til 

statsbudsjettet for 2021 (Regjeringen, 2020) der klima- og miljø, grønn omstilling og 

arbeid for en mer bærekraftig framtid tillegges stor vekt (Regjeringen, 2020a). På 

regjeringen sin hjemmeside om statsbudsjettet for 2021 kan vi lese: 

Regjeringen har som mål at Noreg skal vere eit føregangsland i utviklinga av 

ein grøn og sirkulær økonomi. I langtidsplanen for forskning og høgare 

utdanning seier regjeringa at ho vil satse på forskning og innovasjon som 

bidreg til å nå klima- og miljømåla og fremme grønn omstilling, 

konkurransekraft og økt innovasjon. Vi treng bærekraftige byar som tek 

omsyn til lågutslepp, helse, natur og kulturmiljø samla. (Regjeringen, 2020a).  

Mye tyder på at Regjeringen har ambisiøse mål for å redusere klimautslipp og fremme en 

bærekraftig utvikling. Det var i 1987 med FN-rapporten «Vår felles framtid», bedre kjent 

som Brundtland-rapporten, at begrepet bærekraftig utvikling ble kjent (Lidskog & 

Sundquist, 2013). Bærekraftig utvikling «er utvikling som imøtekommer dagens behov 

uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov» 

(FN-sambandet, 2019). Det overordnede målet er å oppnå velstand for alle på en måte 

som ivaretar miljø- og klimahensyn (Kommunal og moderniseringsdepartementet, 2020). 

FN´s bærekraftsmål kan forstås som en global arbeidsplan for å oppnå målet om en 

bærekraftig utvikling. Bærekraftsmålene består av 17 mål som er bygd opp av flere 

delmål (FN, 2020). De 17 målene er;  

 

Figur nr.1 (FN-sambandet, 2021) 

FN´s bærekraftmål nr. 11, «Bærekraftige byer og lokalsamfunn», fokuserer på å gjøre 

byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige. Fremtidens byer 

skal ha lave klimagassutslipp og ressursene må forvaltes på en bærekraftig måte (FN, 

2020a). Ifølge delmål 11.1 skal alle innbyggerne innen 2030 ha tilgang til tilfredsstillende 
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og trygge boliger til en overkommelig pris, samt tilgang til grunnleggende tjenester (FN, 

2020a). På verdensbasis har den «bærekraftige byen» fått stor politisk oppmerksomhet 

og den norske regjeringen har bestemt at FNs bærekraftsmål skal være et overordnet 

mål for bærekraftig planlegging og samfunnsutvikling i Norge (Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet, 2019). Hvordan målene konkretiseres og følges opp samt 

hvordan innsatsen til stat, næringsliv, frivillige organisasjoner, utdannings og 

forskningsinstitusjoner, kommuner, fylkeskommuner koordineres vil spille en vesentlig 

rolle i et bærekraftig arbeid (Kommunal og moderniseringsdepartementet, 2020). I 

denne oppgaven vil fokuset rette seg hovedsakelig mot underliggende virksomheter og 

deres virkemidler samt kommuner og utbygger.  

I forsøket på å definere bærekraftige byer er det blitt utviklet en indeks «the sustainable 

cities index (Arcadis, 2016). Den tar utgangspunkt i bærekraftbegrepets tre dimensjoner; 

den sosiale, den økonomiske og den miljømessige for å se hvordan 100 byer over hele 

verden balanserer forholdet mellom disse. Å balansere disse tre dimensjonene opp mot 

hverandre har vist seg å være krevende (Arcadis, 2016). Forskning, praksis og 

ekspertise har nemlig en tendens til å konsentrere seg rundt enten de vitenskapelige og 

teknologiske fremskrittene eller rundt sosiale endringer, noe som gjør at de to 

handlingsområdene ofte blir sett på som separate og motstridende (Williams, 2010). Å se 

teknologiske fremskritt og sosiale endringer i en sammenheng vil imidlertid være 

nødvendig når den bærekraftige byen skal planlegges. Dette er noe jeg ønsker å se 

nærmere på i denne studien.  

 

Bærekraftsbegrepet sier ikke noe om hvordan de tre dimensjonene skal prioriteres i 

forhold til hverandre, og fører gjerne til at vektleggingen av en dimensjon ofte varierer 

fra situasjon til situasjon (Lethonen, 2004). Dette fører gjerne til brede fortolkninger av 

bærekraft samt ulike former eller varianter av «bærekraftighet» (Fawcett, Killip & Janda, 

2013). Den sosiale dimensjonen av bærekraftsbegrepet tar utgangspunkt i sosial 

rettferdighet og en rettferdig fordeling av ressurser (Dempsey, Bramley, Power & Brown, 

2011). Et bærekraftig samfunn skal være et rettferdig samfunn som ikke hindrer 

enkeltpersoner i å delta økonomisk, sosialt og politisk.  I dagens urbane samfunn utgjør 

det økonomiske likevel en viktig faktor for å få tilgang til et bomiljø og offentlige 

tjenester (Dempsey et al, 2011). I Europa snakker man ofte om fuel poverty for å 

beskrive husholdningers manglende evne til å betale strømregninger, helseproblemer 

knyttet til dårlige boligforhold samt manglende evne til å varme opp huset (Epee, 2009). 

Lave energiytelser i boliger fører gjerne til en økning av energiforbruket for å 

opprettholde en tilstrekkelig oppvarmingsstandard (Epee, 2009). Hvilke utfordringer gir 

dette knyttet til arbeidet mot et bærekraftig samfunn? Hvordan kan en forstå begrepet i 

sammenheng med norske forhold?  

Den sosiale dimensjonen blir ofte oppfattet som den mest vage og eksplisitte 

dimensjonen i arbeidet mot en bærekraftig utvikling (Vifell & Soneryd, 2012). I arbeidet 

med å utvikle bærekraftige byer gir det grunn til å stille spørsmål rundt hva den sosiale 

dimensjonen innebærer, hva som legges i «begrepet» bærekraft og hva som er det 

overordnet målet med bærekraftig utvikling (Dempsey et al, 2011). Det blir med andre 

ord interessant å spørre seg; Hvordan skal en forstå den sosiale bærekraften i 

sammenheng med den økonomiske og miljømessige bærekraften?  
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Norsk boligpolitikk og bærekraft                                                                   

Boligpolitikk handler blant annet om å stimulere til velfungerende boligmarkeder 

gjennom effektive plan- og byggeprosesser (Kommunal – og 

moderniseringsdepartementet, 2020a). Boligmarkedet kan defineres som de markedene 

som bidrar til produksjon og fordeling av boliger (Trondheim kommune, 2020). Bolig- og 

byggesektoren i Norge er kompleks (Birkedal et al, 2014). Den består av flere aktører 

som har ulike roller; (private) utbyggere, kommuner, statlige virksomheter, akademia og 

frivillige organisasjoner (Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 2020a).  

 
I den nasjonale strategien for den sosiale boligpolitikken (2021-2024) blir det fremhevet 

at sosial bærekraft skal være et premiss for boligbygging og områdeutvikling på lik linje 

med miljømessig og økonomisk bærekraft.  Hovedansvaret for boligpolitikken ligger i 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) som også har ansvaret for den 

nasjonale koordineringen av arbeidet med bærekraftmålene. KMD har også 

koordineringsansvaret for oppfølging av bærekraftmål nr. 11, Bærekraftige byer og 

lokalsamfunn (Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 2020). Fylkeskommuner og 

kommuner er ansvarlige for mye av planleggingen av den sosiale og fysiske 

infrastrukturen i byen og er viktige aktører i arbeidet mot en bærekraftig 

samfunnsutvikling. Noe som innebærer at de må ta både sosiale, miljømessige og 

økonomiske hensyn når det gjelder planlegging, drift og prioriteringer (Trondheim 

Kommune, 2020).  

 

Bærekraftig boligbygging og områdeutvikling i Norge har mye av fokuset vært rettet mot 

det tekniske i boligen og de materielle aspektene ved byggemassen. Bærekraftig 

byggemasse og nullutslippsbygg er sentrale innenfor dette område (ZEB, 2017). 

Forskning som ser på de sosiale sidene ved det å bo viser at økonomiske insentiver som 

fokuserer på å redusere energiforbruk og på produksjon av fornybar energi er noe som 

burde inkluderes i kommunale boligprosjekter (Thomsen, Woods & Lolli, 2018). 

Boligpolitikk ser likevel ut til å få lite fokus i denne sammenhengen. Forskning som ser 

på energieffektivisering i byggebransjen viser blant annet at det er mangler offentlig 

politikk til å stimulere til en energieffektivisering og en begrenset statlig innsats for å 

regulere byggenæringen (Ryghaug & Sørensen, 2009). Det vil derfor være interessant å 

se nærmere på den norske boligpolitikken og økonomiske insentiver som fokuserer på 

reduksjon av energibruk.  

 

Det er flere virksomheter som tilbyr virkemidler og som har et ansvar for å bidra til at 

offentlig sektor setter i gang, gjennomfører og får resultater av sine strategier og 

samfunnsoppdrag (Meld. St. 30 (2019-2020). Det er den enkelte fylkeskommune, 

kommune og virksomhet som er ansvarlig for å finne nye og bedre måter å løse sitt 

samfunnsoppdrag på (Meld. St. 30 (2019-2020). De må altså innovere. Å innovere eller å 

gjøre innovasjon vil si å ta i bruk eller innføre noe nytt innenfor en kontekst (Godø, 

2008). Innenfor Teknologi- og vitenskapsstudier forstås gjerne innovasjoner som sosio-

tekniske konstruksjoner. Dette innebærer at det sosiale, tekniske, kulturelle og politiske 

sidene ved innovasjon og innovasjonsutvikling ses i en sammenheng (Skjølsvold, 2015). 

I denne oppgaven ønsker jeg å rette et sosialt blikk på bærekraftig utvikling og 

bærekraftsarbeid innenfor den norske boligpolitikken for å undersøke hvordan fenomenet 

skapes og formes innenfor samfunnets rammer. Slik kan bærekraft som begrep også 

være en innfallsvinkel til å forstå hvordan samfunn og kultur utvikles. Hvordan henger 

politiske og samfunnsmessige prosesser sammen med bærekraft? 
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Innovasjon og bærekraftig omstilling 

I arbeidet med å fornye samfunnet i en mer bærekraftig retning vil ulike organisasjoners 

og virksomheters evne til endring og omstilling være en forutsetning. Dette innebærer 

også at den interne kulturen og (arbeids)praksiser utfordres. Regjeringen og 

departementene har viktige roller som pådrivere for innovasjon gjennom å være 

ansvarlig for politikkutforming, mål, rammer og virkemidler. Pådriverrollen for innovasjon 

innebærer blant annet å gi mål, handlingsrom og insentiver til innovasjon i underliggende 

virksomheter. I tillegg til å jobbe for spredning og læring både innenfor eget 

departementsområde og mellom departementsområder (Meld. St 30 (2019-2020)). I de 

fleste land er offentlige organer sterkt sektorisert – vertikalt mellom administrative 

nivåer og horisontalt mellom forskjellige politiske domener. Noe som ofte fører til at 

offentlige organisasjoner står frem som hierarkiske og byråkratiske. Enhetene 

kjennetegnes gjerne av tradisjonelle roller og «siloarbeid». Dette kan hemme 

koordinering og samarbeid på tvers av offentlige organisasjoner og virksomheter 

(Carstensen & Bason, 2012).   

 

Å utvikle boliger og boområder som tar hensyn til klima, miljø, sosiale og økonomiske 

faktorer vil være viktige tiltak i utviklingen av et bærekraftig og inkluderende samfunn. 

For å nå klima- og miljømål i samfunnet er insentiver og tiltak som også har en sosial 

profil nødvendig (Byggenæringens landsforening, 2020). Virkemidler fra Husbanken skal 

blant annet sikre at alle har et godt og trygt sted å bo, mens virkemidler fra Enova skal 

bidra til å fremme og utvikle boligkvaliteter i ny og eksisterende bebyggelse. Direktoratet 

for byggkvalitet (DiBK) er ansvarlig forvalter av regelverket og skal sikre at det bygges 

miljøvennlige og gode boliger. DiBK, Husbanken og Enova representerer med andre ord 

viktige offentlige kompetanse- og rådgivningsorgan - i omstillingen til 

lavutslippssamfunnet, men også mot et mer bærekraftig samfunn (Birkedal et al, 2014). 

 

Samlet sett er det imidlertid vanskelig å se hva som i sum blir virkningene og 

konsekvensene av boligpolitikken som føres av ulike organ med ulike virkemidler. I 

denne oppgaven vil jeg studere: Hva er virkningene og konsekvensene av denne 

politikken? I hvilken grad legger statlige aktører til rette for og i hvilken grad støtter 

virkemidlene opp om en bærekraftig boligutvikling? Hvordan omsettes kunnskap om 

bærekraft i praksis og hvilke følger får dette for hva og hvem som prioriteres? Dette 

henger sammen med hvordan de ulike dimensjonene i bærekraftbegrepet vektlegges. Er 

det en balanse mellom sosial, miljømessig og økonomisk bærekraft? De utgjør sentrale 

spørsmål og danner utgangspunktet for de videre forskningsspørsmålene jeg ønsker å 

undersøke i denne oppgaven. 

 

Hensikten med denne oppgaven er å undersøke hvordan forstås og omsettes bærekraftig 

utvikling blant sentrale aktører innenfor norsk boligpolitikk? Boligplanlegging og 

beslutningsprosesser er et vidt tema som involverer mange aktører. For å avgrense 

oppgaven har jeg derfor valgt å dele inn forskningsspørsmålene i tre ulike nivåer; 1) det 

overordnet nivået tar for seg visjoner og målsetninger, 2) det andre nivået tar for seg 

føringer og rammeverk, mens 3) tredje nivået zoomer inn på virkemidler og 

konkretisering av tiltak. De tre nivåene er med på å tydeliggjøre hvilke undertema som 

vektlegges i prosjektet. Forskningsspørsmålene for denne oppgaven blir dermed;  
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1) Hvilke visjoner, målsetninger og strategier om det bærekraftige samfunnet har 

Regjeringen utarbeidet og hvordan kommuniseres disse nedover til offentlige 

organer og aktører? 

2) Hvordan forstår og tilnærmer Husbanken, Enova og DiBK, Kommune og utbygger 

bærekraft? Hvordan er den miljømessige, den økonomiske og den sosiale 

bærekraften vevd sammen?  

3) Hvordan oversettes visjoner og målsetninger om det bærekraftige samfunnet 

gjennom Husbanken, Enovas og DiBKs, kommune og utbyggers tiltak og 

virkemidler? Hvilke posisjoner inntar de?  

Oppgavens utforming 

I kapittelet over har jeg presentert bærekraftig utvikling og satt dette inn i en 

boligpolitisk kontekst. Jeg har redegjort for problemstilling og presentert 

forskningsspørsmålene for denne oppgaven. I neste kapittel beskriver jeg det teoretiske 

rammeverket for denne oppgaven. Innramming, translasjon og mellomliggende-aktører 

er de sentrale perspektivene som vil benyttes. I kapittel 3 redegjøres det for 

forskningsprosessen, oppgavens studiedesign og databehandling. Her er kvalitative 

intervjuer og koding sentralt. Deretter følger fire analysekapitler:  

Første analysekapittel, kapittel 4, er en dokumentstudie. Her vil jeg gi en presentasjon 

av de boligpolitiske forhold som ligger til grunn i Norge, samt beskrive Husbankens, 

Enovas, DiBKs, kommune (her representert ved Trondheim Kommune) og utbyggers (her 

representert ved Boligprodusentenes forening) roller og ansvarsområder. De neste 

analysekapitelene tar utgangspunkt i intervjumaterialet. Kapittel 5 ser på hvordan 

Husbanken, Enova, DiBK, kommune og utbygger rammer inn bærekraftsbegrepet og 

hvordan de oversetter begrepet. I Kapittel 6 vil jeg ta i bruk translasjonsteori og 

«middle-out»-perspektivet for å se nærmere på Husbankens, Enovas, DiBKs, 

kommunens og utbyggers funksjon og posisjon når det gjelder å oversette 

bærekraftsbegrepet. I fjerde og siste analysekapittel, kapittel 7, vil jeg bruke kapittel. 6 

og teori til å diskutere hvem som kan påta seg rollen til å forene aktører og de ulike 

dimensjonene av bærekraftsbegrepet for å fremme en bærekraftig utvikling.  

I kapittel 8 vil hovedfunnene fra analysekapitelene oppsummeres og problemstillingen 

besvares.  
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3.0 Innramming, translasjon og mellomliggende-aktører 

Når det bærekraftige samfunnet skal utvikles vil virksomheter og organisasjoner evne til 

å identifisere relevant kunnskap, relevante ideer samt omforme og tilpasse disse til sin 

egen organisasjon være en viktig forutsetning for innovasjon, vekst og suksess (Røvik, 

2007). Innovasjon og spredning er derfor viktig for å forstå hvordan begrep som FN´s 

bærekraftsmål og en bærekraftig utvikling fordrer nytenking og nye praksiser, samt 

hvordan de sprer seg og blir nedfelt i nye praksiser.  

 

I dette teorikapittelet vil jeg starte med å gi en kort presentasjon av 

innrammingsbegrepet (Callon, 1998) som vil være nyttig for å illustrere hvordan 

Husbanken, Enova og DiBK, kommune og utbygger rammer inn bærekraftbegrepet og 

forstår en bærekraftig utvikling. Deretter vil jeg presentere Callons translasjonsteori 

(1984) som vil være relevant for å utforske hvordan bærekraftbegrepet omsettes og 

forflytter seg i nettverket av boligpolitiske aktører, men også for å undersøke hvordan ny 

kunnskap, arbeidspraksiser og teknologier overføres og oversettes i praksis. 

Translasjonsteori åpner opp for å analysere om at det som overføres er representasjoner 

og ideer og noe mer omformbart enn fysiske objekter. Med utgangspunkt i 

translasjonsteori vil det være mulig å få en forståelse av hvordan ideer overføres mellom 

organisasjoner og nedfelles i praksis (Røvik, 2007). I tillegg vil jeg presentere et 

«middle-out»-perspektiv (Janda & Parag, 2013) for å undersøke hvilke aktører som 

fungerer som oversettere og vil være sannsynlig til å forhandle mellom aktører eller 

parter på ulike nivåer for å muliggjøre endring av praksis.   

Innramming 

Goffman bruker innramming som begrep for å vise hvordan sosiale situasjoner er 

avgrenset av ulike materielle og sosiale elementer (Skjølsvold, 2015). Elementene 

tydeliggjør hvilke spilleregler, retningslinjer og handlingsmuligheter som gjelder innenfor 

den situasjonen de utføres i (Skjølsvold, 2015). Callon (1998) har videreutviklet 

Goffmans innrammingsbegrep og presenterer blant annet en forskningskontrakt. Den er 

med på å definere og gi forpliktelser til aktørene som er innrullert i nettverket. 

Kontrakten definerer hvem som skal utføre hva, hva som skal gjøres og hva slags 

verktøy som skal mobiliseres. Kontrakten rammer altså inn og avgrenser situasjonen, 

den trekker opp plikter, rettigheter og gir et mulig handlingsrom (Callon, 1998). Hvilke 

handlingsrom har Husbanken, Enova, DiBK, kommune og utbygger og hvilke verktøy er 

de mobilisert med?  

 

Rammer er likevel ikke stabile, og det foregår hele tiden en utveksling mellom det som 

er inne i rammen og det som er utenfor. Callon (1998) bruker begrepet oversvømmelse 

som en metafor for å beskrive denne utvekslingen. Alt og alle som er en del av en 

innramming, er også en del av og har en historie knyttet til oppfattelsen av virkeligheten 

utenfor rammen. På den måten vil virkeligheten utenfor «sive inn» og utfordre 

innrammingen (Callon, 1998). En innramming må dermed forstås som noe dynamisk, 

den produseres og konstrueres aktivt med artefakter, mennesker, normer og praksiser. I 

denne oppgaven er det relevant å bruke innrammingsbegrepet for å forstå hvordan 

boligpolitiske aktører rammer inn arbeidet de gjør og bærekraftsbegrepets rolle i denne 

innrammingen. Hvordan rammer Husbanken, Enova, DiBK, kommune og utbyggere inn 

deres bærekraftsarbeid? Hvordan siver bærekraftbegrepet inn hos virksomhetene og 

hvilke utfordringer gir dette?  
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Oversettelsesteori 

Når en skal forklare hvordan spredning eller utviklingen av innovasjon og teknologi 

foregår brukes gjerne begrepet diffusjon og vi snakker gjerne om en diffusjonsprosess. 

Begrepet diffusjon knyttes særlig til Everett Rogers diffusjonsteori (Røhnebæk & 

Lauritzen, 2019) som illustrer hvordan spredning av innovasjoner går igjennom bestemte 

faser og hvordan dette får betydning for hvilke aktiviteter eller handlinger som 

etterfølges. I forlengelsen av det teknologideterministiske perspektivet har det vært 

vanlig å tenke på innovasjon og teknologiutvikling som en slik lineær prosess. En 

teknologideterministisk tankegang tar utgangspunkt i at teknologi og vitenskap former 

eller driver samfunnet og de sosiale prosessene fremover. Så lenge teknologien er god 

nok, effektiv nok, nyttig nok vil den diffunderes (Skjølsvold, 2015).  

 

Innenfor teknologi- og vitenskapsstudier kritiseres en slik samfunnsforståelse. Noe av 

kritikken bygger på at den lineære diffusjonsteorien gir en misvisende fremstilling av 

hvordan spredning foregår. Oversettelsesteori gir en alternativ forståelse av hvordan 

spredning av kunnskap, teknologi og innovasjoner foregår. Innenfor oversettelsesteori 

forstås mottakerne eller brukerne som aktive og handlende aktører. Når de tar i bruk en 

teknologi, idé eller praksis bidrar de også med å forme og utvikle den (Skjølsvold, 2015). 

Oversettelsesteori kan derfor være relevant for å studere hvordan Husbanken, Enova, 

DiBK, kommune og utbygger forstår bærekraft og hvordan de oversetter ideer om det 

bærekraftige samfunnet i praksis.  

 

Oversettelsesteori er beslektet med Aktør-nettverksteorien (ANT). ANT handler om å 

undersøke det som muliggjør og betinger handling. Teorien hevder at enhver aktør 

allerede er et nettverk. Aktøren er satt sammen av ulike mekanismer, både sosiale og 

teknologiske, samt verktøy, som muliggjør bestemte former for handling og bevegelse. 

Målet med ANT er å undersøke disse mekanismene, deres betydninger og virkemåter 

(Asdal, 2011). Innenfor ANT-tradisjonen brukes oversettelsesbegrepet som inngangsport 

for å belyse hvordan innovasjon skjer gjennom makt- og interessekamper. Her forstås 

makt som noe som produseres i relasjonene mellom de aktørene og de aktantene som er 

en del av et nettverk (Skjølsvold, 2015).  

 

Teknologi- og vitenskapsstudier ser på teknologi og samfunn som et gjensidig samspill 

av aktører som står i forhold til hverandre.  Når teknologier forflyttes fra ett sted og tas i 

bruk på nye steder, veves de inn i nye praksiser, de møter et annet sett av aktanter og 

aktører og tilskrives nye meninger. Aktanter brukes her som en omtalelse for ikke 

menneskelige aktører. Ting, eller det materielle er også bærere av handlekraft – de har 

en effekt eller en virkning. Når vi undersøker hvordan fakta og teknologi forflytter seg og 

transformeres i nettverk kan vi også se hvordan forbindelsene eller relasjonene mellom 

aktører knyttes, endres eller brytes (Skjølsvold, 2015). I forlengelsen av dette er det 

nærliggende å spørre seg hvordan bærekraftbegrepet omsettes og forflytter seg i 

nettverket av boligpolitiske aktører. Hvordan formes virkelighetsforståelser og praksiser 

knyttet til bærekraftbegrepet i det boligpolitiske nettverket bestående av Husbanken, 

Enova, DiBK, Kommune og utbygger. Hva slags handlekraft har de og hvordan utnytter 

de denne handlekraften?   

 

I motsetning til den lineære innovasjonsmodellen fremhever oversettelsesteori at 

kunnskap og teknologi må endres og tilpasses den konteksten den skal spres i sammen 

med de sosiale og kulturelle forholdene som ligger til grunn (Røhnebæk & Lauritzen, 
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2019). Begrepene dekontekstualisering og kontekstualisering kan benyttes som inngang 

for å undersøke hvordan oversettelse gjøres (Røvik, 2007). Dekontekstualiserings-

begrepet illustrerer prosessen når praksiser oversettes til ideer. Prosessen når ideer 

oversettes til praksis, omtaler Røvik (2007) som kontekstualisering. En god oversettelse 

innebærer at teksten, utsagnet eller praksisen som skal oversettes, fortolkes og 

omskrives på en måte som også gjør den overførbar til andre kontekster. I hvilken grad 

oversettelsen lar seg gjøre henger sammen med kompleksiteten i praksisen og 

organisasjonens interne erfaringsbaserte kunnskap. For å lykkes med en oversettelse til 

en ny lokal kontekst vil det ofte være nødvendig med en betydelig fortolkning og 

omskriving av den opprinnelige praksisen. Dette innebærer at «oversetteren» har god 

forståelse og innsikt for den opprinnelige praksisen og den nye konteksten som praksisen 

skal innføres i (Røvik, 2007). Hvilke oversettelser kan vi vente å finne av 

bærekraftbegrepet? Har Husbanken, Enova, DiBK, kommune og utbygger en omforent 

eller ulik måte å oversette begrepet på?  

Callons translasjonsmodell 

Det er i relasjonen mellom aktører og aktanter at handlekraft og mening om noe 

produseres og gir mulighet for forflytning og utvikling av nettverk. Callon (1984) 

synliggjorde gjennom sin studie av kamskjellfiske at det å skape suksess handler like 

mye om arbeidet for å få en rekke ulike aktører til å spille på lag, jobbe mot samme mål 

for å få gjennomslag eller gjøre «noe» til en realitet. Callon utviklet på det grunnlaget en 

translasjonsmodell som beskriver ulike faser som teknologiutviklere går igjennom for å 

oppnå suksess (Callon, 1984).  

 

Translasjonsmodellen består av fire faser; 1) problematisering; hvordan utfordringen 

defineres. 2) interessering; hvordan nye allierte kan kobles til nettverket og tilskrives 

ulike roller og betydninger. Interesse, kobler aktører sammen, produserer relasjoner og 

ekspanderer nettverket som er med på å opprettholde fakta eller en teknologi, 3) 

innrullering, en aktør som innrulleres, aksepterer og trer inn i sin tildelte rolle og blir en 

del av nettverket. 4) mobilisering, når de allierte er mobilisert har alle de impliserte 

gruppene eller kollektivene i nettverket sine egne talspersoner som trekker mer eller 

mindre i samme retning (Callon, 1984).  

 

I forlengelsen av translasjon og en vellykket spredning trekkes evnen til å overtale og 

overbevise som nødvendig for å kunne mobilisere ulike aktører til å koble seg sammen i 

nettverk (Skjølsvold, 2015). Callon ser på oversettelse som forhandlingsprosesser 

(Callon, 1984). Aktørers posisjonering og hvilke forhandlinger som gjøres mellom ulike 

aktører vil derfor være avgjørende for hvordan innovasjoner drives frem og spres. 

«Kunsten å interessere» er et sentralt aspekt her (Røhnebæk & Lauritzen, 2019).  Det 

innebærer blant annet å involvere gode talspersoner som evner å bygge og formidle 

historier som engasjerer og overbeviser og legitimerer endring på ulike måter, verbalt og 

materielt. Hvordan går Husbanken, Enova, DiBK, kommune og utbygger frem for å drive 

interessering og involvering? Hvilke konsekvenser får dette for å drive frem bærekraftige 

praksiser? 
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Mellomliggende aktører 

Når en diskuterer sosiale og teknologiske innovasjoner, er det ofte vanlig å referere til 

ovenfra og ned (top-down) eller nedenfra og opp (bottom-up) for å illustrere hvordan 

innovasjon drives eller beveges.  Janda & Parag (2013) presenterer et alternativt 

perspektiv for å diskutere endring, omstilling og innovasjon, - det de kaller et «midten og 

ut» perspektiv (middle-out-perspektiv). Hvis nye ideer og nye væremåter kan induseres 

fra bottom-up eller top-down, kan de vel også introduseres fra et sted midt imellom?  

 

Mellomliggende-aktører trekkes frem som sentrale aktører i «middle-out» arbeid, for 

eksempel når man skal få til en faglig utvikling og drive innovasjon (Arundel, Block & 

Ferguson, 2019). De er overførere og oversettere av ideer, visjoner og kunnskap i 

tilknytning til politikken som føres. De kan løfte oppmerksomheten rundt tilgjengelige 

muligheter, oppmuntre til handling, sammenkoble ulike aktører, utvikle 

kunnskapsnettverk og legge til rette for læringsutvikling (Kivimaa & Martiskainen, 2018). 

Et «middle-out»-perspektiv vil derfor egne seg til å undersøke hvilke aktører som vil 

være sannsynlig til å (for)handle mellom aktører eller parter for å muliggjøre endring av 

praksis. Er Husbanken, Enova, DiBK, Kommune og utbygger slike mellomliggende-

aktører? Hvilken posisjon inntar de, hvilke oversettelser gjøres og hvilke betydninger får 

dette?  

 

Mellomliggende-aktører kjennetegnes med flere unike kvaliteter og funksjoner. De 

kommuniserer behov og begrensninger til toppen, oppstrøms (upstream), ned til klienter 

og brukere, nedstrøms (downstream) og ut til lignende institusjoner og/eller andre 

profesjonelle praksiser, sideveis (sideways) (Janda & Parag, 2013).  Figuren nedenfor 

illustrer hvordan mellomliggende-aktører evner å kommunisere og oversette i ulike 

retninger; 

 
Figur 2. “Directions of influence” (Janda & Parag, 2013, s. 43) 

 

Illustrasjonen, Figur 2, er ment som en skjematisk oversikt og vil derfor ikke indikere alle 

mulige typer innflytelse. Innflytelsen går også utover det å følge myndighetens politikk 

og betjene kundens behov (Janda & Parag, 2013). Det er ulike oppfatninger om hva som 

er «midten» eller hvem som er «mellomliggende». Dette gjør at oppfatningene av disse 

hverken kan forstås som noe funksjonelt eller som noe konseptuelt sammenhengende 

(Janda & Parag, 2013).  

 

I forskningslitteraturen om mellomliggende-aktører brukes begrepene enablers/disablers, 

mediators og aggregators (Janda & Parag, 2013). Jeg har valgt å oversette disse 

begrepene til muliggjørere/hemmere, forhandlere og samordnere, men i denne oppgaven 

benyttes de engelske begrepsordene. Muliggjøre fremmer og tilrettelegger, for eksempel 
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en teknologi eller en strategi. Dette kan også knyttes til det å være en støttespiller 

og/eller styrke andre aktører. En hemmer, i motsetning, forstås som en som hindrer eller 

gjør noe utilgjengelig slik at handlekraften reduseres. En forhandler evner å navigere 

mellom motstridende parter og finne en felles løsning som legger til rette for endring og 

omstilling. En organisasjon som vedtar en teknologi, strategi eller tilpasser den sier vi er 

deltakende. En samordner evner å forene enheter eller aktører på ulike nivåer samt 

forbinde topp og bunn på en meningsfull måte (Janda & Parag, 2013).  

 

På tross av mellomliggende-aktørers potensial til å påvirke, er det også noen svakheter 

som trekkes frem i teorien. Mellomliggende-aktører beskrives gjerne som å ha sine egne 

agendaer, interesser, praksis og måter å tenke problemer og arbeidsmåter på. Dette får 

betydning for deres evne til å interessere eller fremme ressurser for andre (Janda & 

Parag, 2013). Hvilken rolle tar Husbanken, Enova, DiBK, Kommune, Utbygger? Har de 

egne agendaer som hindrer oversetting og formidling?  

 

En sammenhengende, klar og ambisiøs nasjonal politikk trekkes frem som en viktig 

faktor for å integrere energieffektiviseringstiltak. Samtidig krever dette at lokale 

myndigheter fungerer som leveringsarm og støttende mellomliggende aktører som kan gi 

veiledning og informasjon om politikk og planlegging. Forskning som har blitt gjort på 

mellomliggende aktører og energieffektiviseringspolitikk i Storbritannia viser at det er en 

lav utbredelse av mellomliggende aktører som oversetter til aktører i byggeprosjektene. 

Det argumenteres for at en bedre tilstedeværelse av mellomliggendeaktører som 

oversetter energipolitikk vil kunne styrke effekten av denne (Martiskainen & Kivimaa, 

2019). For lite «oversettelse» fra mellomliggende-aktører kan derfor gi en redusert 

virkning av offentlig politikk (Martiskainen & Kivimaa, 2019). Dette er noe jeg vil se 

nærmere på i denne oppgaven. Finnes det mellomliggende-aktører som oversetter 

virkemidler? Hvem er de og hvordan kommuniserer de? Hvilken posisjon inntar de i 

utviklingen av et bærekraftig samfunn?  

 

I hvilken grad bærekraft og vektleggingen av tilhørende dimensjoner vil integreres i de 

ulike aktørenes strategier og planer, vil være en konsekvens av hvilke 

translasjonsprosesser de relevante aktørene har gått igjennom og hvor vellykket disse 

har vært. Hvordan aktørene forstår og vurderer bærekraft vil også spille en viktig rolle 

for hvordan aktørene velger å bruke sin handlekraft og tilpasse sine virkemidler på.  
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4.0 Datainnsamling og forskningsmetode   

Transparens eller gjennomsiktighet trekkes frem som et av de viktigste kravene til 

forskning og fremstillingen av denne (Tjora, 2017). Dette innebærer at forskeren evner å 

formidle de valgene som er gjort i forskningsprosessen på en tydelig måte (Tjora, 2017). 

I metodekapittelet vil jeg redegjøre for studiedesign og databehandling, samt 

forskningsetiske vurderinger som ligger til grunn for masteroppgaveprosjektet. Målet 

med dette metodekapittelet er å gi leseren en god innsikt i gjennomføringen av 

datainnsamlingen og forskningsmetoden, hva som har blitt gjort, hvilke valg som er blitt 

tatt underveis, beskrive utfordringer som har oppstått og klargjøre de funn som 

fremkommer i oppgaven. 

Arbeidslivs/prosjektorientert masteroppgave 

Masterprosjektet ble utført i regi av NTNU, i forbindelse med faget KULT 3332 

Arbeidslivs-/prosjektorientert masteroppgave i STS. Arbeidslivsrettet master innebærer 

en 4 ukers praksisperiode med samarbeidspartner. I den forbindelse har jeg hospitert 

hos Husbanken, fra 7. september til 1. oktober, region Midt-Norge.  Hospiteringen 

innebar to dager fysisk tilstedeværelse pr uke på eget kontor sammen med en annen 

medstudent. Vi fikk tildelt en kontaktperson som vi har forholdt oss til gjennom hele 

denne perioden. Praksisen har gitt muligheter for å komme i kontakt med aktuelle 

informanter, men også å få mer kjennskap til Husbanken som organisasjon. Den fysiske 

tilstedeværelsen gjorde det enklere å få svar på spørsmål jeg hadde behov for å avklare.  

I forkant av datagenereringen ble masteroppgaveprosjektet registrert hos Norsk senter 

for forskningsdata (NSD). Da prosjektet var godkjent, kunne jeg starte med 

datainnsamlingen. Informasjonen fra datagenereringen ble lagret på NTNUs interne 

OneDrive plattform, hvor tilgangen er begrenset til meg som bruker.  

Kvalitativ forskningsmetode 

Masteroppgaveprosjektet har benyttet dybdeintervju og dokumentstudier som 

datagenereringsmetode. Dybdeintervju er en type datainnsamling innenfor det kvalitative 

forskningsområdet (Tjora, 2017). Kvalitativ forskningsmetode skiller seg blant annet fra 

kvantitativ forskningsmetode ved at forskeren er tettere på sine forskningsdeltakere. Slik 

kan dybdeintervju gi gode forutsetninger for å få et nærmere innsyn i informantenes 

forståelse av virkeligheten samt gi innblikk i sosiale fenomener på et dypere nivå. Målet 

med dybdeintervjusituasjon er å legge til rette for en relativt fri samtale rundt noen 

spesifikke temaer. Dette egner seg godt for masteroppgaven, hvor formålet er å 

undersøke hvordan ulike statlige organisasjoner forstår deres arbeid og rolle knyttet til 

planleggingen av en bærekraftig boligpolitikk, samt hvordan de forstår og vektlegger en 

bærekraftig utvikling i dette arbeidet. For å strukturere dybdeintervjuene ble det 

utformet en intervjuguide med spørsmål knyttet til forståelse av bærekraftsbegrepet, 

FN´s bærekraftsmål samt virksomhetens og organisasjonens samfunnsoppdrag, 

praksiser og virkemidler. Se intervjuguide, A), i vedlegg for ytterlige informasjon.  

 

I masteroppgaveprosjektet har jeg også undersøkt offentlige dokumenter for å kartlegge 

hva som var blitt skrevet på området herunder informasjon om ulike saksforhold, 

utredninger, lovverk og strategier. Dokumentstudier gir mulighet for å fremskaffe 

informasjon, men også utforske saksforhold som er gjort innenfor en bestemt tid og 
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sted. Når vi bruker dokumenter som kilder er det likevel viktig å reflektere rundt 

konteksten det brukes i, tidspunktet det er skrevet, hvor og av hvem samt formål med 

dokumentet (Tjora, 2017). Internett gir gode søkemuligheter og er en nyttig inngang for 

å få tilgang til ulike politiske dokumenter og utforske disse. I løpet av 

masteroppgaveprosjektet ble det utformet/produsert nytt statsbudsjett samt ny nasjonal 

strategi i forbindelse med det boligpolitiske arbeidet. Det var derfor et naturlig valg når 

oppgaven skulle utformes å ta utgangspunkt i disse for å få en dypere innsikt i de 

politiske prosessene.  

 

Det finnes mange ulike typer dokumenter og i dette masteroppgaveprosjektet har jeg 

blant annet brukt stortingsmeldinger, tildelingsbrev, informasjon fra regjeringens og 

underliggende virksomheters hjemmesider. «Søkemotor» ble benyttet for å identifisere 

og/eller kartlegge bruken av begreper som bærekraft, bærekraftig utvikling og FN´s 

bærekraftsmål. Flere av dokumentene er omfattende, men det var et nyttig virkemiddel 

for å skaffe en oversikt over hvordan myndighetene tilnærmer seg en bærekraftig 

utvikling. Dokumentene kjennetegnes med bestemte egenskaper og har ulike formål. De 

Offentlig/Politiske dokumenter som er blitt benyttet i utformingen av denne oppgaven er 

illustrert i tabellen under: 

 

«Tabell. 1. Dokumentoversikt» 

 

Dokument Hvem/Forfatter Type Formål 

Tildelingsbrev 

2021 

- Husbanken 

- DiBK 

Det kongelige Kommunal- og 

moderniserings-

departementet 

Tildelingsbrev Brevet fastsetter 

krav som 

departementet har 

til Husbanken og 

DiBK setter 

rammer for 

Husbankens 

økonomi- og 

virksomhets-

instruks 

DiBK – innspill 

til Enovas rolle 

fra 2021 

DiBK Innspill Innspill til ny 

fireårig avtale 

mellom Klima- og 

miljødepartementet 

og Enova om 

forvaltningen av 

midlene i Klima- og 

energifondet  

Avtale 2021 

- Enova 

Klima- og miljødepartementet Styringsavtale Beskriver 

forvaltningen av 

midlene i Klima- og 

energifondet i 

perioden fra 01. 

januar 2021 til 31. 

desember 2024.  

Oppdragsbrev 

2020 

Klima- og miljødepartementet Oppdragsbrev Gir de økonomiske 

rammene for 
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Enova Enova i 2020 og en 

nærmere 

beskrivelse av mål, 

oppdrag og 

rapporteringskrav. 

Bolig-politisk 

plan (2021-

2024) 

Kommunedirektør, Trondheim 

Kommune 

Boligpolitisk 

plan 

Temaplan som 

omhandler både 

den generelle og 

den sosiale 

boligpolitikken.  

Strategi-

dokument for 

Bolig-

produsentenes 

forening 

(2014) 

Boligprodusentene Strategi-

dokument 

Angir 

forretningsidé, mål 

samt forhold som 

påvirker 

boligforsyning og 

hvordan 

boligforsyning 

påvirker 

samfunnsforhold 

Den nasjonale 

strategien for 

den sosiale 

boligpolitikken 

(2021-2024) 

Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet 

Nasjonal 

strategi 

Samler og 

målretter den 

offentlige innsatsen 

ovenfor 

vanskeligstilte på 

boligmarkedet.  

Meld. St. 30 

(2019-2020). 

Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet 

Stortings-

melding 

Meldingen 

presenterer 

utviklingstrekk, 

status, 

endringsbehov og 

regjeringens 

politikk for det 

videre arbeidet 

med innovasjon i 

offentlig sektor.  

Prop. 1 S 

(2020-2021) 

Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet 

Proposisjon til 

stortinget 

(forslag til 

stortingsvedtak: 

for budsjettåret 

2021 

Forslag fra Norges 

regjering til 

Stortinget om å 

fatte et vedtak.  

Veileder for 

lån fra 

Husbanken 

Husbanken Veileder Veilederen skal 

være til hjelp for 

aktører som kan 

søke om lån fra 

Husbanken med 

tilhørende forskrift.  
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Tabell 1 gir en skjematisk oversikt av offisielle dokumenter fra myndigheter som inngår i 

viktige offentlige og institusjonelle beslutningsavgjørelser. Dokumentene har vært 

sentrale i forståelsen av politiske prosesser og det boligpolitiske området i Norge. 

Dokumentene er rettet mot offentligheten og fremstår derfor for å ha en høy 

troverdighetsgrad. Innholdet som blir presentert her er likevel valgt ut med en interesse 

for å produsere en spesiell type informasjon eller formidle et budskap for omverdenen 

(Syvertsen, 1998).  

 

Dokumentene har vært et nyttig bakgrunnsmateriale med tanke på å utvikle spørsmål i 

intervjuguiden. Dokumentene fungerer også som en viktig kilde for å verifisere 

informasjonen som kommer frem i intervjumaterialet (Syvertsen, 1998). 

Dokumentstudier kan være en nyttig inngang for å prøve å forstå virkeligheten, men 

også for å forstå hvordan dokumentene er med på å forme virkeligheten og vår 

forståelse av den (Tjora, 2017). Kombinasjonen av dokumentstudier og dybdeintervju i 

studien har gitt muligheter for å undersøke informantenes personlige opplevelser av 

virkeligheten. Formålet med prosjektet har vært å forstå hvordan informantene forstår 

bærekraftig utvikling og hvordan dette oversettes innenfor virksomheten de er en del av. 

Dette kan gi et interessant og nyansert bidrag i analysen for å forstå hvordan det 

politiske innholdet som kommer frem i dokumentene forstås og oversettes av 

informantene.  

Rekruttering av informanter  

I prosjektet definerte jeg et krav om at informantene enten jobber innenfor eller har 

vært tidligere ansatt i Husbanken, Enova og Direktoratet for byggekvalitet (DiBK). 

Deltakerne var valgt ut ifra et strategisk utvalg (Tjora, 2017) hvor informantenes 

egenskaper var viktig for deres deltakelse i prosjektet.  Hospiteringen hos Husbanken ga 

muligheter for å komme i kontakt med flere ansatte i organisasjonen samt få innsyn i 

deres arbeidsområde. Dette var til stor hjelp etter hvert som jeg ble klarere på hva slags 

tema jeg ønsket å undersøke i mitt studentprosjekt. Informantene fra de andre 

virksomhetene eller organisasjonene ble rekruttert på bakgrunn av deres rolle innenfor 

organisasjonen de jobber. Organisasjonskartet på virksomhetenes hjemmeside var et 

godt hjelpemiddel for å finne aktuelle informanter og kontakte disse.  

 

Under intervjuprosessen oppdaget jeg at det var to perspektiver jeg jeg gjerne skulle ha 

mer innsikt i; kommune og utbygger. Tidligere intervju og dokumentstudier ga innsyn i 

hvilken sentral rolle disse aktørene har innenfor boligpolitikken. Jeg anså det derfor som 

relevant å få en dypere innsikt på det boligpolitiske fra deres perspektiv. Kommuner er 

representeres her ved en informant fra Trondheim kommune. Informanten fra kommune 

kan derfor ikke generaliseres med andre kommuner i landet, men gir et perspektiv på 

hvordan en kommune arbeider og hvilke oppgaver den har.  Utbygger ble kontaktet på 

bakgrunn av sin rolle innenfor organisasjonen og kunnskap på det aktuelle området. 

Utbygger er her representert ved en informant fra interesseorganisasjonen 

Boligprodusentenes Forening og gir et perspektiv av boligbygging i landet.  

For å lykkes med en intervjusituasjon er det viktig å reflektere rundt forhold som kan 

støtte opp om en god kommunikasjon mellom forsker og informant i forkant av 

intervjuet, under intervjuet og etter selve gjennomføringen av intervjuet. Dette kan være 

med å sikre en god kommunikasjonsflyt mellom forsker og informant (Tjora, 2017). 

Kontakten med informantene ble etablert på mail der jeg i første omgang presenterte 
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meg selv og prosjektet mitt, med spørsmål om vedkommende kunne tenke seg å stille 

som informant.  

I mailen var det også vedlagt et informasjonsskriv. For ytterlige informasjon se 

«informasjonsskriv», i vedlegg B under vedlegg. I informasjonsskrivet ble informantene 

informert om hva deres deltakelse ville innebære samt informasjon om deres rettigheter 

som deltakere i prosjektet. I skrivet ble deltakeren opplyst om at vedkommende når som 

helst kunne velge å trekke seg fra prosjektet uten å oppgi noen ytterlige grunn.  Med 

tanke på situasjonen rundt Covid-19 pandemien fikk informantene valget mellom å ha et 

fysisk eller et digitalt møte. Samtlige informanter ønsket et digitalt møte. Å møtes på en 

digital arena gir også informanten muligheten til å velge hvor han/hun ønsker å oppholde 

seg under samtalen.  Sammen med informanten ble vi enige om et tidspunkt. Deretter 

sendte jeg en innkalling til møte på Microsoft Teams, som er en 

kommunikasjonsplattform. Microsoft Teams legger til rette for å planlegge møter og 

invitere deltakere. Når informantene mottar invitasjon om møte og aksepterer denne 

legges også møte direkte inn i kalenderen til informanten. Microsoft Teams tillater at chat 

samtalene blir lagret i et kryptert OneDrive - bibliotek noe som var hensiktsmessig for å 

ivareta datamaterialet på en sikker måte under masteroppgaveprosjektet.  

Før selve intervjuet startet spurte jeg informantene om de hadde lest igjennom 

informasjonsskrivet og om de samtykket til det som stod der. Med godkjennelse fra 

informantene ble intervjuene tatt opp. Opptak gir mulighet for å være til stede og 

fokusert på informanten under intervjusituasjonen noe som gjorde det lettere for å stille 

oppfølgingsspørsmål underveis i samtalen. Digitale intervju gjorde mulig å bruke 

intervjuguiden som støtte under hele samtalen uten at den tok for mye oppmerksomhet. 

Intervjuene ble transkribert fortløpende og i tillegg ble det skrevet et kort notat med 

noen refleksjoner knyttet til intervjusituasjonen. Dette ga mulighet for å reflektere over 

selve intervjusituasjonen og vurdere eventuelle endringer eller omformuleringer av 

spørsmål til neste intervju. Notatet var også en fin måte å reflektere over min rolle som 

intervjuer.   

Det er gjennom intervjuene forsker får innsikt i informantens virkelighet og forståelse av 

et fenomen. Sitater fra intervju og dokumenter gir leseren mulighet til å komme «tettere 

på» empirien enn bare gjennom forskerens tolkning (Tjora, 2017). Sitatene eller 

utdragene er med på å illustrere mangfoldet i datamaterialet. I analysen brukes 

informantenes sitater aktivt og det er derfor viktig å skille mellom hva som er forskerens 

egne vurderinger og hva som er referat/sitat fra intervju.  I denne oppgaven er sitatene 

fremhevet i kursiv eller anførselstegn, samt undertegnet med et fiktivt navn. 

Anonymisering er viktig for å ivareta deltakerne i prosjektet slik at de ikke skal kunne 

gjenkjennes. Transkriberingen ble derfor gjort på bokmål for å redusere gjenkjennelse 

faktoren i sitatene. I etterkant av transkriberingen var det en av informantene som ikke 

ønsket å bli sitert, men det er likevel viktig å påpeke at samtalene med informantene har 

vært viktig for analysen og har hatt en betydning for hvordan oppgaven har tatt form og 

blitt utformet. 

På tross av situasjonen rundt covid-19 har tilbakemeldingene fra aktuelle informanter 

vært positive og samtlige informanter som ble kontaktet ønsket å stille opp til en 

intervjusituasjon. Det ble gjennomført til sammen syv dybdeintervjuer med 2 kvinner og 

5 menn; tre fra Husbanken, en fra Enova, en fra DiBK, en fra kommune og en utbygger. 

Intervjuene har hatt en varierende lengde med alt fra 49minutter til 2t og 30minutter. 
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Intervjuene ble utført i perioden 20. oktober 2020 – 03. februar 2021. En oversikt over 

deltakende informanter er skissert i tabellen under: 

 

«Tabell 2. Informantoversikt» 
 

Informant  Navn Tilhørighet Tilknytning 

1 Håvard Husbanken Rekruttert gjennom 

praksis 

2 Hedvig Husbanken Rekruttert på 

bakgrunn av 

anbefaling fra 

informant 

(snøballmetode) 

3 Doris DiBK Rekruttert på 

bakgrunn av rolle 

innenfor 

organisasjonen 

4 Egil Enova Rekruttert på 

bakgrunn av rolle 

innenfor 

organisasjonen 

5 Henning Husbanken Rekruttert gjennom 

praksis 

6 Truls-Kåre Trondheim 

Kommune 

Kontaktet i første 

omgang en annen 

person innenfor 

kommunen, men ble 

henvist til en annen 

som ble ansett å ha 

mer kunnskap på 

området.  

7 Bob Boligprodusentene Informanten ble 

kontaktet på bakgrunn 

av rolle innenfor 

organisasjonen.  

 

Tabell 2 gir en oversikt over informantenes fiktive navn, tilhørighet og deres tilknytning 

til prosjektet. De fiktive navnene starter på samme bokstav som virksomheten 

informanten representerer.  

Metode 

Målet med kvalitativ forskning er å utvikle innsikt knyttet til et fenomen, og hvor denne 

innsikten kan testes ved en form for konsept- eller teoriutvikling (Tjora, 2017). Grounded 

Theory anses som en kjent og nyttig kvalitativ metode innenfor samfunnsvitenskapelig 

forskning (Alvesson & Sköldberg, 2009). Innenfor Grounded theory utgjør den 

innsamlede dataen utgangspunktet for å produsere kategorier. Vi sier gjerne at vi jobber 

induktivt, fra empiri til teori. I denne oppgaven utvikles det ikke noen ny teori, men 

empirien er et viktig utgangspunkt for valg av teoriperspektiv. Datainnsamling og 

analyse foregår parallelt. Det er gjennom kodingsarbeidet kategoriene konstrueres ut ifra 

datamaterialet (Alvesson & Sköldberg, 2009). Målet med kodingsarbeidet å trekke ut 
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essensen i det empiriske materialet, redusere materialets volum, legge til rette for 

idégenerering på basis av de detaljer som en finner i empirien (Tjora, 2017).  

Kodingsarbeidet som ble utført i forbindelse med denne studien ble gjort med inspirasjon 

i Grounded theory. I første delen eller omgangen av kodingsarbeidet ble datamaterialet 

strukturert etter temaene/spørsmålene i intervjuguiden. Dette ble gjort ved at jeg først 

leste igjennom datasettene og deretter laget en skjematisk oversikt over tema/spørsmål 

fra intervjuguiden og informantenes sitater. Dette var en fin mulighet for å få en oversikt 

over informantenes besvarelser og gjorde prosessen videre og analysering av 

besvarelsene lettere. Det er gjennom informantenes besvarelser man prøver å søke nye 

fortellinger om fenomenet vi forsøker å forstå og få et dypere innsyn i. Dette egnet seg 

godt for dette prosjektet for å få en dypere forståelse av bærekraftsbegrepet som et 

sosialt fenomen. Fortellingene utgjør også en viktig del av formingsarbeidet på analysen 

hvor en aktivt jobber med datamaterialet for å reflektere og besvare spørsmål som; Hva 

handler dette om? Finnes det noen teoretiske bidrag som allerede omtaler fenomenet 

eller som på et annet vis er relevant? (Tjora, 2017). Er det noen gjentagende ord? 

Kontraster mellom sitatene? Noe som overrasker meg? Teori/konsepter?  En slik måte å 

jobbe på gir muligheter for en aktiv bearbeiding av datamaterialet, men også utvikle 

kategorier og deres egenskaper (Alvesson & Sköldberg, 2009).  

Pålitelighet, gyldighet og generalisering  

Når en skal diskutere kvaliteten av datamaterialet er det vanlig å referere til kriteriene 

om; pålitelighet, gyldighet og generaliserbarhet (Tjora, 2017). Pålitelighet innebærer at 

det er en logisk sammenheng gjennom hele prosjektet.  Det går blant annet ut på at det 

er utformet tydelige krav til datagenerering, kriterier for hvordan analysen utvikles fra 

empiri samt hvordan teorier gjøres relevante i arbeidet (Tjora, 2017). I forrige kapittel, 

teori kapittelet, redegjorde jeg for de teoretiske perspektivene som denne oppgaven vil 

bygge på. Forskning som ser på innovasjonsstudier om boliger og lavenergi i en 

sammenheng viser seg å være fåtallige. Det argumenteres for at forskning som kan 

undersøke prosesser, drivere og barrierer for innovasjoner samt identifisere 

mellomliggende aktører og deres funksjon vil være et nyttig bidrag for å støtte 

fremveksten av innovasjoner (Martiskainen & Kivimaa, 2019). I lys av teori om 

mellomliggende aktører er det ulike oppfatninger av hva som er midten (Janda & Parag, 

2013). Dette indikerer et økende behov for ytterligere forskning om «midten» og 

hvordan «midten» kan aktiveres for å spille en viktig rolle i overgangen til 

lavutslippssamfunnet (Janda & Parag, 2013). Dette prosjektet kan slik gi et interessant 

bidrag av mellomliggende aktører i en norsk sammenheng og hvilken betydning aktørene 

beskrevet i dette prosjektet kan ha i utviklingen av det bærekraftige samfunnet. Det 

bærekraftige samfunnet står høyt på den politiske agendaen, også i Norge, det er derfor 

aktuelt å undersøke hvordan overordnede visjoner og mål om en bærekraftig utvikling 

oversettes hos disse aktørene.   

Forskerens forkunnskap og posisjon trekkes frem som viktige faktorer for å sikre 

pålitelighet. Innenfor en positivistisk tradisjon er idealet nøytrale eller objektive 

observatører (Tjora, 2017). Forskerens engasjement i prosjektet vil derfor kunne 

betraktes som støy i prosjektet og påvirke resultatene, men forskerens engasjement er 

likevel en nødvendig ressurs for å ha en viss kunnskap på det området som skal forskes 

på (Tjora, 2017). Dette masteroppgaveprosjektet hadde ikke vært gjennomførbart uten 

praksis hos Husbanken, samtaler med ansatte og deltakelse på interne møter og 
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(kunnskaps)-webinarer. Hospiteringen har gitt mulighet for å utforske en organisasjon 

uten for mye kunnskap om den og deres arbeid på forhånd. Det har gitt mulighet for å 

gå inn i situasjoner med et åpent sinn og stor nysgjerrighet. Det er likevel viktig å være 

bevisst på hvilke effekter min tilstedeværelse har hatt og hvordan det kan påvirke 

påliteligheten i forbindelse med forskningen (Tjora, 2017).  

I forbindelse med hospitering hos Husbanken, i deres fysiske lokaler, fikk jeg muligheten 

til å utforske organisasjonens «naturlige» miljø, registrere og ta del i handlinger samt 

samle informasjon som har vært avgjørende for arbeidet med masterprosjekt. Min rolle 

under hospiteringen hos Husbanken var først og fremst knyttet til det å være 

masterstudent å skrive en masteroppgave med Husbanken som en samarbeidspart. 

Tilstedeværelsen ble legitimert ovenfor de andre ansatte ved at min medstudent og jeg 

publiserte et innlegg på Husbankens intranett. I innlegget presenterte vi oss og 

tydeliggjorde at vi var hos Husbanken på en 4-ukers hospitering som masterstudenter, 

samt hvilke temaer vi interesserte oss for i forbindelse med masteroppgaveskriving.  

De ansatte ble altså informert om at jeg var i praksis og jobbet med å finne tema til 

masteroppgaven noe som ga rom for en mer interaktiv og åpen observasjonsrolle. En slik 

åpen observasjonsrolle gir mulighet for å engasjere seg på arbeidsplassen, snakke med 

ansatte og stille spørsmål. På den måten kunne jeg få tilgang til de ansattes 

oppfatninger, forståelser og tanker rundt ulike temaer eller situasjoner som oppsto 

undervis. Åpenheten rundt min rolle kan ses i sammenheng med dynamisk observasjon 

(Tjora, 2017) som åpnet opp for en nærhet mellom meg som masterstudent og det 

«Husbanken»-miljøet som jeg tok del i.  

Gyldighet fokuserer på sammenhengen mellom prosjektets utforming og funn, samt 

hvorvidt de svarene vi finner i vår forskning faktisk er svar på de spørsmål vi forsøker å 

stille. Kvalitativ metode kjennetegnes av en (for)tolkende praksis og det er derfor viktig 

at forskeren gjør rede for at de tolkningene forskeren har kommet frem til er gyldige 

eller troverdige, i forhold til den virkeligheten forskeren har studert (Alvesson & 

Sköldberg, 2009). Forskeren må slik forstås som en aktiv deltaker i forskningsprosessen 

og en fullstendig nøytralitet hos forsker vil derfor ikke være mulig. Kvalitativ metode er 

en kontekstavhengig metode og tar utgangspunkt i studieobjektenes eller informantenes 

perspektiv (Alvesson & Sköldberg, 2009).  Resultatene som fremkommer i dette 

prosjektet, må forstås som en konsekvens av interaksjonen mellom meg som forsker og 

de informantene som har vært involvert. Det er gjennom dybdeintervjuene forskeren 

tilgang til informantenes perspektiver og virkelighetsforståelse. Analysearbeidet bygger 

på forskerens tolkede observasjoner og hva forskeren anser som viktig. Fortolkningene 

må slik forstås som et resultat av forsker, men også de oppfatningene som forskeren har 

gjort.  

Generaliserbarhet knyttes til forskningens relevans utover de enhetene som er 

undersøkt. De perspektivene som kommer frem i dette prosjektet er et resultat av de 

informantene som har tatt del i prosjektet. Fortolkningene deres ligger også til grunn for 

måten de ser verden på. Virksomhetene og organisasjonene de er en del av kan derfor 

ikke generaliseres ut ifra de perspektivene eller fortolkningene som kommer frem her, 

men gir et interessant innblikk i hvordan noe (kan) forstås.  

Refleksivitet trekkes frem som en indikator på kvalitet for kvalitativ forskning og analyse 

(Tjora, 2017). Refleksivitet forstås her som en type praksis som bør gjøres i samarbeid 
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mellom flere. I løpet av datainnsamlingen har jeg sammen med mine veiledere aktivt 

delt sitater fra intervjuene. Diskusjonene har vært nyttig for å se ulike sammenhenger, 

men også diskutere og utvikle kreative idéer med flere analytiske blikk. Diskusjonene 

med veiledere har også vært nyttige for å få innspill til artikler og annen litteratur. En slik 

kollektiv refleksivitet har potensial for å legge et grunnlag for en mer ambisiøs, spenstig 

og etterrettelig kvalitativ forskning (Tjora, 2017). 

Refleksjon 

Gjennom prosjektprosessen har jeg måttet gjøre en del valg og avgrensninger som også 

har fått betydning for hvordan oppgaven har tatt form. En av avgrensningene er knyttet 

til valg av informanter innenfor ulike virksomheter og organisasjoner innenfor det 

boligpolitiske området. Det boligpolitiske området er stort og komplekst og i denne 

oppgaven er det derfor gjort en avgrensning mot underliggende virksomheter; 

Husbanken, Enova og DiBK, samt de virkemidlene som de administrer. Slike 

vikemiddelaktører utgjør likevel bare noen få av flere aktuelle aktører innenfor 

boligpolitikken. Det ville vært interessant å undersøke hvordan overordnede departement 

utformer og kommuniserer oppdrag og tildelingsbrev ned til underliggende virksomhet. 

En slik tilnærming ville kunne gitt et dypere innsyn i hvordan politiske dokumenter og 

tildelingsbrev utvikles, kommuniseres, men også gi innsyn i hvilke forventninger de har 

til underliggende virksomheter og hvordan de opplever samfunnsoppdraget oppfylles.  

 

Arbeidet med oppgaven har også gitt innsyn i kommuners og utbyggers 

samfunnsoppgaver samt deres bruk av aktørenes virkemidler. Det ville vært interessant 

å undersøke hvordan kommuner arbeider med klima- og miljø og hvordan de ser dette i 

en sammenheng med sosiale faktorer i samfunnet. Det boligsosiale området omfatter en 

rekke forskjellige aktører, virksomheter, organisasjoner, interesseorganisasjoner, men 

også brukere. Flere perspektiv ville også kunne berike forståelsen av hva det boligsosiale 

innebærer og hvordan det skal forstås i lys av energi og klima.  

 

I denne oppgaven brukes bærekraft, bærekraftsarbeid, bærekraftig samfunn, 

bærekraftig utvikling og FN´s bærekraftsmål gjennom hele oppgaven. Det er likevel 

relevant å påpeke at disse begrepene henger sammen og er ment til å skape en helhetlig 

forståelse av bærekraftig utvikling som fenomen. Bærekraftig utvikling er et normativt 

begrep derfor vil det ikke nødvendigvis være enighet om begrepsbruk i alle 

sammenhenger, og det finnes ulike definisjoner som gir ulike normative implikasjoner 

(NOU 2009:16, s. 9).  
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5.0 Visjoner, strategier og målsetninger  

Første analysekapittel bygger på en studie av ulike dokumenter. (Se metodekapittel for 

en systematisk oversikt over dokument som har vært sentrale i utformingen av denne 

studien, tabell nr. 1). Hensikten med dokumentstudiene er å gi bakgrunnsinformasjon 

om de boligpolitiske forholdene som ligger til grunn i Norge og klargjøre Husbankens, 

Enovas og DiBKs, kommunes (her representert ved Trondheim Kommune) og utbyggers 

(her representert ved Boligprodusentenes forening) rolle og ansvarsområde innenfor 

boligpolitikken. Dette vil være hensiktsmessig før jeg i de videre analysekapitlene ser 

nærmere på hvordan aktørene rammer inn bærekraftig utvikling samt hvordan de forstår 

og oversetter bærekraft til idé og omsetter dette i praksis.   

Nasjonal strategi for den sosiale boligpolitikken 

Boligpolitikken i Norge beskrives som relativt vellykket med hele 8/10 som eier sin egen 

bolig (Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 2020a). Samtidig er det en del 

mennesker som trenger hjelp til å skaffe et trygt og godt sted å bo. Høye husleier, lav 

boligstandard og lite tilpassede boliger og bomiljø er utfordringer som trekkes frem i det 

private og kommunale boligmarkedet (Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 

2014). Familier med lav inntekt har ofte dårligere boforhold enn andre og studier viser at 

boforhold, helse og sosial ulikhet har en sammenheng (Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet, 2020a).  

 

En undersøkelse fra SSB (2020) har hatt til hensikt å kartlegge fattigdomsproblemer for 

ulike grupper i befolkningen. Den viser at 24% bor i en husholdning som ikke har 

mulighet til å klare en uforutsett utgift på 18 000 kr i løpet av en måned, uten å måtte ta 

opp ekstra lån eller motta hjelp fra andre (SSB, 2020). 14% mangler minst en materiell 

gode, som innebærer at minst en av følgende punkter ikke er oppfylt; «råd til å holde 

boligen varm, råd til å spise kjøtt og fisk annenhver dag, råd til tannlege, råd til å bytte 

ut utslitte møbler, råd til å ha internett, råd til å erstatte utslitte klær og råd til å 

disponere privatbil» (SSB, 2020).  Dette tyder på at det er utfordringer i Norge knyttet til 

husholdningers inntekt og boutgifter. I utviklingen av et mer bærekraftige samfunn gir 

dette grunn til å stille spørsmål rundt ulike sosiale gruppers tilgang til boliger og bomiljø, 

men også rettigheten til å ta del i samfunnet og leve et godt og sunt liv.  

 

I rapporten «Bolig, helse og sosial ulikhet» ser Grønningsæter & Nielsen (2011) på 

boligen som en mellomliggende faktor i samspillet mellom levekår og helse. Prisen på 

boliger bestemmes av boligmarkedet og de mest attraktive boligene og bomiljøene 

kjennetegnes av høye kostnader. Forfatterne ser på boligen som et uttrykk for 

ressursfordeling (Grønningsæter & Nielsen, 2011). Norsk Arkitekters landsforbund og 

Arkitektbedriftene i Norge (2017) har sett på regelverk og statlige tiltak rettet inn mot 

boliger i Norge. Aspektene rundt levestandard, helse, levealder og sosial utjevning 

knyttet til bolig har fått mindre oppmerksomhet de siste årene. En slik utvikling kan få 

uheldige konsekvenser for sosial bærekraft, folkehelse og ressursbruk, og som vil kunne 

påføre samfunnet økte økonomiske kostnader (Norsk Arkitekters landsforbund og 

Arkitektbedriftene i Norge, 2017). Dette tyder på at det vil være nødvendig at det sosiale 

ses i sammenheng med det økonomiske og miljømessige når regelverk og statlige tiltak 

skal utvikles og gjennomføres.  

 

 

 



 21 

Regjeringen som fastsetter og kommune som planlegger 

Innenfor boligpolitikken er det Regjeringens som har i hovedoppgave å fastsette 

boligpolitiske mål og legge til rette for gjennomføringen på et lokalt nivå. Dette er 

utarbeidet gjennom forskrifter og regler. Økonomiske ordninger og faglig støtte skal 

legge til rette for at boligbyggingen og boligmarkedet fungerer på en best mulig måte. 

«Bolig-politisk plan» kan forstås som et strategidokument for boligpolitikken (Karlsen, 

Knudsen, Kilnes-Kvam, Schistad, 2020). I kommunedirektørens forslag til Boligpolitisk 

plan 2020 fremheves bærekraft som en sentral del av boligpolitikken (Trondheim 

kommune, 2020). Bærekraftsbegrepet er knyttet opp med lokalisering av boliger og 

miljøkvaliteter i boligbygging, tilgang til boligområder og en variert bolig- og 

befolkningssammensetning. Den sosiale bærekraften forstås her ut ifra den politikken 

som bidrar til at hele befolkningen kan ta del i byens ulike boområder (Trondheim 

kommune, 2020). Kommunens gjennomføringspolitikk spiller slik en avgjørende rolle for 

hvordan de arbeider som pådriver og samarbeidspart når det bærekraftige samfunnet 

skal utvikles (Trondheim Kommune, 2020).  

 

Kommunen planlegger og tilrettelegger for bygging og utbedring av boliger og har 

ansvaret for at også vanskeligstilte har et boligtilbud, mens private eier, bygger og 

forvalter boligmassen (Trondheim Kommune, 2020). Planlegging er et av de viktigste 

kommunale virkemidlene for å forme og utarbeide retningen på utviklingen av 

kommunen både når det gjelder overordnet samfunnsplanlegging og arealplanlegging 

(Amundsen & Westskog, 2018). Planlegging er «en organisert aktivitet hvor aktørene 

utformer fremtidsrettede mål og bruker kunnskap og profesjonelle arbeidsmetoder for å 

analysere, prioritere og samordne tiltak for å nå disse målene» (Amundsen & Westskog, 

2018, s. 116). Likevel ser det ut til at det er flere kommuner som mangler tilstrekkelig 

kompetanse, kapasitet og verktøy for å lykkes i arbeidet med bærekraftig utvikling 

(Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 2020).  

 

I 2020 ble det etablert et nasjonalt bærekraftsnettverk, som har til hensikt å utvikle 

verktøy og øke kunnskapen i kommunal sektor for å gjøre dem bedre rustet i arbeidet 

med en bærekraftig samfunnsutvikling (Johansson, 2020). Dette kan tenkes å utgjøre et 

nyttig verktøy for å få en oversikt over muligheter og utfordringer byene står ovenfor i 

utviklingen av et bærekraftig samfunn. Bærekraftsmålene er flersektorielle (Husbanken, 

2021) og samarbeid mellom statlige myndigheter, fylkeskommuner og kommunene vil 

derfor spille en vesentlig rolle i oppfølgingen av bærekraftmålene for å kunne tilby de 

riktige virkemidlene. Departementene er ansvarlige for å følge opp bærekraftsmålene 

innenfor sitt område. For å nå bærekraftsmålene på en best mulig måte vil det kreve at 

departementene med de underliggende virksomhetene evner å utnytte sitt handlingsrom 

på en god måte. Hva kjennetegner Husbankens, DiBKs, utbyggers og Enovas 

ansvarsområder og hvilken samfunnsrolle har disse?  

Den boligsosiale aktøren 

Husbanken er underlagt kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og har 

ansvaret for gjennomføring av den sosiale boligpolitikken og for fordeling av økonomiske 

virkemidler. Husbanken skal være et kompetansesenter for boligpolitikken, med aktiv 

bruk av informasjon, veiledning og kunnskapsutvikling (Birkedal et al, 2014).  De skal 

støtte kommunene i det boligsosiale-arbeidet og være en effektiv forvalter av de 

økonomiske ordningene «bostøtte, startlån og tilskudd og lån til utleieboliger og lån til 

boligkvalitet» (Det kongelige kommunal- og moderniseringsdepartementet, 2021a). 
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Husbanklån utgjør et supplement til private banklån, og skal bidra «til enten å fremme 

og utvikle boligkvaliteter i ny og eksisterende bebyggelse, eller et godt boligtilbud for 

vanskeligstilte på boligmarkedet og studenter» (Husbanken, 2020). 

 

I statsbudsjettet for 2021 foreslår regjeringen en finansiering på 20 milliarder norske 

kroner (Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 2020). I tildelingsbrevet til 

Husbanken fra KMD for 2021, under 4.2 er det gjort rede for et eget punkt om oppfølging 

av bærekraftsmålene. Der står det; 

Den sosiale boligpolitikken er viktig for å nå verdensmålene for bærekraft, og 

særlig målene om å utrydde fattigdom (mål 1), god helse og livskvalitet (mål 3), 

redusere ulikheten i samfunnet (mål 10), og målet om bærekraftige byer og 

samfunn (mål 11). Den nasjonale strategien angir mål og prioriteringer som skal 

være en hjelp til å operasjonalisere bærekraftsmålene på alle nivåer i 

forvaltningen (Det kongelige kommunal- og moderniseringsdepartementet, 

2021a).  

Av tildelingsbrevet ser vi at det er en sammenheng mellom flere av FN´s bærekraftmål 

og føringen av en sosial boligpolitikk. Husbanken utvikler hvert år et styringsdokument. 

Her fremkommer det hvordan Husbanken fortolker tildelingsbrevet fra departementet 

(Husbanken, 2014). Styringsdokumentet må altså oversettes og kontekstualiseres 

(Røvik, 2007). Hvordan Husbanken fortolker, oversetter og kontekstualiserer 

bærekraftmålene til sin virksomhet vil derfor spille en avgjørende rolle for hvilke 

bærekraftmål som prioriteres, men også hvordan den sosiale, den miljømessige og den 

økonomiske dimensjonen balanseres i forhold til hverandre.  

 

Blant annet ligger det en forutsetning for å søke om lån fra Husbanken til å bygge eller 

oppgradere bolig at det planlegges for høy kvalitet innenfor miljøvennlige løsninger eller 

tilgjengelighet (Husbanken, 2020). Prosjekter som oppfyller støtte fra Enova for 

oppgradering, vil automatisk oppfylle Husbankens energikriterier for grunnlån til 

oppgradering (Husbanken, 2020). Kommunal- og moderniseringsdepartementet KMD 

vedtok ny forskrift om lån fra Husbanken fra 01.01.2020. I forvaltningen av 

låneordningene skal Husbanken samarbeide med Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) om 

lån til miljøvennlige boliger. Husbanken er forvalter av lånet, men det er DiBK som har 

fagansvaret for lån til miljøvennlige boliger, og skal vurdere behovet for evalueringer og 

eventuelle framtidige justeringer av lånekriteriene (Husbanken, 2020). Det vil derfor 

være interessant å se nærmere på DiBK sin rolle innenfor det bærekraftige boligpolitiske 

arbeidet.  

Regelverksforvalteren 

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har ansvaret for å realisere bygningspolitikken i 

Norge (DiBK, 2016). DiBK er det nasjonale kompetansesenteret på bygningsområdet og 

skal ha innsikt i hvordan regelverket for boligbygging fungerer. Deres oppgave er å øke 

kunnskapen om byggeregler og byggesaksprosesser i næringen, i kommunene og blant 

bolig- og byggeiere. Slik som Husbanken er også DiBK underlagt Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet (KMD). Det er i tildelingsbrevet fra KMD rammen for DiBKs 

målsetning settes, men det er DiBK som utarbeider styringsdokumenter og handlingsplan 

for hvordan virksomheten skal oppnå disse målene (Det kongelige kommunal- og 

moderniseringsdepartementet, 2021).  
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I tildelingsbrevet for året 2021 står det at DiBK skal bidra til å oppfylle to hovedmål; «1) 

Sikre, miljøvennlige og tilgjengelige boliger og bygg, 2) Forutsigbare regler for effektiv 

ressursbruk i byggeprosessen» (DiBK, 2021). Videre i tildelingsbrevet under punkt 4.2: 

oppfølging av bærekraftsmålene står det; 

 

DiBK skal prioritere å fremme bærekraftig byggevirksomhet. Bærekraftsmålene er 

det politiske hovedsporet for å ta tak i vår tids største utfordringer. Norge har mål 

om å bli et lavsutslippssamfunn innen 2050, og vi har forpliktet oss til betydelige 

reduksjoner av klimagassutslipp innen 2030. Bygg og byggevirksomhet spiller en 

rolle i dette, der blant annet avfallsreduksjon og ombruk av byggevarer er viktig 

for å trekke næringen i en mer sirkulær retning. Bygningspolitikken spiller også en 

rolle i å få ned utslipp i andre sektorer, slik som transportsektoren. (Det kongelige 

kommunal- og moderniseringsdepartementet, 2021).  

 

Byggevirksomhet står for mye av klimagassutslippene i dagens samfunn. I arbeidet mot 

et mer bærekraftig samfunn er ulike tiltak som reduserer utslipp og ombruk av 

byggevarer sentralt (Det kongelige kommunal- og moderniseringsdepartementet, 2021).  

Hvordan DiBK overfører kunnskap om byggeregler og byggesaksprosesser samt hvordan 

de kommuniserer med næringen, kommunene og bolig- og byggeiere om dette vil være 

avgjørende for hvordan aktører innenfor byggevirksomheten forstår og oversetter 

bærekraft.  

Regelverksfortolkeren 

Boligprodusentenes forening er en interesseorganisasjon med nærmere 800 

boligproduserende medlemsbedrifter. Til sammen står disse for over halvparten av 

boligbyggingen i Norge (Boligprodusentene, 2021). Deres arbeid retter seg mot 

næringspolitiske spørsmål og de skal utvikle og stryke kompetansen innenfor 

boligbyggerbransjen. Formålet er å bidra til en kvalitetsmessig og lønnsom 

boligproduksjon (Boligprodusentene, 2021). 

I strategidokumentet for Boligprodusentenes forening kan vi lese at «Ytelser fra 

foreningens medlemmer skal kjennetegnes av trygghet, kvalitet og bærekraft» 

(Boligprodusentene, 2014). Langsiktig og målrettet innsats trekkes frem som nødvendige 

faktorer for å få til et velfungerende bolig- og arbeidsmarked. En viktig del av 

foreningens arbeid er å synliggjøre konsekvenser av regelverksendringer. Dette 

innebærer både fortolking og forklaring av regelverk (Boligprodusentene, 2014). 

Boligprodusentenes rolle tilsier at de er oversettere (Røvik, 2007) og formidlere eller 

interessenter (Callon, 1984) av innholdet som kommer frem i regelverket.  

Det er en rekke ulike forhold som er med på å påvirke boligforsyningen i samfunnet. 

Kjennetegn som trekkes frem her er; infrastruktur, energi og miljø, nasjonal 

konkurransekraft, byråkrati, produktivitet, finansiering, tomter og nøkkelpersonell 

(Boligprodusentene, 2014). Dette illustrer at det er mange hensyn å ta inn i 

samfunnsplanleggingen. Hvordan aktørene innenfor de ulike områdene samhandler vil 

spille en viktig rolle for hvordan det bærekraftige samfunnet utvikles og organiseres.  

Fremtidens energivirkemiddel  

Omstillingen til et bærekraftig samfunn handler også om å finne nye økonomiske og 

teknologiske muligheter (Haarstad & Rusten, 2018). Enova er underlagt klima- og miljø 
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departementet og er statens sentrale virkemiddel for å styrke satsingen på 

teknologiutviklingen i utviklingen av fremtidens energisystem og lavutslippssamfunn. Det 

er departementet som styrer Enova på et overordnet nivå. Dette gjøres gjennom 

fireårige styringsavtaler (Klima- og miljødepartementet, 2020a).  

 

I 2021 ble det inngått en ny styringsavtale mellom Klima- og miljødepartementet og 

Enova (Enova, 2020a). I statsbudsjettet for 2021 forslår regjeringen en rekordstor 

satsing på Enova med en finansiering på 3,3 milliarder norske kroner, som er en økning 

på 1,6 milliarder kroner siden 2013 (Regjeringen, 2020b). Formålet er å bidra til å nå 

Norges klimaforpliktelse og til omstillingen til et lavutslippssamfunn. Delmålene Enova 

skal bidra til er «a) reduserte ikke-kvotepliktige klimagassutslipp mot 2030, b) 

teknologiutvikling og innovasjon som bidrar til utslippsreduksjoner frem mot 

lavutslippssamfunnet i 2050» (Klima- og miljødepartementet, 2020). 

 

Det er rammene i det årlige oppdragsbrevet som setter rammene for hvordan Enova skal 

forvalte midlene, men det er opp til Enova hvordan de utformer program, prioriterer 

mellom områder og tildeler støtte til enkeltprosjekt (Klima- og miljødepartementet, 

2020a). Aktiviteten kan rettes inn mot alle sektorer. Enova kjennetegnes slik med en 

stor faglig frihet til å utvikle virkemidler og tildele støtte til enkeltprosjekter (Klima- og 

miljødepartementet, 2020). Enova skal ha et landsdekkende tilbud av informasjons- og 

rådgivningstjenester (Klima- og miljødepartementet, 2020). Målet med virkemidlene er 

oppnå varige endringer i markedet slik at løsninger tilpasset lavutslippssamfunnet på sikt 

blir foretrukket uten støtte. Dette krever at Enova har god innsikt i markedene som de 

operer i og har en god kontakt med relevante aktører. I forvaltningen av midlene nevnes 

både Husbanken og DiBK som relevante vikemiddelaktører (Klima- og 

miljødepartementet, 2020). I forbindelse med høringen av styringsavtalen kom det frem 

i DiBKs innspill at de ønsker et styrket samarbeid med Enova blant annet i forbindelse 

med oppussingsråd for boligeiere (Regjeringen, 2020c).  

 

Enovatilskuddet er en rettighetsbasert støtteordning for private husholdninger som skal 

gi privatpersoner muligheten til å gjennomføre tiltak for å utbedre energibruken i egen 

bolig (Enova, 2020b). Forbedret inneklima, økt bokomfort og reduserte energikostnader 

er fordeler som trekkes frem.  I tillegg vil det kunne gi boligen et bedre energimerke som 

øker verdien av boligen (Enova, 2016). I styringsdokumentet for 2021 står det at Enova 

årlig skal disponere minimum 300 millioner kroner til tiltak hos husholdninger og 

forbrukere for å bidra til reduserte klimagassutslipp og omstilling til lavutslippssamfunnet 

(Energi- og klimadepartementet, 2020). Enovatilskuddet i tall gir en oversikt over antall 

saker og utbetalt beløp for ulike tiltak siden 2015. Når vi ser på statistikk over 

«oppgradering av bygningskroppen» har antall saker økt pr år, med 199 saker i 2016 til 

566 saker i 2020 (Enova, 2021). Dette kan tyde på at det er en økt oppmerksomhet 

rundt det å gjøre oppgraderinger av eget hus.  

 

Bærekraftmålene er noe som angår alle deler av samfunnet, men når en leser Enovas 

styringsavtale (2021-2024) står det ingenting om FN´s bærekraftmål eller 

bærekraftsarbeid. Det eneste som kommer frem i avtalen er at Enova skal være ledende 

i sitt arbeid med et samfunnsansvar (Klima- og miljødepartementet, 2020). Rammene 

som settes av departementet gjennom styringsavtalen utgjør altså den overordnede 

innramming for Enovas arbeid, men hvordan Enova utformer program, prioriterer og 

tildeler midler spiller en avgjørende rolle for hva, hvordan og hvilke prosjekter som 

prioriteres. 
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I dette kapittelet har jeg sett på ulike dokumenter som viser ulike aspekter ved den 

norske boligpolitikken, hvordan den vektlegger FN´s bærekraftsmål samt klargjort 

sentrale aktører og deres ansvarsrolle innenfor det boligpolitiske området. Dokumentene 

er viktig for oppgaven da målet er å utforske hvordan hensynet til FN´s bærekraftsmål 

ivaretas og hvordan arbeidet mot en bærekraftig fremtid oversettes av offentlige aktører 

innenfor boligplanlegging og i beslutningsprosesser. Dokumentene som har blitt 

presentert utgjør med andre ord et viktig bakteppe når vi i neste kapittel skal analysere 

intervjuene for å undersøke hvordan virksomhetene forstår arbeidet med bærekraft og 

hvordan de omsetter dette i praksis.  
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6.0 Innramming av bærekraft 

I dette analysekapittelet skal innrammingsbegrepet og første fasen i translasjonsteorien, 

problematisering, brukes for å få innblikk i hvordan en bærekraftig utvikling blir oversatt 

hos Husbanken, DiBK og Enova, kommune og utbygger ved bruk av intervjumaterialet.  

Regjeringens forslag til statsbudsjettet for 2021 viser at klima- og miljø, grønn omstilling 

og arbeid for en mer bærekraftig framtid er områder som har blitt tillagt et stort og viktig 

fokus (Regjeringen, 2020a). Regjeringens mål er formulert som et sett av visjoner om 

hvordan fremtidens samfunn skal formes og utvikles og viser hvilken rolle Norge skal ha i 

en bærekraftig utvikling. For å kunne lykkes med en slik utvikling er en avhengig av at 

en rekke ulike aktører spiller på lag og arbeider mot samme mål: de må interesseres 

(Callon, 1984). Interessering, handler om å koble allierte til et nettverk og tilskrive dem 

ulike roller. Hvilke roller Husbanken, Enova og DiBK knyttes blant annet til tildelingsbrev, 

oppdragsbrev og styringsavtaler fra overordnet departement.  

Tildelingsbrevet og oppdragsbrevet er en årlig instruks fra ansvarlig departement til den 

enkelte underliggende virksomhet. Det rammer inn og definerer hvem som skal utføre 

arbeidet, hva som skal gjøres, målsetninger (hovedmål og delmål), hvor mye midler 

organisasjonen får og hvordan de skal fordeles. Det gir en beskrivelse av 

samfunnsoppdraget og hvilken rolle mottakerne av tildelingsbrevet skal ha. 

Styringsdokumentet kan forstås som en kontrakt mellom departement og underliggende 

virksomhet (Callon, 1998). Gjennom styringsdokumentet forsøker en å opprettholde en 

slags synlig orden mellom departement og underliggende virksomhet. Dette er med på å 

gi oversikt, forutsigbarhet og kontroll. Denne top-down bestillingen, indikerer altså at det 

er noe som skjer i fra den underliggende virksomhet mottar tildelingsbrevet til 

utformingen av virksomhetens styringsdokument. Det er innenfor rammene av avtalene 

at underliggende virksomhet må utforme program, prioritere mellom område og tildele 

støtte (Regjeringen, 2020c). Translasjons- eller oversettelse teori vil derfor være et 

nyttig verktøy når vi skal undersøke hva som skjer i denne prosessen. Sentralt innenfor 

oversettelsesteori er at teknologien, her bestillingen, må endres og tilpasses den nye 

konteksten den skal brukes i. Den må kontekstualiseres (Røvik, 2007).  

Hver og en av virksomhetene kan forstås som ulike sosiale institusjoner. De er bygd opp 

av ulike materielle og sosiale elementer som også er med på å forme virksomhetens 

kunnskap og (arbeids)praksiser (Skjølsvold, 2015). Hvordan bestillingens oversettes og 

omskrives må forstås ut ifra de aktører, aktanter samt sosiale og kulturelle forhold som 

ligger til grunn i virksomheten. Når vi skal undersøke politikk, i praksis, rettes 

oppmerksomheten i denne oppgaven mot de underliggende statlige virksomhetene; 

Husbanken, Enova og DiBK, samt kommune og utbygger som viktige aktører. 

Virksomhetene og aktørene samt dere samfunnsrolle kan illustreres slik; 
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«Figur 3. Boligaktørers samfunnsrolle og tilknytning til boligbygging» 

Figuren gir en oversikt over aktørene som vektlegges i denne oppgaven og en kort 

beskrivelse av deres samfunnsrolle.  Hvilken tilknytning virksomhetene har til boliger og 

bygg illustrerer også hvordan virksomhetene involveres i ulike stadier av en 

boligplanleggingsprosess. Virksomhetene kan slik forstås å ha ulike roller med innsikt i 

ulike fagområder. 

Den grønne og den brune bærekraften 

I bestillingen fra kommunal- og moderniseringsdepartementet til de underliggende 

virksomhetene, Husbanken og DiBK, så vi at det var utarbeidet et eget bærekraftspunkt 

(Det kongelige Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 2021). Når 

bærekraftmålene skal integreres i en virksomhet må de oversettes; de må først 

dekontekstualiseres; fra praksis til idé (Røvik, 2007). Dette krever god innsikt i og 

kunnskap om de ulike bærekratsdimensjonene. Hva legger de ulike virksomhetene i 

bærekraft og hvordan oversettes bærekraftmålene hos de ulike aktørene?   

 

Egil fra Enova referer til Brundtland utvalget og utdyper videre om behov som en del av 

bærekraft; 

 

Den sier den (Brundtlandrapporten) skal tilfredsstille våre behov, men hva er våre 

behov da? Hvor er grensa for hvor store behov vi kan ha? (...) men nå handler det 

vel mye om å redusere klimagassutslipp, at vi skal få opprettholde verdiskapingen 

og sysselsettingen i Norge, men samtidig redusere klimagassutslippene både i 

Norge og i verden.  

 

Egil problematiserer bærekraftsbegrepet i forhold til individuelle og kollektive behov. 

Individuelle behov kan relateres til menneskets behov for vekst og utvikling. Når det 

gjelder kollektive behov kan forståelsen av bærekraft innebære å opprettholde 

verdiskaping og sysselsettingen i Norge, men på den andre siden handler det om 
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redusere klimagassutslipp både i Norge og verden. Det ser ut til at den miljømessige og 

økonomiske bærekraftsdimensjonen tillegges størst vekt her. Det handler om utvikling av 

nye miljøvennlige teknologier som kan gi en økonomisk verdi i samfunnet. Bob fra 

Boligprodusentene problematiserer denne «grønne» bærekraften; 

 

De fleste, når man diskuterer bærekraft det er bærekraften på det enkelt bygg. 

Det er jo det alle reiser som debatt. Altså klimagassutslipp på det bygget som du 

har bygd, om du bruker elektriske gravemaskiner eller ikke, men for meg er 

bærekraft noe mye mye større (...) Vi snakker ofte om den grønne og den brune 

bærekraften. Den grønne er at man er opptatt av enkelte ting eller hvordan man 

skal gjøre det, mens det brune går på at folk har et sted å bo og har et verdig liv.  

 

Bob forstår den «grønne» bærekraften som noe som retter seg mot enkelte ting eller det 

materielle. Det kan se ut til at den «grønne» bærekraften utelater noen viktige sosiale 

aspekter ved bærekraftsbegrepet og gir en snever innramming av bærekraft. Den 

«brune» bærekraften ser ut til å fokusere i en større grad på de sosiale sidene ved det å 

bo og det å ha et verdig liv. Truls-Kåre fra Trondheim kommune illustrer noen viktige 

aspekter ved den sosiale bærekraften; 

 

Det her med sosial bærekraft at det egentlig to ting i dette her. For det første så 

har du det her hensynet til mangfold i et område ikke sant. (...) Det her med 

at ikke noen områder ikke bare blir ensidig bebodd av folk med lavinntekt og 

motvirket bomiljøproblemer. (...) Hvem skal ha tilgang til de ulike boområdene? 

Det kan være tuftet på en slags rettferdighetstankegang da at skal det bare være 

for mennesker med god økonomi og bo sentrumsnært? (...) men uansett så er det 

to interessante perspektiver her. Bolig som vare kontra bolig som rettighet.  

 

Truls-Kåre trekker frem mangfold i et boområde samt tilgangen til et boområde som 

viktige kjennetegn ved den sosiale dimensjonen av bærekraftsbegrepet. Dårlig økonomi 

eller en lavinntekt trekkes her frem som en barriere for å kunne kjøpe eller skaffe seg 

bolig. Dette kan relateres til Grønningsæter & Nielsens (2011) forståelse av bolig som et 

uttrykk for ressursfordeling, hvor tilgangen til bolig eller et boområde bestemmes ut ifra 

de økonomiske ressursene en person har. Dette kan gi utfordringer til det å fremme 

mangfold i et boområde. Dempsey et al (2011) beskriver blant annet hvordan sosial 

bærekraftighet henger sammen med sosial rettferdighet og en rettferdig fordeling av 

ressurser. Å ha et sted å bo kan forstås å inngå som en del av våre behov for å kunne 

leve et verdig liv, men samtidig er ikke bolig og tilgangen til et boligområde en 

tilgjengelig ressurs for alle. Bob fra Boligprodusentene forteller blant annet hvordan han 

opplever boligbygging som en underskuddsvare i samfunnet og at det må være et 

politisk ønske om mer bygging.  Boligbygging forstås her som noe «udekket» og noe som 

ikke tilfredsstilles gjennom produksjonen. Gir dette et rettferdig samfunn? Hvilken 

betydning får dette når det gjelder å sikre individuelle behov?  

 

Henning fra Husbanken forteller at et aspekt ved bærekraft handler om å tenke 

annerledes og se samfunnet fremover i tid;  

 

Når du ser på strategien altså det er min tilnærming er at det egentlig handler om 

samfunnsoppdraget. Når jeg ser strategien så er det veldig betont mot eldre altså 

da handler det om bærekraften i det samfunnet fremover i tid hvor vi blir mange 

flere eldre og færre arbeidstakere blant eldre. Det gir altså en utfordring og det 
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betyr at vi ikke kan bygge oss ut med institusjoner, men vi må ha gode boliger og 

boligområder som fungerer godt i et livsløp. Så vi må tenke annerledes når vi 

utvikler våre boområder eller hvordan vi supplerer og styrker de eksisterende 

boområdene da. Så det blir liksom bærekraft.  

 

Sitatet illustrer hvordan informanten leser og forstår samfunnsoppdraget knyttet opp mot 

bærekraft. Henning trekker frem tiltak mot eldre, gode tiltak i boliger og boligområder 

som en type bærekraft. Der tiltakene mot eldre kan forstås som en form for planlegging 

der enn tar utgangspunkt i gjeldende trender og framskriver disse. Slik illustrer sitatet 

også en tidsdimensjon av bærekraftsbegrepet sett opp imot et generasjonsperspektiv. 

Rettigheter mellom generasjoner er også sentralt innenfor Brundtlandrapporten, om 

hvordan en skal tilfredsstille dagens behov uten å ødelegge for fremtidige generasjoner 

(FN, 2019). På tross av at Henning fremhever viktigheten av gode tiltak i boliger og 

boligområder kan det se ut til at tiltakene i en større grad er rettet mot den fysiske og 

materielle utformingen ved en bolig og et boligområde for å sikre tilgjengelighet.  For å 

oppnå en utvikling av boliger og boområdet forteller Henning at de må tenke annerledes. 

Det å tenke annerledes kan i denne sammenhengen knyttes til begrepene innovasjon, 

endring og omstilling. Hvordan virksomheten tilegner kunnskap og driver læringsutvikling 

vil være viktige faktorer for hvordan de lykkes med bærekraftig utvikling. Når 

virksomheten tar inn ny kunnskap må denne også oversettes og tilpasses den konteksten 

det skal praktiseres i. Røvik (2007) omtaler denne prosessen, fra ide til praksis, som en 

kontekstualiseringsprosess.   

 

Truls Kåre tar også utgangspunkt i en tidsdimensjon av bærekraft, men i motsetning til 

Henning som ser på et generasjonsperspektiv tar Truls Kåre utgangspunkt i en ønsket 

fremtid; «Så boligpolitikk som bygger under klimamål og som legger til rette for 

tilgjengelighet for alle overalt. Litt sånn utopisk som et mål. Det er vel det en kan legge i 

det begrepet bærekraft». Når Truls-Kåre snakker om det bærekraftige samfunnet bygger 

dette altså på en boligpolitikk som både er rettet etter klimamål og samtidig sikrer 

tilgjengelighet for alle overalt. Dette forstås som et utopisk mål. Er det bærekraftige 

samfunnet (u)oppnåelig?  

 

I en bærekraftig utvikling er FN´s bærekraftsmål sentrale. Målene forstås som en global 

arbeidsplan (FN, 2020) og legger på den måten føringer for hvordan en bærekraftig 

planlegging og samfunnsutvikling skal konkretiseres på et nasjonalt nivå. Hvordan det 

bærekraftige arbeidet videre følges opp hos hver enkel virksomhet spiller en betydelig 

rolle for hvordan dette arbeidet utvikles. Doris fra DiBK ser på bærekraft som noe globalt 

og lokalt; 

 

For det kan ofte være sånn altså vi som jobber med å få mer bærekraft at vi er litt 

sånn inni vår egen boble og tror at resten av verden er det også. (...) Jeg er jo litt 

sånn hvordan kan vi få til det gode.. for selv om det lønner seg på god sikt og for 

samfunnet er det noe annet for den enkelt bedrift som skal bygge der og da. Ja, 

hvordan kan man få det til å gå i hop da.  

 

Doris forstår arbeidet med bærekraft som noe globalt og kollektivt på den ene siden og 

noe lokalt og en enkeltvirksomhetens verdi og realitet på den andre siden. En 

bærekraftig utvikling kan her forstås som å være noe godt, men hva er egentlig godt?   

Hva som forstås som noe godt på et globalt nivå er ikke nødvendigvis godt for den 
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enkelte virksomhet eller organisasjon. I en bærekraftig utvikling, vil det være mulig å 

realisere viktige samfunnsmål som både tar hensyn til det globale og det lokale?  

Ulike innramminger av bærekraft 

Den økte oppmerksomheten rundt bærekraft i samfunnet kan forstås som noe som 

utfordrer virksomhetenes innramming, samtidig som det representerer en nødvendig 

omstilling og krav til endring. Innenfor innrammingsbegrepet fremhever Callon (1998) at 

enhver innramming står i relasjon til det som er eller befinner seg utenfor. Det handler 

om hvordan virksomhetene forstår bærekraft og hvordan disse «siver inn» og setter sitt 

preg på virksomhetenes og organisasjonens diskurser og dagsorden. Litt forenklet kan 

måten de ulike aktørene forstår bærekraft på, illustreres slik; 

 

«Figur 4. Innramminger av bærekraft» 

 

Figur 4 illustrer hvordan to parallelle innramminger springer ut ifra bærekraftsbegrepet. 

På et overordnet nivå kan den ene innramming av bærekraft forstås som noe «grønt» og 

på den andre siden som noe «brunt». Den grønne bærekraften setter søkelys på energi 

og miljø samt det å redusere klimagassutslipp og å få en økonomisk oppslutning. Den 

«brune» bærekraften fremhever det sosiale samt det å legge til rette for at mennesker 

skal kunne leve et godt og verdig liv. Vi kan si at oppfatningene av bærekraftsbegrepet 

bærer preg av virksomhetenes ulike forståelser av hvilke problemer som de skal løse i 

samfunnet. Husbanken, Enova, DiBK, kommune og utbygger kjennetegnes med ulike 

roller og forskjellig ansvarsområder. 

 

Innrammingene kan slik ses i sammenheng med Callons (1984) første fase innenfor 

translasjonsteorien, problematisering, om hvordan bærekraft skal defineres. 

Oppfatningene gir ulike forståelser av hvordan bærekraft skal defineres, men også 

hvordan de ulike dimensjonene skal vektlegges, men også hvordan samfunnsoppdraget 

skal løses i et bærekraftperspektiv. Enova ser ut til å vektlegge den miljømessige og 

økonomiske dimensjonen av bærekraftsbegrepet, mens utbygger, kommunen og 

Husbanken er mer inne på aspekter ved den sosiale dimensjonen og menneskers tilgang 

til bolig og boligområder. Det kan se ut til at de sosiale utfordringene knyttet til 
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menneskers tilgang til bolig og boligområder er noe som «siver» inn og utfordrer 

innrammingen (Callon, 1998) av bærekraftsbegrepet.  

 

Innramminger av bærekraft kan illustreres som en fargeleggingsprosess. Virksomhetene 

er utstyrt med ulike fargeleggingsskrin og det er gjennom fargeleggingen at ideene 

presenteres og tydeliggjøres. Fargeleggingen krever likevel kunnskap om hvilke 

egenskaper fargene har, hvordan de kan blandes med hverandre og hvordan 

egenskapene endres ut ifra det underlaget som brukes. For å oppfylle 

samfunnsoppdraget krever dette at virksomhetene evner å overføre virkemidlene de 

administrer. Virkemidlene kan slik forstås å utgjøre de ulike fargene i 

fargeleggingsskrinet. Hvordan fargelegger Husbanken, Enova, DiBK, kommune og 

utbygger bærekraft? For å få innsikt i virksomhetenes og organisasjonens 

fargeleggingsprosesser og translasjonsprosesser vil det være nyttig å undersøke hvilke 

posisjoner virksomhetene og organisasjonene inntar og hvilke oversettelser fra idé til 

praksis som gjøres og hvordan. Dette skal vi se nærmere på i neste analysekapittel.  
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7.0 Oversetting av bærekraftsbegrepet – fra visjon til praksis 

I forrige kapittel så vi på innramminger av bærekraftsbegrepet og første fasen av 

translasjonsteori, problematisering. I dette analysekapittelet vil translasjonsteori (Callon, 

1984), oversettelsesteori (Røvik, 2007) samt «middle-out»-perspektivet (Janda & Parag, 

2013) benyttes for å se nærmere på Husbankens, Enovas, DiBKs, kommuner (her 

representert ved Trondheim kommune) og utbyggers (her representert ved 

Boligprodusentenes forening) funksjon og posisjon når det gjelder å oversette 

bærekraftsbegrepet. Aktørenes funksjon og posisjon utgjør en sentral rolle for hvordan 

virksomhetene tenker problemer, løsninger og handling (Janda & Parag, 2013). Dette er 

avgjørende for hvordan virksomhetene tilegner seg kunnskap og tilbyr virkemidler til 

andre aktører, kunder og samarbeidspartnere. Hvilke virkemidler tilbyr de ulike 

virksomhetene og hvordan går de frem for å interessere andre? Hvilke relasjoner oppstår 

og hvordan utvikles nettverk?  

Vi har jo virkemidlene, men vi må også fasilitere prosesser 

Husbanken, DiBK, Enova og Kommune er utstyrt med en rekke forskjellige virkemidler 

eller verktøy. Hvilke virkemidler virksomhetene tilbyr er i stor grad statlige bestemt. Vi 

kan si at virkemidlene er nedfelt i en top-down strategi. Hvordan verktøyene brukes og 

kombineres må ses i en sammenheng med virksomhetenes samfunnsrolle og posisjon. 

Målet med virkemidlene er å påvirke og/eller stimulere til en handling for å få til endring 

eller oppfylle et mål. Virkemidlene kan slik forstås som ulike styringsteknologier som 

virksomhetene administrerer og forvalter for å oppfylle de målene som er gitt i deres 

samfunnsoppdrag på en mer effektiv måte. I hvilken grad de lykkes med 

samfunnsoppdraget og får gjennomslag kan ses i sammenheng med virksomhetenes 

evne til å oversette egne mål og interessere andre aktører (Callon, 1984) til å omsette 

målene i tråd med egne visjoner.   

 

Henning gir en beskrivelse av virkemidlene som Husbanken tilbyr og hvordan de må gå 

frem for å interessere kommunen; 

 

Vi har jo både økonomiske og pedagogiske, (...) Vi har jo virkemidlene, men vi må 

også fasilitere prosesser for å få øynene opp hos de her kommunene. Få dem til å 

forplikte seg til å gå et løp og prøve ut det her mer offensivt som oftest enn det dem 

tidligere har gjort. Så det er den veilednings/rådgivings påvirkningsjobben vi gjør da, 

men vi har med oss virkemidlene i ryggsekken når vi gjør den jobben (...) Vi har 

fortsatt påvirkningskraft igjennom argumentasjon og rådgiving og veiledning, men 

valget er kommunens da. Vi stiller jo masse krav f.eks knyttet til tilgjengelighet når 

det kommer til omsorgsboliger (...) Miljøkrav, bærekraftskrav knyttet til akkurat 

bygningskvalitet eller miljømessig kvalitet det er ikke der.  

 

Sitatet illustrerer hvordan Husbanken kommuniserer downstream, ned til en klient, som i 

dette tilfellet er kommunen. Husbanken inntar slik en enabler- eller muliggjører-rolle 

(Janda & Parag, 2013), gjennom å tilby virkemidler og legger til rette for handling. Fra 

Husbankens perspektiv handler det altså om å få kommunens oppmerksomhet rundt de 

ulike virkemidlene de administrer for å oppfylle deres mål. Veiledning og rådgivning kan 

her forstås som ulike måter å gjøre «interessering» på (Callon, 1984) for å vekke oppsikt 

om virkemidlene hos kommunen. Henning forteller at de må fasilitere prosesser for å få 

opp øynene hos kommunen. Å fasilitere kan relateres til det å sette krav for å fremme 
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noe. I sitatet kommer det frem at Husbanken setter krav til tilgjengelighet. 

Tilgjengeligheten kan illustrere hvordan boligsosiale tiltak fremmes innenfor 

bygningskvalitet, mens miljøkrav og bærekraftskrav på andre siden ikke forstås å være 

en del av Husbankens fokus når det gjelder bygningskvalitet.  

 

Innenfor translasjonsteori anses evnen til å overtale og overbevise som nødvendig for å 

kunne mobilisere ulike aktører (Skjølsvold, 2015). Veilednings og rådgivningsjobben som 

Henning beskriver kan forstås som ett sett av forhandlingsprosesser og ulike måter å 

«oversette» virkemidlene på for å overbevise kommunen om å ta dem i bruk. Dersom 

kommunen godtar og forplikter seg til å gjennomføre løpet som virkemidlene krever kan 

dette beskrives som et resultat av en vellykket oversettelsesprosess, men også 

interesseringsprosess. Kommunen vil dermed innta en deltakende rolle, en mediator-rolle 

(Janda & Parag, 2013) og de innrulleres i nettverket (Callon, 1984). Situasjonen kan 

forenklet illustreres slik; 

 

 
«Figur 5. Ansvarsfordeling og relasjonene mellom KMD, Husbanken og kommunen» 

 

Figur 5 illustrer hvordan kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), Husbanken 

og kommune står i posisjon til hverandre. Husbankens posisjon, i denne situasjonen, kan 

forstås som en «midt»- posisjon der Husbanken utgjør en slags mellomliggende aktør 

mellom KMD og kommune (Janda & Parag, 2013). Husbankens rolle og posisjon kan slik 

forstås som et gunstig utgangspunkt for å forhandle mellom KMD på topp og kommune 

på bunn. Hvordan Husbanken evner å forene disse aktørene vil henge sammen med 

virksomhetens virkemidler, men også kunnskapsnivået på det området det skal 

forhandles om. Henning forteller om en situasjon hvor Trondheim kommune søker 

kunnskap hos Husbanken;  

 

De (Trondheim Kommune) har fått i oppdrag fra FN å oversette Geneva chartroom 

sustainable housing, så kommer dem til oss og spør dere har jo greie på bolig. 

Hvordan gjør vi dette her? Det kommer ikke noen bestilling fra departementet på 
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at nå skal dere jobbe med dette her, nei det kommer fra kommunen som har fått 

en direkte oppfordring fra FN (...) Her må vi være relevant og her må vi forstå og 

om vi ikke forstår så må vi tilegne oss den kunnskapen nok til at vi kan 

kommunisere med kommunene. Det er kjempeviktig.  

 

Eksempel illustrer hvordan kommune søker oppmerksomhet og kunnskap hos Husbanken 

og kan relateres til Janda & Parag (2013) upstream-begrep om hvordan behov for 

kunnskap om bolig kommuniseres eller søkes nedenfra, fra kommune og opp til 

Husbanken, som offentlig virksomhet. Kommunen som en berørt og interessert aktør, fra 

FN, etterspør kunnskap og kompetanse oppover til Husbanken. Slik settes Husbanken i 

arbeid gjennom kommunen sine «kanaler». Når Husbanken forteller at de ønsker å 

oversette dokumentet aksepterer de og trer inn i sin tildelte rolle, som en «oversetter» 

av dokumentet. Husbanken innrulleres og blir en del av nettverket (Callon, 1984). 

Husbanken tilskrives her en deltakende rolle, en mediator-rolle (Janda & Parag, 2013). 

Kommunen kan her forstås å ha fått til en vellykket interessering (Callon, 1984). 

Situasjonen kan forenklet illustreres slik; 

 

 
«Figur 6. Krefter i bevegelse mellom FN, Husbanken og kommunen» 

 

Figur 6 illustrerer hvordan ulike krefter settes i bevegelse og hvordan handlekraft 

omsettes. Kommunen mottar en bestilling fra FN og kommuniserer videre med 

Husbanken for å finne en løsning og legge til rette for handling. Kommunen evner altså å 

bevege seg mellom ulike aktører, navigere i ulike retninger og kan slik forstås som en 

slags katalysator. Kommunen har satt i gang en prosess. Dette er interessant med tanke 

på at nivået kommunen ligger på, tilsier ut ifra illustrasjonen over, at de ligger på 

«bunn». Situasjonen som Henning beskriver illustrerer hvordan kommunen evne til å 

interessere, engasjere og samle ulike aktører til å bidra i oversettelsesprosessen av 

Geneva chartroom sustainable housing. Kommunen kan slik forstås som en 

mellomliggende aktør (Janda & Parag, 2013). Kommunen evner å samle ulike aktører på 

ulike nivåer og inntar dermed en aggregator rolle (Janda & Parag, 2013) noe som 

synliggjør kommunens produktive og skapende effekter. Situasjonen er et eksempel på 
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hvordan en aktørs rolle eller posisjon ikke utgjør noe statisk, men kan endres ut ifra den 

konteksten aktørene befinner seg i (Janda & Parag, 2013).  

 

Kommunens evne til å styre i denne situasjonen kan også være med å endre posisjon og 

funksjon til andre virksomheter, men også de styringsteknologiene eller virkemidlene 

som virksomhetene forvalter og administrerer. Dette illustrer en dynamisk prosess hvor 

aktørene og relasjonene mellom dem er i en konstant bevegelse. Relasjoner er altså noe 

som oppstår, utvikles, formes og endres. Når Husbankens inntrer som «oversetter» av 

Geneva chartroom sustainable housing krever dette at Husbanken evner å overføre 

idéene, men også gjøre det oversettelsesbart til en norsk kontekst. Dokumentet må altså 

dekontekstualiseres og kontekstualiseres (Røvik, 2007). Husbanken må altså tilegne ny 

kunnskap, men også overføre denne kunnskapen til en praksis. Kunnskap kan her 

relateres til ideer som må oversettes til praksis og videre tilpasses Husbankens kontekst. 

Oversettelsesprosessen beskriver både en dekontekstualisering og en 

kontekstualiseringsprosess (Røvik, 2007). Hvilke retninger Husbanken evner å bevege 

seg og kommunisere med ulike aktører vil spille en avgjørende rolle for hvilke aktører 

som mobiliserer og kobles til nettverket (Callon, 1984).  

 

Det er en forventning fra overordnet departement at Husbanken skal gjøre en jobb i et 

bærekraftperspektiv (Det kongelige kommunal- og moderniseringsdepartementet, 

2021a). Henning opplever at arbeidet rettet mot bærekraft er en «kommune-greie», det 

er «kommunene som er i siget her». Kommunen har en viktig rolle som 

samfunnsplanlegger (Trondheim kommune, 2020). Hvordan kommuner planlegger, og 

hvilke tiltak de gjennomfører vil spille en viktig rolle for hvordan det bærekraftige 

samfunnet utvikles. Husbanken har likevel en viktig rolle når det gjelder å bistå 

kommunene i «bærekraftsarbeidet» med de virkemidlene de tilbyr (Det kongelige 

kommunal- og moderniseringsdepartementet, 2021a). Henning forteller hva som må til 

for å få en effekt å legge til rette for en bærekraftig utvikling; 

Skal vi være relevant, skal vi kunne bidra og få deres oppmerksomhet for det er 

jo det det handler om for oss å få deres oppmerksomhet på de boligsosiale 

utfordringene. For å få dem til å bruke virkemidlene sånn at dette her får effekt 

må vi også forstå hvordan dem tenker i forhold til FN´s bærekraftsmål. Vi må 

kunne peke direkte på relevansen mellom de ulike målene, virkemidlene som vi 

tilbyr, de tiltakene som de iverksetter og vi må også peke på samfunnsstatistikk 

som viser hvordan situasjonen er. Skal vi få bevegelse i det så må vi faktisk gjøre 

noe her.  Gjøre mulige tiltak og tilføre ulike virkemidler.  

For å lykkes med en bærekraftig utvikling forteller Henning at det handler om å få 

kommunens interesse for de boligsosiale utfordringene.  Kommunene må altså 

interesseres (Callon, 1984) slik at de kan ta i bruk virkemidlene Husbanken tilbyr. I en 

bærekraftig utvikling vil det være behov for å gjøre nye tiltak og tilføre nye virkemidler. 

For å kunne bevege samfunnet i en mer bærekraftig retning vil det altså være nødvendig 

at aktørene kommuniserer på et felles grunnlag slik at nye initiativer kan tas internt 

innenfor virksomhetene. Dette vil altså også kreve at Husbanken tilegner seg kunnskap 

om hvordan kommunen tenker rundt FN´s bærekraftsmål. Hvilke effekter og resultater 

Husbanken og kommune anser som viktige i en bærekraftig utvikling vil være en viktig 

forutsetning for å få til et godt samarbeid, men også i arbeidet med å utvikle nye tiltak 

og virkemidler. Situasjonen kan slik illustrere hvordan en bærekraftig utvikling befinner 

seg i en slags startfase. Interaksjonen mellom kommunene og Husbanken vil slik spille 
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en viktig rolle for hvilke oversettelser som gjøres av bærekraft. Kommunikasjonen 

mellom dem kan forstås som en forhandlingsprosess om hva bærekraft skal inneholde og 

hvordan en bærekraftig utvikling skal omsettes i praksis.  

 

Bærekraftsbegrepet er et komplekst begrep og omfatter kunnskap innenfor den sosiale, 

den økonomiske og den miljømessige dimensjonen (Lethonen, 2004). Hedvig fra 

Husbanken forteller hvordan kombinasjonen av økonomiske virkemidler og høy 

kompetanse er en viktig forutsetning for å kunne påvirke. I en bærekraftig utvikling vil 

dette kreve at Husbanken har kunnskap om det sosiale, det økonomiske og det 

miljømessige. Henning forteller om Husbankens kunnskapsnivå på klima- og miljø; 

 

Dagens samarbeid det er at vi i det hele tatt ikke har kompetanse på 

miljøperspektivet eller den tekniske siden. (...) Så dem (DiBK) er jo vår faglige 

ressurs fordi at vi har outsourcet vår eller vi har frigitt vår eller vi har avviklet vår. 

Så det er jo DiBK som er vår samarbeidspart her og Enova hadde vi et tett 

samarbeid med (...). 

 

Sitatet synliggjør hvordan relasjoner mellom Husbanken, DiBK og Enova har endret seg 

over tid og hvilken betydning dette har for kunnskapsnivået eller virksomhetens faglige 

grunnlag. Sitatet forteller at energi og miljø har vært en funksjon ved Husbanken 

tidligere, men at denne funksjonen er blitt flyttet over til DiBK. Kunnskapsoverføringen 

kan knyttes opp til Røviks (2007) begreper om dekontekstualisering og 

kontekstualisering om hvordan Husbankens praksis knyttet til energi og miljø må 

dekontektualiseres og deretter rekontekstualiseres og tilpasses DiBKs kontekst og 

ansvarsområde. Husbanken og DiBK kjennetegnes med ulike kunnskaps- og 

ansvarsområder. Det kan likevel tolkes som at det foregår en slags interaksjon mellom 

virksomhetene, der DiBK er Husbankens rådgiver på energi- og miljø (Det kongelige 

kommunal- og moderniseringsdepartementet, 2021). 

 

Husbanken er avgrenset til å ha kunnskap om det boligsosiale og de vanskeligstilte (Det 

kongelige kommunal- og moderniseringsdepartementet, 2021a), mens DiBK er utvikler 

av kriterier knyttet til miljø og tilgjengelighet samt skal sikre at det bygges gode boliger 

og bygg (Det kongelige kommunal- og moderniseringsdepartementet, 2021). Denne 

ansvarsfordelingen synliggjør et skille mellom det sosiale på den ene siden og det 

miljømessige på den andre. Det er DiBK som sitter på energikravene og forvalter 

regelverket, men Husbanken behandler søknadene om lån og støtte til energitiltak og 

oppgradering (Husbanken, 2020). Husbankens og DiBKs posisjon tilsier at de ligger på 

samme nivå under samme departement slik kan interaksjonen mellom dem forstås som 

en sideways-kommunikasjon (Janda & Parag, 2013).  

 

Henning beskriver at det har vært en interaksjon mellom Enova og Husbanken. Egil 

utdyper om samarbeidet mellom Husbanken og Enova «Hvis du tilfredsstiller Enova sine 

krav til energioppgradering så tilfredsstiller du også Husbanken sine krav samtidig. Så 

det var en samordning der da». Husbankens lån til oppgradering indikerer at dette er en 

samordning som fortsatt gjelder (Husbanken, 2020). På tross av dette kan det se ut til at 

kommunikasjon mellom dem er mangelfull. Interaksjonen mellom Husbanken, Enova og 

DiBK kan illustreres med Janda & Parags (2013) sideways-begrep om hvordan 

kommunikasjon gjøres på tvers mellom ulike departement, kommunal- og 

moderniseringsdepartementet og energi- og klimadepartementet. Det kan likevel se ut til 

at Husbanken, Enova og DiBK har egne agendaer. Dette kan ha en innvirkning på hvilke 
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aktører de samarbeider med og hvilken kunnskap som overføres mellom dem. Henning 

gir denne beskrivelsen av viktige samarbeidspartnere: 

 

Vårt samarbeid går mer i retning av f.eks NBBL og boligbyggelagene (...) men det 

handler jo også om at dem er viktige aktører i boligmarkedet og kan tilby både 

prosjekt og skal til å si løsninger som gagner oss og vanskeligstilte grupper, og 

kan være samarbeidspart for kommunen. Så det er sånn trekant samarbeid. Og 

bransjen har vi også tatt med på overordnet nivå (...) men det er ikke på 

miljøspørsmål det handler mer om finansiering, behov og hvor aktuelt det er å 

belte seg med Husbankens lån.  

 

Henning anser NBBL og boligbyggelag som viktige aktører og samarbeidspartnere i 

boligmarkedet. Boligbyggerlag er viktige utbyggere av boliger og representerer en viktig 

kunde eller bruker av Husbankens virkemidler. Utbyggere representerer slik mediators 

når det gjelder å benytte seg av Husbankens lån (Janda & Parag, 2013). Det ser likevel 

ikke ut til å gjelde miljøspørsmål, men hvordan det retter seg mot finansiering og behov 

knyttet til vanskeligstilte grupper. Utbyggere slik som NBBL og boligbyggerlag, kan slik 

forstås som enablers når det gjelder å gjennomføre et boligprosjekt. Utbyggerne må 

likevel oppfylle de tekniske kravene som DiBK har satt for å kunne «gjøre» boligbygging. 

Det vil derfor være interessant å se nærmere på virkemidlene DiBK tilbyr. 

Utbyggere som potensielle mediatorer 

Det er DiBK som er ansvarlig for de tekniske kravene til nye boliger og bygg. Kravene er 

et virkemiddel for enten å bedre tilgjengeligheten eller det miljømessige 

bygningskvalitetene ved en bolig (Det kongelige kommunal- og 

moderniseringsdepartement, 2021). Det er gjennom kravene i regelverket utbedring av 

boligkvalitet muliggjøres. DiBKs rolle som «kravsetter» gjør at DiBK inntar en enabler-

rolle for byggkvalitet hvor DiBK setter rammene for hva utbedring innebærer (Janda & 

Parag, 2013). Doris utdyper om kravene: 

 

Det viktigste vi har er energikravene til nye boliger og så er det på en måte 

forskriften som er det sterkeste virkemiddelet. Den må jo alle følge og 

energikravene har vært revidert sånn jevnlig. (...). Og da er det jo de kravene 

som stilles til å få husbanklån i grunnlånet. De er jo strengere enn 

minimumskravene. Så du får på en måte bare den guleroten hvis du bygger bedre 

enn det du må. (...) for på husbankens grunnlån kan du velge to spor. Du kan 

enten velge mot tilgjengelighet eller du kan velge mot miljø. Sånn at vi må ta en 

vurdering av det og se hva det er utbyggerne velger. Og så er ordningen også 

sånn at du trenger ikke å oppfylle alle kravene, men du kan plukke litt. Og da er 

det interessant å se hva det er man plukker.  

 

Kriteriene knyttet til miljø og tilgjengelighet utgjør altså to valgmuligheter knyttet til 

byggekvalitet. Det er utbyggerne som må forholde seg til disse kravene, det innebærer 

altså at de må ta et valg for hvilket av kravene de skal oppfylle når de skal bygge.  

Hvilke krav utbygger velger kan slik ses som et resultat av hvilke kriterier utbyggerne 

anser som viktige, men det kan også tenkes å ha et økonomisk perspektiv. Når utbygger 

har valgt hvilke krav den skal oppfylle trer de inn i en mediator-rolle, som deltakere for 

tilgjengelighet eller miljø. Det er gjennom byggeprosjekt utbyggere omsetter regelverket 

med de kravene som det fastsetter og overfører dette til praksis. Utbyggerne må altså 
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foreta et oversettingsarbeid og kontekstualisere det innenfor sin virksomhet (Røvik, 

2007).  

 

Doris forteller at kommunikasjon med næringen er viktig når regelverket skal utvikles. I 

forbindelse med revideringen sendes regelverket på høring. Doris utdyper om 

høringsforslagene; «da får vi jo inn en masse innspill (...) det er så mange interesser 

som vi må avveie». Dette illustrer også en interaksjon mellom DiBK og ulike næringer 

innenfor byggevirksomheten. Innspillene kan forstås som ulike interesser, mens 

regelverket fremstiller en innramming (Callon, 1984). Innspillene kan slik forstås som 

ulike oversvømmelser eller noe som «siver inn» i denne regelverksinnrammingen. For å 

skape orden må innspillene altså rammes inn og tydeliggjøres, men ikke alle innspillene 

kan inkluderes i rammen (Callon, 1998). DiBKs rolle som utvikler av regelverket illustrer 

hvordan virksomheten inntar en slags aggregator-rolle (Janda & Parag, 2013). De må 

samle og forene de ulike innspillene. Dette illustrerer både en dekontekstualisering- og 

kontekstualiseringsprosess (Røvik, 2007). Dette innebærer at DiBK evner å oversette 

innspillene på slik måte at de passer inn i regelverket, men også at de lar seg følge i 

praksis. DiBK må altså tilegne seg kunnskap om hvordan regelverket fungerer i praksis, 

men også ha innsikt i hvordan det følges av næringen. Dette illustrer hvordan ideer må 

oversettes og gjøres oversettbare til nye kontekster. 

 

Translasjonsteorien synliggjør hvordan kommunikasjon er sentralt for å kunne overføre 

verdien av eller rundt noe. Det er DiBK som utvikler kriteriene til boligbygging, men det 

er Husbanken som behandler søknadene. På tross av at det er DiBK som er utvikler og 

tar den endelige avgjørelsen for hvilke krav som skal gjelde i regelverket er det likevel 

utbyggerne som må følge kravene og omsetter dem i praksis. Doris gir uttrykk for dette 

ikke er en særlig enkel og lettvint prosess; «og så er endring og det å endre regelverk 

ganske dyrt for næringen for det må innarbeides i hele systemet». Hvordan næringen 

innarbeider regelverket illustrerer en oversettelsesprosess hvor ulike aktører innenfor 

byggebransjen må kontekstualisere regelverket i sine byggepraksiser (Røvik, 2007). 

Utbyggerne må altså forstå og gjøre seg opp en mening om hvordan reglene skal 

oversettes og omsettes i praksis hos utbyggeraktørene. Gjennom byggeprosessen kan 

utbyggere tenkes å tre inn en slags enabler-rolle, hvor de kan innta en rolle som mulige 

fremmere av byggepraksiser. Det kan tenkes å ha en positiv innvirkning på andre 

byggeprosjekter. Situasjonen kan forenklet illustreres slik; 
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«Figur 7. Interaksjon mellom KMD, DiBK, Husbanken og utbyggere» 

 

Figur 7 illustrer en interaksjonsprosess innenfor departementet, KMD og kommunikasjon 

med utbygger. Husbanken tilbyr lån til oppgradering og kan slik forstås som en enabler 

eller muliggjører ved at de legger til rette for lån og støtte til 

energieffektiviseringsprosjekt og oppgradering (Husbanken, 2020). På tross av dette kan 

det se ut til at oppgradering og energieffektivisering er noe som faller utenfor 

innrammingen av Husbankens arbeid. Dette kommer også frem gjennom Hennings 

henvising til lånerammen som er nedfelt i tildelingsbrevet «om at det (oppgradering) 

utgjør siste prioritet på lånerammen». Lånerammen trekkes her frem som en 

begrensning for «å kunne gå mer offensivt ut» med lånet som har med oppgradering av 

bolig. Henning forteller at «det er et politisk spørsmål hvor mye vi har til rådighet». Dette 

forteller også noe om hvordan det overordnet politiske legger føringer for hvordan 

midlene til virksomheten skal disponeres og brukes, men virkemidlet er likevel der og 

kan ha en effekt når det benyttes. Henning omtaler lån til oppgradering som «ikke en 

veldig highligted ordning». Det indikerer at kommunikasjonen rundt lånet, altså det å 

skape interesse for å foreta en oppgradering er noe som har en lav prioritet hos 

Husbanken. Dette illustrer likevel at Husbanken er en mulig oversetter av energi- og 

klimatiltak i bolig, men hvordan de utnytter dette handlingsrommet er begrenset. NBBL 

og boligbyggerlag utgjør likevel potensielle mediatorer og deltakere av 

oppgraderingslånet. Slik kan boligbyggerlagene tenkes å utgjøre potensielle forhandlere 

mellom Husbanken og DiBK for å navigere mellom partene og finne nye løsninger som 

både kan kombinere sosiale og miljømessige kvaliteter (Janda & Parag, 2013).  

 

Kravene i regelverket er ment til å bidra til en bedre tilgjengelighet eller bedre 

energikrav i bygninger, men Egil fra Enova presenterer et annet perspektiv på hvilke 

effekter kravene i forskriften kan ha; 

 

Det er strenge krav til energitiltak når du pusser opp en bolig f.eks så kan det 

hende at det er en del folk som bare vil la være å pusse opp boligen og så kan det 

være at noen gjør veldig sånn litt etter litt etter litt og slepper kravene og da 
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virker egentlig reglene mot sin hensikt (...) det skjer jo en 

sånn kvalitetsøkning likevel, men enn kunne jo stille krav til at en skal ha litt 

bedre enn gjennomsnittet (...). 

 

Ut ifra de kravene som DiBK sitter på ser det ut til at Egil forstår disse kravene som for 

høye og hvordan reglene som et resultat av dette ikke nødvendigvis fungerer etter 

hensikten. Dette kan kobles til Janda & Parags (2013) begrep om «disenablers» eller 

hemmere. Er energikravene såpass høye at det hemmer utbyggere og/eller 

privatpersoner til å være mulige deltakere eller innta en mediator-rolle for miljøvennlig 

handling? Hva er egentlig den ønskede effekten av kravene og hvilken effekt har disse 

når det bærekraftige samfunnet skal utvikles? Virker virkemidlene da etter sin hensikt? I 

lys av det å foreta miljøvennlige tiltak vil det være interessant å se nærmere på Enova 

og deres virkemidler. 

Kunnskapsoverføring mellom aktører 

Enova er statens sentrale virkemiddel for å styrke satsingen på teknologiutviklingen i 

utviklingen av fremtidens energisystem og lavutslippssamfunn (Enova, 2020). En viktig 

del av deres virkemiddelarbeid er knyttet til økonomiske støtteordninger. Egil utdyper om 

Enovas virkemidler;  

 

Det er jo i hovedsak investeringsstøtte da og vi jobber mye med å få utviklet nye 

teknologier som er mer miljøvennlige eller miljømessige bærekraftige enn de 

teknologiene som vi bruker i dag. Så vi jobber med utvikling og med å få de inn i 

markedet eller når de er utviklet at markedet begynner å bruke dem i stedet for 

de gamle teknologiene. (...) Vi har også mye med informasjon som virkemiddel.  

 

Informasjon og støtteordninger representerer viktige virkemidler for å ta Norge inn i 

lavutslippssamfunnet. Det er gjennom investeringsstøtten Enova legger til rette for at 

nye teknologier kan utvikles og tas i bruk. Et annet viktig virkemiddel som Enova tilbyr er 

Enovatilskuddet. Det er en økonomisk støtteordning til personer som har foretatt 

energieffektive tiltak og oppgradering av bolig (Enova, 2021). Enova understreker at det 

å oppgradere eksisterende boliger og bygg til et bedre energinivå er viktige tiltak for å 

redusere klimagassutslipp (Enova, 2016). Slik inntar Enova en enabler-rolle (Janda & 

Parag, 2013) hvor de legger til rette for og muliggjør at nye miljøvennlige teknologier 

kan produseres og tas i bruk. For å oppnå målet om et lavere klimagassutslipp i 

samfunnet vil dette kreve at Enova lykkes med å interessere og overbevise andre aktører 

og brukere til å ta i bruk mer miljøvennlige teknologier (Callon, 1984). Enova må altså 

oversette teknologiene (Callon, 1984).  

 

Hvordan teknologi oversettes er et resultat av ulike forhandlingsprosesser mellom 

aktører (Callon, 1984). Det er gjennom forhandlingsprosessene Enova kan «spre» 

informasjon rundt teknologiene, overtale og overbevise aktører, potensielle kunder og 

brukere om å ta i bruk de nye teknologiene. I hvilken grad Enova lykkes med å 

mobilisere aktører til nettverket avhenger av hvilke forhandlinger som gjøres (Callon, 

1984). Enovas posisjon og rolle tilsier at de sitter på viktig kunnskap for å omstille Norge 

til et lavutslippssamfunn. Informasjon kan ses i sammenheng med det å opplyse eller 

formidle kunnskap om noe på. Hvordan informasjon og kunnskap spres må ses som en 

konsekvens av de relasjoner som produseres. Dette krever altså at Enova lykkes med et 

interesseringsarbeid (Callon, 1984). Kommunikasjonen rundt virkemidler og 

støtteordninger som Enova tilbyr kan forenklet illustreres slik; 
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«Figur 8. Kommunikasjon mellom Klima- og miljødepartementet, Enova og kunder» 

 

Figur 8 illustrer hvordan føringer fra overordnet departement, her klima- og 

miljødepartementet «føres» nedover til Enova som underliggende virksomhet og videre 

ned til kunder. Dette kan kobles til Janda & Parags (2013) downstream begrep.  

 

Private husstander kan her representere en kunde. En husstand som har gjennomført 

oppgradering eller energieffektiviseringstiltak får gjennom Enovatilskuddet tilbakebetalt 

en del av summen de har lagt ut for (Enova, 2021). Denne tilbakebetalingen kan forstås 

som en økonomisk belønning. Hvilke motiver gir dette for å gjennomføre tiltakene? 

Husstandene som har oppgradert bolig og/eller har gjennomført 

energieffektiviseringstiltak kan likevel forstås som mediatorer. Husstandene inntar en 

deltakende rolle når de benytter seg av de virkemidler og støtteordninger som Enova 

tilbyr. Som mediatorer kan husstandene også synliggjøre tiltak som er blitt gjort og slik 

representere en viktig talsperson for å bygge og formidle historier som kan engasjere, 

interessere og overbevise andre husstander til å gjøre det samme (Callon, 1984).  Dette 

kan gi en samlende effekt hvor husstandene kan tenkes å innta en slags «aggregator»-

rolle (Janda & Parag, 2013) der de kan formidle historier downstream (Janda & Parag, 

2013) til andre husstander, samt erfaringer upstream (Janda & Parag, 2013) til Enova. 

Dette kan være nyttig for å få til en læringsutvikling, men også overføre kunnskap til 

andre aktører.  

 

Å jobbe frem ny kunnskap og dele denne med andre er viktige faktorer i arbeidet mot å 

redusere klimautslipp. Hvordan denne kunnskapsdelingen gjøres og med hvem vil altså 

spille en avgjørende rolle for hvilke aktører som sammenkobles, hvordan 

kunnskapsnettverket vokser og hvordan det legges til rette for læringsutvikling 

(Martiskainen & Kivimaa, 2019). Egil fra Enova trekker frem følgende aktører som de 

viktigste til å kutte klimautslipp; «Så Statsbygg tenker jeg er en viktig og Enova 

selvsagt. Og når det gjelder bygninger er det jo Direktoratet for byggkvalitet viktige. Det 

er jo dem som lager de kravene til nybygg». Det kan se ut samarbeidspartnere som Egil 

beskriver er aktører som har en mer direkte rolle knyttet til det å drive med reduksjon av 

Enova

Klima- og miljødepartementet

Kunder

Investeringsstøtte

Enovatilskuddet
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klimautslipp, men hva med brukerne? Det er interessant at brukerne tillegges lite 

oppmerksomhet når informantene i prosjektet ble spurt om å identifisere de viktigste 

aktørene på å kutte klimautslipp, ettersom vi vet at brukerne ofte spiller en viktig rolle 

når noe, for eksempel teknologi eller virkemidler skal utformes og utvikles (Skjølsvold, 

2015).  På et spørsmål om kunders interesse for miljøvennlige teknologier tar Enova - 

informanten imidlertid opp forståelsen av hvordan noe spres eller overføres i ulike faser 

til ulike segmenter som sentralt:  

 

Det som ofte skjer på litt nye ting, er at det er noen få som er interessert først og 

så kommer det flere etter hvert som de mest teknologi- eller energi-interesserte 

begynner og så kommer massemarkedet etterpå. Så er det noen helt til slutt som 

ikke gjør det før de må.  

 

Egils forståelse av hvordan teknologi spres illustrer en slags dominoeffekt om hvordan 

noen brukere starter en prosess ved å ta i bruk en teknologi og hvordan det får 

konsekvenser for hvilke aktiviteter som etterfølges. Innenfor teknologi- og 

vitenskapsstudier handler det å ta i bruk en teknologi like mye om kultur og hvordan vi 

skal leve livene våre (Skjølsvold, 2015). Det kan se ut til at ting, altså ta i bruk 

teknologier for energiproduksjon blir et mål i seg selv, men energi handler også om 

kultur og hvordan vi skal leve livene våres (Skjølsvold, 2015). En tidligere ansatt i 

Husbanken, Hedvig, problematiserer det å oppgradere bolig ved å fokusere på prisnivå: 

«Fordi det er såpass dyrt å komme inn og kjøpe det (bolig) at da har de ikke råd til å 

gjør de her dyre rehabiliteringene i tillegg.». For å kunne få til en miljømessig endring, 

gjennom f.eks oppgradering er en først og fremst avhengig av å ha tilgang til en bolig, 

men også ha nok midler til å kunne foreta tiltak og oppgraderinger. Dette illustrerer at 

det å ta i bruk teknologi handler om noe mer enn å ha interesse for teknologi, men også 

om menneskers mulighet til å ta i bruk teknologi. Egil utdyper om midler og menneskers 

mulighet til å ta i bruk Enovas støtteordninger på denne måten: 

 

Vi blir jo kritisert av og til for at vi favoriserer de som har mye midler og at de 

som har lite midler til å gjøre en investering har vanskelig for å bruke Enova sine 

støtteordninger. (...) samtidig er det jo sånn at målet med de støtteordningene er 

jo å få utvikling også på kostnadssiden sånn at energioppgradering skal bli 

billigere og dermed tilgjengelig for flere. 

 

Av sitatet kan det se ut til at Enovas virkemidler først og fremst retter seg mot dem som 

har økonomiske midler til å kunne utføre oppgraderingene. Det er altså ikke en 

støtteordning som nødvendigvis er tilgengelig for alle samfunnets sosiale grupper. Slik 

kan Enova forstås som enabler eller muliggjører (Janda & Parag, 2013) for dem som har 

tilstrekkelig med midler til å utføre oppgraderingene, men de kan også fungere som en 

disenabler eller en hemmer (Janda & Parag, 2013) for dem som ikke har tilstrekkelig 

med midler i alle fall på kort sikt, men kanskje likevel har et ønske eller et behov for å 

oppgradere huset. Dette kan ses i sammenheng med innrammingsbegrepet om hvordan 

noe ekskluderes (Callon, 1998). Enovas støtteordning kan således sees som en form for 

innramming der kravene for å kunne benytte seg av støtteordningen allerede er satt. 

Husstander med lite midler vil ikke kunne oppfylle de økonomiske kravene og 

ekskluderes dermed fra denne innrammingen. Dette illustrer hvordan det sosiale og 

økonomiske «siver inn» og utfordrer Enovas innramming (Callon, 1998).  
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Oppdragsbrev og tildelingsbrev fra departement til underliggende virksomhet spiller 

likevel en viktig rolle for hvilke rammer som settes, hvilke samfunnsoppgaver 

underliggende virksomhet skal ha og hvilke handlingsrom som gis.  Virksomhetenes 

samfunnsansvar illustrerer hvordan de har ulike rolle- og ansvarsfordelinger.  Egil 

utdyper om Husbankens og Enovas ansvarsområder: 

 

Det er mer husbanken som har det (boligsosiale) mandatet i Norge. I andre land 

så er det ofte en kobling mellom det å jobbe med redusert energibruk i boliger og 

det som kalles for fuel poverty eller det at folk ikke har råd til å kjøpe seg energi 

for å holde boligen varm. Så da har en sånne målrettede tiltak mot 

lavinntektshusholdninger sånn at de skal få hjelp til å redusere energibruken sin 

da og dermed få et varmere hus lavere månedskostnader, men den koblingen har 

vi ikke gjort her i Norge. Det er ikke en politisk bestemt kobling som det er i andre 

land da. Så i Norge er det husbanken som jobber boligsosialt på statlig nivå i 

hvert fall. Så Enova jobber med energi og klima uten å ha noen føringer for å 

jobbe boligsosialt. Hvis det er et oppdrag som vi får er jeg helt sikker på at vi 

hadde jobbet hardt og løst det på en god måte. Det er ikke Enova som bestemmer 

hva slags oppdrag vi skal få. 

 

Egil forteller hvordan Husbanken har det boligsosiale ansvaret i Norge, mens Enova 

jobber med energi og klima for å redusere energibruk i boliger. På tross av at Enovas 

arbeid kan rettes mot alle sektorer (Klima- og miljødepartementet, 2020) ser det altså 

ikke ut til at det boligsosiale er en av disse sektorene. Som en av informantene mine 

påpekte så har det vært et tettere samarbeid mellom Enova og Husbanken tidligere, men 

relasjonen mellom dem ser ut til å være svekket. Dette kan videre tyde på at Enova ikke 

har det boligsosiale som sine sentrale oppgaver. I avtalen for 2021-2024 står det at 

Enova årlig skal disponere minimum 300 millioner kroner til tiltak hos husholdninger og 

forbrukere for å bidra til reduserte klimagassutslipp og omstilling til lavutslippssamfunnet 

(Klima- og miljødepartementet, 2020). Enova operer altså innenfor 

husholdningssegmentet, men lavinntektshusholdninger ser ikke ut til å være en del av 

deres prioritering.  

 

Familier med en lav inntekt kjennetegnes ofte for å ha dårligere boforhold (Kommunal- 

og moderniseringsdepartementet, 2020a). Oppgradering av bygningskroppen forbindes 

med en rekke positive effekter slik som forbedret inneklima, økt bokomfort og reduserte 

energikostnader (Enova, 2016). Oppgradering kan slik forstås for å være et gunstig tiltak 

for å bedre boforhold hos lavinntektsfamilier. Hele diskusjonen om Fuel poverty som man 

finner i mange andre land i Europa illustrerer hvordan hensynet til det sosiale og energi 

og miljø burde ses i en sammenheng (Epee, 2009). Dette burde også være tilfelle i Norge 

selv om energi relativt sett har vært billig i Norge sammenlignet med en del andre land. 

Statistikk viser at det også er utfordringer i Norge knyttet til det å holde boligen varm 

(SSB, 2020). Det gir grunn til å stille spørsmål rundt lavinntektsfamiliers tilgang til gode 

bomiljø, men også retten til å ta del i omleggingen av samfunnet i en mer klimavennlig 

retning, samt det å leve et godt og sunt liv.  

 

Husbanken skal gjennom sine virkemidler sikre at alle har et godt og trygt sted å bo 

(Husbanken, 2020). De tilbyr lån til oppgradering og utgjør slik også en virkemiddelaktør 

innenfor klima og miljø og ikke bare innenfor det boligsosiale. I veilederen om lån fra 

Husbanken (2020) så vi at prosjekter som oppfyller støtte fra Enova for oppgradering 

automatisk vil oppfylle Husbankens energikriterier for grunnlån til oppgradering. Som 



 44 

informanten fra Enova tidligere påpekte, vil de som har lite midler til å foreta en slik 

investering kunne ha vanskeligheter med å bruke Enovas støtteordning. Dette gir grunn 

til å spørre hvordan energi og miljø skal forstås i forhold til aspekter ved det boligsosiale? 

Hva er egentlig det overordnede målet med energieffektivisering? Er det å erstatte gamle 

teknologier med nye og mer miljøvennlige løsninger slik at vi kan bruke mer energi på 

andre ting? eller handler det om hvordan vi skal leve livene våres? Er det mulig å 

realisere på måter som både er akseptable miljømessig, økonomisk og sosialt? 

 

Enovas arbeid illustrerer at det er et skille mellom arbeidet med det sosiale og energi- og 

klimamessige dimensjoner i den norske boligpolitikken. Det ser altså ut til at Enova har 

bestemte måter å definere problemområder og arbeidsmåter på blant annet formet av 

det som ligger i deres mandat, noe som kan forsterke virksomhetens kunnskap- og 

læringsutvikling innenfor energi, klima og teknologiutvikling. I en bærekraftig utvikling 

står kunnskap om energi og klima helt sentralt. Enovas kunnskap er således svært viktig 

i det bærekraftige omstillingsarbeidet som gjøres i Norge. De har også en potensielt 

viktig rolle for andre virksomheter og aktører som oversetter og formidler av kunnskap.  

 

Overordnet sett, kan vi observere at det i en norsk bolig-politisk kontekst ser ut til å 

være en mangel på å se det sosiale, tekniske, kulturelle og politiske i en sammenheng. 

Dette vil kunne redusere graden av innovasjon og innovasjonsutvikling (Skjølsvold, 

2015).  

 

I forlengelsen av det å spre kunnskap opplever Hedvig fra Husbanken at «energi- og 

miljødepartementet mangler aktører på et lavere nivå som sitter tettere på dem som 

bygger». Dette kan tenkes å ha en distanserende effekt og hemme departementets, men 

også Enovas mulighet til å påvirke og dermed «gjøre» interesseringsarbeid (Callon, 

1984). Forskning viser nemlig at en bedre tilstedeværelse av oversettende 

mellomliggende aktører vil kunne øke effekten av offentlig politikk (Janda & Parag, 

2013). Kan dette være et tegn på at vi ser mangelfullt på oversettelsesarbeid innenfor 

bærekraft og energipolitikken i Norge? Eller kan det være et tegn på mislykket 

interesseringsarbeid og mangel på kunnskapsoverføring fra Enovas side? 

 

Fra overordnede myndigheter er det et krav at Husbanken, Enova og DiBK skal arbeide i 

et bærekraftperspektiv. Dette innebærer at hensynet til det sosiale, det miljømessige og 

det økonomiske må ses i en sammenheng. Både Enova, Husbanken og DiBK tilbyr ulike 

virkemidler eller styringsteknologier for å lykkes med sine samfunnsoppdrag. Ved å 

analysere deres rolle og posisjon kan det imidlertid se ut til at de har ulike måter å 

interessere og mobilisere ulike aktører innenfor sitt område på, samt ulike måter å 

fremme kunnskap på. Det ser ut til at arbeidet med bærekraft overføres og 

transformeres i en større grad innenfor de ulike virksomhetene og deres distinkte 

nettverk.  Og i en mindre grad mellom de ulike virksomhetene, innenfor samme 

departement, men også på tvers av virksomheter innenfor ulike departementer. Dette 

kan se ut til å understøtte det Janda & Parag (2013) forteller om mellomliggende aktører 

og hvordan de enkelte ganger utvikler egne agendaer og interesser når det gjelder å løse 

utfordringer i samfunnet. I dette tilfellet ser det ut til å gi utslag i en ubalanse når det 

gjelder det sosiale, det økonomiske og det miljømessige aspektet av bærekraftsbegrepet. 

På den ene siden vektlegges det grønne skiftet og teknologiutvikling, og på den andre 

siden har vi den brune bærekraften som vektlegger det sosiale og rettigheten til å ta del i 

samfunnet. Å se teknologiske fremskritt og sosiale endringer i en sammenheng vil 
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imidlertid være nødvendig når bærekraftige samfunn, byer og boliger skal planlegges og 

utvikles i årene fremover.  

 

I dette kapittelet har jeg tatt i bruk translasjonsteori og «middle-out»-perspektivet for å 

undersøke Husbankens, Enovas, DiBKs funksjon og posisjon når det gjelder å oversette 

bærekraftsbegrepet. Det har gitt et innblikk i hvilke relasjoner som oppstår og dannes 

når de arbeider med bærekraft, men også hvordan nettverk forflyttes og utvikles i dette 

arbeidet. Både Husbanken, Enova og DiBK utgjør viktige enablere når det gjelder å få 

aktører til å ta i bruk virkemidlene de tilbyr. Innrammingsbegrepet ble også benyttet og 

illustrerte også hvordan noen ekskluderes for å ta i bruk virkemidlene. Det ser likevel ut 

til at de ulike dimensjonene av bærekraftsbegrepet vektlegges ulikt og at det er en 

mangel på aggregatorer som kan forene enheter på ulike nivåer og forbinde disse på en 

meningsfull måte (Janda & Parag, 2013). Dette gir oss grunn til å spørre hvem som vil 

være sannsynlig til å (for)handle mellom partene innenfor den norske boligpolitikken når 

det gjelder omstilling til en mer bærekraftig utvikling i årene fremover. Hvem skal gjøre 

de nødvendige endringene og hvordan? Hvem skal påta seg den viktige rollen til å forene 

både aktører og de ulike dimensjonene av bærekraftsbegrepet tettere sammen for å 

fremme en bærekraftig utvikling? Det skal vi se diskutere nærmere i neste kapittel.  
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8.0 Potensialet for nye sosio-tekniske relasjoner i norsk 

boligpolitikk? 

I forrige kapittel så vi nærmere på ulike virkemidler som Husbanken, Enova og DiBK 

forvalter og undersøkte hvordan bærekraftsbegrepet, kunnskap og arbeidspraksiser 

omsettes og forflyttes i nettverket av boligpolitiske aktører ved bruk av 

translasjonsteorien (Callon, 1984). Ved å ta i bruk «middle-out»-perspektivet (Janda & 

Parag, 2013) illustrerte vi på hvilken måte aktørene agerte som oversettere og hvilke 

oversettelsesroller de inntok gjennom translasjonsarbeidet. Dette vil være nyttig når vi i 

nå skal se nærmere på hvem som kan påta seg rollen som å forene aktører og de ulike 

dimensjonene av bærekraftsbegrepet for å fremme en bærekraftig utvikling i norsk 

boligpolitikk.  

Suksess handler like mye om arbeidet for å få en rekke ulike aktører til å spille på lag og 

trekke i samme retning for å få gjennomslag og gjøre «noe» til en realitet (Skjølsvold, 

2015). For å lykkes med en bærekraftig utvikling vil dette kreve at departementer, 

underliggende virksomheter og andre aktører på ulke nivåer innenfor det boligpolitiske 

området; både på et overordnet og lokalt nivå nettopp spiller på lag. Dette vil altså kreve 

at aktørene er forente om hva bærekraft er og hva en bærekraftig utvikling skal 

innebære. I det først analysekapittelet så vi hvordan Husbanken, Enova, DiBK, kommune 

og utbygger rammet inn bærekraftsbegrepet og hvordan de forstår en bærekraftig 

utvikling. Informantene ser ut til å være enige om at bærekraft er viktig, men har ulike 

oppfatninger om hva bærekraft er og hva en bærekraftig utvikling skal innebære. 

Innrammingen av bærekraft og det bærekraftige samfunnet illustrerer hvordan 

forståelser av bærekraft og en bærekraftig utvikling er noe som er under konstruksjon 

(Callon, 1998). Det illustrer en prosess som er i bevegelse. I en slik 

konstruksjonsprosess vil det likevel være nødvendig med forhandlinger for å 

opprettholde en viss orden. 

 

Når underliggende virksomheter får i oppdrag om å løse sitt samfunnsoppdrag i et 

bærekraftperspektiv gjennom tildelingsbrev og oppdragsbrev er det opp til underliggende 

virksomheter, altså mottakerne, å oversette ideene og praksisene som fremkommer i 

dokumentet til handling gjennom virksomhetens tiltak og virkemidler. For å få til en god 

oversettelse forutsetter dette at virksomhetene tilegner seg ny kunnskap og etablerer en 

god innsikt (Røvik, 2007) i hva bærekraftig utvikling innebærer. Det boligpolitiske 

området består av mange forskjellige aktører på ulike nivåer. Hver og en av disse 

kjennetegnes med ulike ansvarsområder og dermed ulike kunnskaper. Oversettelsene 

som gjøres av bærekraft kan slik forstås som en samproduksjon av virksomhetens 

interne erfaringsbaserte kunnskap (Røvik, 2007) samt kunnskapen de har tilegnet seg 

om bærekraftsmålene.  Samproduksjonen av kunnskapene vil altså få betydning for 

hvordan bærekraftighet omsettes. Forskning viser at brede og distinkte nettverk kan 

være en utfordring for å få til et godt samarbeid mellom aktørene (Ryghaug & Sørensen, 

2009). Forståelsene som aktørene danner seg, kan slik forstås som «noe» som utfordrer 

innrammingen av bærekraft.  Det gir altså konkurrerende tolkninger om hva en 

bærekraftig utvikling er, hva bærekraftig utvikling skal inneholde og hva det skal 

innebære for virksomheten. Hvordan skal en bærekraftig utvikling balanseres mellom det 

samfunnsmessige og den enkelte virksomhets målsettinger? 
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Kommuner representerer det lokale nivået i bærekraftsarbeidet og har en sentral rolle 

som planlegger av et bærekraftig samfunn (Trondheim kommune, 2020a). Henning 

utdyper om kommunes rolle og hvilken betydning kommunens arbeid har på denne 

måten: 

 

 «Det handler om kommuner som lykkes i et godt boligsosialt arbeid som utvikler gode 

måter å jobbe på å få gode resultat og synliggjøre det for andre» 

 

Kommuner fremstår her som en viktig «talsperson» når det gjelder å spre måter å jobbe 

på og synliggjøre vellykkede prosjekt for andre kommuner. Kommuner med sine ulike 

miljømessige, sosiale og økonomiske forutsetninger utgjør viktige utgangspunkt for å 

videreutvikle strategier som kan styrke og videreutvikle bærekraftige praksiser på 

lokalnivå. Hedvig utdyper for eksempel hvordan støtteordninger også er en viktig del av 

arbeidet for å lykkes med en bærekraftig utvikling: 

 

Det handler både om motivasjon, men også støtteordninger, men også å få frem 

forbilder som en trekker erfaringer fra og viser vei fremover. Det bidrar til å gjøre 

at vi velger mer sånne typer løsninger. Markedet kan pushes og det gjelder 

egentlig på begge feltene ved å lage.. ved å støtte.. og der har jo husbanken hatt 

en ganske sterk rolle før i forhold til kompetansetilskuddet ved å støtte 

pilotprosjekter og på den måten bidra med å skaffe erfaringer om nye løsninger 

som igjen bidrar til det å spre måter å tenke på. Det er en ganske viktig rolle ved 

husbanken som delvis er fjernet nå i og med at det her kompetansetilskuddet ble 

tatt bort og lagt over til Direktoratet for byggkvalitet.  

  

Å spre måter å tenke på å drive kunnskapsutvikling forstås her som viktige faktorer for å 

kunne stimulere til nytenkning og innovasjon. Dette kan videre ses i sammenheng med 

interessering innenfor Callons (1984) translasjonsteori om hvordan det å få frem 

forbilder kobler aktører sammen, produserer relasjoner og ekspanderer nettverket. Det 

ser likevel ut til at det å drive en slik form for kunnskapsutvikling er blitt noe redusert 

hos Husbanken ettersom kompetansetilskuddet til å støtte pilotprosjekter er tatt bort og 

flyttet over til DiBK. Dette kan tenkes å hemme Husbankens funksjon til å drive 

innovasjonsarbeid i en viss grad, men også tilegne seg ny kunnskap i relasjon med andre 

aktører, overføre kunnskap og drive læringsutvikling som påpekt i sitatet over.  

 

Husbanken, Enova og DiBK utgjør viktige enablers eller muliggjørere for å legge til rette 

for handling og mobilisere ulike aktører til deltakelse gjennom virkemidlene de tilbyr 

(Callon, 1984). Kommune og utbygger representerer viktige mediators og utførere av 

virkemidlene. Hedvig forteller at «Jeg tenker at vi i en for stor grad måtte løse problemet 

i forskjellige siloer, men vi er nødt til å tenke mer samspill av ulike tilbud». Tilbud kan 

her forstås som de virkemidlene som de ulike offentlige virksomhetene tilbyr. 

Virkemidlene har ulike egenskaper og bruksområder og skal gjøre det mulig å oppnå et 

ønsket samfunnsmål. Dette får også betydning for hvordan virksomhetene rammer inn 

en bærekraftig utvikling og vektlegger de ulike dimensjonene av bærekraftsbegrepet. I 

utviklingen av et mer bærekraftig samfunn er det nødvendig at de ulike virkemidlene 

samordnes på en måte som både tar hensyn til det sosiale og det miljømessige. 

Interaksjonen mellom aktører innenfor det boligsosiale området på ulike nivåer vil derfor 

være en viktig forutsetning for å få til et slikt samarbeid. Henning forteller om 

dynamikken mellom Husbanken og DiBK; 
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Du har ikke den samme dynamikken som du har hatt mellom DiBK og husbanken 

på å ha innovasjonsmidler og lånemidler som løfter og viser hva som er mulig og 

så kan du heve forskriften etterpå. Du driver ikke sånt innenfor det boligsosiale, 

men du har fyrtårnene som du prøver å bruke for det det er verdt altså mot andre 

kommuner.  

Sitatet illustrer hvordan relasjonen og kommunikasjonen mellom Husbanken og DiBK har 

endret seg. Det kan se ut til at arbeidspraksiser innenfor det boligsosiale området ikke er 

preget av innovative arbeidspraksiser i særlig stor grad. Det ser ut til at være et større 

fokus på å spre vellykkede prosjekt, men samtidig er jo kommunene forskjellige med 

sine ulike utgangspunkt.  Det kan likevel se ut til at virksomhetenes arbeid i en større 

grad er rettet mot å få klienter til å ta i bruk virkemidlene, men i et bærekraftperspektiv 

må dette fokuset trolig endres. Det er behov for å stille spørsmål rundt hvilke 

samfunnsutfordringer virkemidlene skal løse og hvilke effekter man ønsker å oppnå. 

Likevel er det først når virkemidlene blir tatt i bruk at de får en virkning eller en effekt 

som kan føre til endring, og som også vil fremme læringsutvikling og 

kunnskapsoverføring mellom aktørene.  

 

I lys av bærekraft som fenomen og hvordan det spres og oversettes til praksis kan en 

stille spørsmål om det er forskjell på ideer/kunnskap og teknologier som skal oversettes? 

Er det forskjell på ideen om det bærekraftige samfunnet vs teknologier og virkemidler for 

å utvikle eller kunne oppnå et bærekraftig samfunn? Det som er felles for en teknologi og 

en idé er at de er avhengige av en oversettelsesinnsats for at de skal kunne spres. 

Teknologier kan her forstås som overføring av objekter eller ting, mens en idé eller 

kunnskap er i en større grad knyttet til en representasjon av noe. Teknologier preges av 

store variasjoner med hensyn til hvor mottakelig en virksomhet eller organisasjonen er til 

å ta den i bruk, men også utfallet av adopteringen av teknologien. Kunnskapsoverføring 

omfatter både hva en idé kan gjøre med virksomheten eller organisasjonen, men også 

hva virksomheten kan gjøre med idéen. Det omfatter altså både dekontekstualisering og 

kontekstualisering (Røvik, 2007). En kan stille spørsmål rundt overføring av en idé og 

sannsynligheten for at den samme idéen reproduseres innenfor den nye konteksten og 

om det vil det gi det samme resultatet eller utfallet som den er tenkt til å gjøre? Slik 

illustrer translasjonsbegrepet at en oversettelsesprosess i like stor grad handler om 

rekontekstualisering og hvordan en idé transformeres og videreutvikles når den overføres 

og blir tatt i bruk av noen.  Overordnede myndigheter og departementer har visjoner og 

målsetninger om fremtidens bærekraftige samfunn, men det er underliggende 

virksomheter som må fortolke og oversetter visjonene til praksis. Praksisene, for 

eksempel gjennom virkemidlene som virksomhetene tilbyr får først en effekt og 

videreutvikles når de blir tatt i bruk. Noe som gjør det vanskelig å fastsette hva utfallet 

vil bli.  

 

I dette kapittelet har vi også sett hvordan en bærekraftig utvikling i stor grad handler om 

omstilling av praksiser og endring av sosio-tekniske systemer. Etablerte ferdigheter og 

arbeidspraksiser må endres slik at bevisstheten om problemene som skal løses kan 

utvikles og forbedres (Janda & Parag, 2013). For å nå målet om en bærekraftig utvikling, 

vil det være nødvendig at noen kan påta seg rollen som aggregator (Janda & Parag, 

2013), slik at myndigheter og planleggere forenes, men også at nye tiltak, initiativ og 

virkemidler utvikles. Det må altså etableres nye måter å tenke ideer og praksis på. Dette 

vil kreve at Husbanken, Enova, DiBK som viktige offentlige rådgivnings- og 

virkemiddelaktører har en god kommunikasjon mellom seg og evner å koordinere 
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virkemidlene på en måte som tar hensyn til det sosiale, det miljømessige og økonomiske 

og ser de ulike bærekraftdimensjonene i en sammenheng. Dette betyr at det må 

forhandles på tvers mellom virksomheter innenfor samme departement, men også 

mellom virksomheter på tvers av ulike departementer. Kommune og utbyggere 

representerer viktige planleggere og «gjennomførere» av det bærekraftige samfunnet. 

Dette er derfor også et behov for en god kommunikasjon med det lokale nivået for å 

kunne tilby de «rette» virkemidlene.  
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9.0 Bærekraftig utvikling «in the making» 

Bærekraftig utvikling er satt høyt på dagsordenen i Norge og FN´s bærekraftsmål utgjør 

et overordnet mål for hvordan planleggingen av det bærekraftige samfunnet skal gjøres. 

Regjeringen og stortinget bidrar til å legge visjoner, målsetninger og strategier for det 

bærekraftige samfunnet, men det er opp til underliggende virksomheter hvordan de 

forstår og omsetter bærekraftig utvikling i praksis.  

 

Hovedproblemstillingen for denne oppgaven er; Hvordan forstås og omsettes bærekraftig 

utvikling blant sentrale aktører innenfor norsk boligpolitikk? 

 

Overordnet departement har en forventning om at underliggende virksomheter skal løse 

sine samfunnsoppdrag i et bærekraftsperspektiv. I denne oppgaven har vi sett hvordan 

visjoner, målsetninger og strategier om det bærekraftige samfunnet kommuniseres 

nedover til Husbanken, Enova og DiBK som underliggende virksomheter gjennom 

offentlige dokumenter. I forlengelsen av dette er det interessant å merke seg hvordan 

forestillinger om en bærekraftig utvikling oversettes hos de ulike boligpolitiske aktørene. 

På tross av at informantene ser ut til å være enige om at bærekraft og en bærekraftig 

utvikling er viktig viser analysen at Husbanken, Enova, DiBK, kommuner og utbygger at 

de problematiserer bærekraftsbegrepet på ulike måter. På den ene siden ser det ut til å 

ha en sammenheng med samfunnsoppdraget, altså hvilke utfordringer i samfunnet de er 

satt til å løse. På den andre siden ser det ut til å handle om virksomhetens kunnskap om 

bærekraftig utvikling. Virksomhetenes interne arbeidspraksis og kunnskap spiller en 

viktig rolle for hvordan en bærekraftig utvikling oversettes og omsettes, fra idé til 

praksis.  

 

Insentivordninger og virkemidler som virksomhetene tilbyr er viktige verktøy for at 

virksomhetene skal løse sine samfunnsoppdrag. Det handler om å få ulike aktører i 

samfunnet til å ta i bruk disse slik at det kan få en effekt og gi endring. I denne 

oppgaven har vi sett hvordan kommuner utgjør viktige planleggere av det bærekraftige 

samfunnet og hvordan utbyggere er sentrale for å gjennomføre boligbyggerprosjekt. 

Kommuner og utbyggere representerer slik viktige «brukere» av Husbanken, Enova og 

DiBKs virkemidler.  

 

I denne oppgaven har jeg brukt et «middle-out»-perspektiv (Janda & Parag, 2013) for å 

få innsyn i Husbankens, Enovas, DiBKs og kommuners og utbyggeres posisjon og 

funksjon og hvordan dette spiller en rolle for hvordan virkemidlene oversettes, men også 

hvordan relasjoner mellom aktører på ulike nivåer oppstår og utvikles. Av dette fremgår 

det at det relasjonelle ikke blir oppfattet som noe statisk, men at det er noe som endres 

underveis. Analysen viser at Husbanken, Enova, DiBK representerer viktige muliggjørere 

(kalt enablers) gjennom de ulike virkemidlene de tilbyr, mens kommuner og utbyggere 

representerer viktige mediatorer (mediators) ved å ta i bruk virkemidlene. Det ser likevel 

ut til aktørene opererer autonomt noe som hemmer kunnskapsoverføring og koordinering 

av arbeidspraksiser. Særlig ser vi at det er mangel på en aggregator, en som evner å 

forene virksomhetene og organisasjonene slik at nye tiltak og nye virkemidler kan 

utvikles i samspill.  

 

Utviklingen av et bærekraftig samfunn befinner seg helt i startfasen og denne studien har 

gitt innsikt i bærekraftsarbeid «in the making». Utviklingen av det bærekraftige 

samfunnet indikerer at vi er inne i en omstillingsprosess som krever en rekke forskjellige 
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samfunnsendringer. For å få til en omstilling vil det være nødvendig at offentlige 

virksomheter, som de jeg har studert her, tilegner seg ny kunnskap, etablerer nye 

relasjoner og utvikler nye arbeidspraksiser. Studien illustrerer at omstilling er vanskelig, 

tar tid og krever et grundig forarbeid hvor virksomhetene tilegner seg kunnskap. I tillegg 

må idéene som oppstår oversettes og tilpasses mål og praksiser i de offentlige 

virksomhetene.  

 

Brundtland-rapporten definerer bærekraftig utvikling som «utvikling som imøtekommer 

dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få 

dekket sine behov» (FN, 2019). Analysen viser at det eksisterer ulike forståelser av 

«bærekraftig utvikling» og betoning av hva det innebærer i praksis.  Det gir brede og 

mangfoldige forståelser (NOU 2009:16). Bærekraftig utvikling gir på den måten et vagt 

uttrykk for hva en skal forsøke å oppnå. Forståelsene som fremkommer blant mine 

informanter for denne oppgaven antyder at Husbanken, Enova, DiBK, kommune og 

utbygger tilegnes en viss makt til å definere hva bærekraftig utvikling er og hva det skal 

innebære. Dette får også innflytelse på hvilke strategier de velger for å løse sine 

samfunnsoppdrag noe som blant annet kommer til uttrykk gjennom virkemidlene som 

virksomhetene tilbyr. Hvordan virksomhetene balanserer den sosiale, den miljømessige 

og den økonomiske dimensjonen vil slik spille en viktig funksjon i samfunnsutviklingen.  

  

I denne oppgaven har vi sett hvordan bærekraftig utvikling innenfor det boligpolitiske 

området kjennetegnes med det grønne skiftet og teknologiutvikling på den ene siden, 

med den brune bærekraften som vektlegger sosiale aspekter og rettigheten til å ta del i 

samfunnet på den andre siden. Analysen viser at boligpolitikk i et bærekraftperspektiv 

handler både om menneskers tilgang til bolig og et godt bomiljø, og om å utvikle 

teknologier som reduserer klimautslipp. Det ser likevel ut til at det er mangel på 

boligpolitiske aktører og virkemidler som ser miljømessige teknologiske fremskritt og det 

sosiale i en sammenheng innenfor det området jeg har studert. Et viktig punkt som 

denne studien peker på er at økonomi spiller en avgjørende faktor for menneskers 

mulighet til å ta del i den bærekraftige omstillingen i samfunnet, også når det gjelder å 

få tilgang til bolig og et godt bomiljø. I en bærekraftig utvikling bør det derfor i større 

grad arbeides på tvers med å utvikle virkemidler som ser de sosiale, de miljømessige og 

de økonomiske dimensjonene i en sammenheng når det norske samfunnet, med våre 

byer og boliger må omstilles i en bærekraftig retning i årene fremover.  
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11.0 Vedlegg 

 

A) Intervjuguide 

 

1.0 Intro og boligsosial politikk 

Hva mener du er den viktigste rollen til organisasjonen? 

- Historisk? 

- Har det vært noen endringer over tid?  

- Hvorfor har dette endret seg? 

 

Hva legger du i sosial boligpolitikk? 

- Hvordan opplever du organisasjonens rolle i planleggingen/utviklingen av sosial 

boligpolitikk? 

 

Hvordan oppfatter du organisasjonens rolle overfor departementet? 

- Er målene fra departementet tydelige?  

- Opplever du at det er en sammenheng mellom de nasjonale målsetningene for 

bærekraft og organisasjonens krav og virkemidler?  

 

2.0 Virkemidlene 

Kan du fortelle meg litt om virkemidlene organisasjonen tilbyr? 

- Hvordan vektlegges de ulike virkemidlene? 

- Hvem er målgruppene?  

- Har du noen tanker om de virkemidlene som tilbys? Noe som burde vært 

annerledes?  

 

Hvordan vurderer du organisasjonens virkemidler for lån knyttet til utbedring av 

boligkvalitet (energi- og miljøoppgradering)?  

- Hva mener du er gode boligkvaliteter?  

 

Hvordan mener du organisasjonen fremmer utviklingen av boligkvalitet? 

- I hvilken grad er organisasjonen en del av dette?  

- Hva tenker du er organisasjonens viktigste rolle av å ha et slikt lån?  

 

Lån og støtteordninger som har med energi- og miljøtiltak å gjøre:  

- Hvordan inngår energi og miljøtiltak i tilskuddsordninger, låneordninger, 

rådgivning? 

o Hvordan kan privat personer, kommuner best ta i bruk organisasjoners 

virkemidler til dette? 

- Hvordan kommuniserer organisasjonen med kunder for å fremme og utvikle 

energieffektive boligkvaliteter? 

- Har tiltakene endret seg over tid?  

o Hvorfor?  

 Hva er med på å påvirke dette? 

 

Hvis jeg var søker hos dere nå og ønsket å oppgradere boligen min:  

- Hvordan hadde dere vurdert søknaden min? 

- Har dere et kontrollapparat for å følge opp prosjektet mitt? 
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Ser du noen utfordringer / muligheter med å kunne tilby kunder lån rettet mot energi og 

miljøtiltak? Treffer de etter hensikten? Har ordningene et tilstrekkelig omfang?  

 

3.0 Bærekraft og omstilling til lavutslippssamfunnet 

 

Hva legger du i begrepet bærekraft / bærekraftig utvikling?  

 

Hvordan tenker du organisasjonen bør fortsette med og/eller gjøre annerledes for å nå 

det overordnede målet om flere boliger og bygg som møter framtidens behov?  

- Hvem kunne påvirke at ting ble annerledes i organisasjonen? 

- Hva er de viktigste drivkreftene? 

 

Har du gjort deg noen tanker om hvordan organisasjonen kan legge til rette/gjøre det 

mer attraktivt for kunder å velge miljøvennlige boliger – oppgradering av 

bolig/energieffektivisering?  

 

Hvilke muligheter og utfordringer tenker du organisasjonen og kundene står ovenfor i 

møte med 2030-agendaen gjennom FN´s bærekraftsmål? 

 

Hvilke (statlige) aktører vil du identifisere som de viktigste til å kutte klimautslipp og 

gjennomføring av tiltak?  

Hvordan jobber organisasjonen for å få en bredere involvering av 

aktører/samarbeidspartnere fra massemarkedet? 

- Har du noen tanker om samspillet mellom organisasjonen og andre statlige 

aktører? 

 

 

4.0 Pilot-, forbildeprosjekter og kunnskapsproduksjon 

 

Hvordan jobber organisasjonen for å synliggjøre pilot- og forbildeprosjekter?  

o Hvordan vil du beskrive utbytte av pilotprosjektene? 

o Hvordan tas lærdommen med videre i nye prosjekter?  

 Kun læring? Hvordan er fokuset på å spre kunnskapen videre?  

 Hvordan kan man jobbe med å utvikle boligkvaliteter i de mindre 

byene?  

• Høyt energiforbruk, lav bokvalitet og lav lønnsomhet er 

utfordringer som trekkes fram ved eksisterende 

bygningsmasse.  

• Har du noen tanker om hvordan tomme boliger kan utbyttes 

bedre? Tenker du dette er problemstillinger som angår deres 

organisasjon?  

 

5.0 Avslutning 

Har du noen andre refleksjoner å dele om organisasjonens arbeid/satsing? 
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B) Informasjonsskriv 

 

Mitt navn er Nora Kristiansson og jeg går nå mitt siste år på master i STS; kunnskap, 

teknologi og samfunn ved NTNU i Trondheim. Nå skal jeg utføre et studentprosjekt som 

en del av min avsluttende oppgave. Prosjektet utføres i regi av NTNU, i forbindelse med 

faget KULT 3332 Arbeidslivs-/prosjektorientert masteroppgave i STS. Arbeidslivsrettet 

master innebærer en fire ukers praksisperiode med samarbeidspartner. I den forbindelse 

har jeg hospitert hos Husbanken.  

 

Temaet for prosjektet mitt er «Bærekraftig sosial boligpolitikk». Dette er et spørsmål til 

deg om å delta i et forskningsprosjekt hvor formålet er å se på offentlige dokumenter og 

statlige aktørers rolle og forståelse av sosial boligpolitikk i omstillingen til 

lavutslippssamfunnet, samt hvordan FN´s bærekraftsmål vektlegges i planleggingen av 

boligsosialt arbeid.  

 

Jeg ønsker å gjøre en kvalitativ studie der jeg intervjuer personer i ulike statlige 

organisasjoner for å høre deres refleksjoner og perspektiv på dette området. Det 

individuelle intervjuet vil vare ca. 45minutter og bli tatt med en lydopptaker. Det vil også 

være mulighet å legge til rette for teams/skype intervju (opptak ved samtykke) eller 

skriftlig besvarelse på mail om ønskelig. Deretter blir intervjuene transkribert og 

lydopptakene slettes. Materialet analyseres, og enkelte sitater kan bli framhevet i 

oppgaven. Sitatene vil ikke være personidentifiserbare. All informasjon vil bli 

anonymisert, og vil ikke kunne spores tilbake til enkeltpersoner. Alle opplysninger 

behandles konfidensielt.  

 

Som deltaker i prosjektet har du rett til: 

- innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg, og å få utlevert en 

kopi av opplysningene, 

- å få rettet personopplysninger om deg,  

- å få slettet personopplysninger om deg, og 

- å sende klage til Datatilsynet om behandlingen av dine personopplysninger. 

 

Prosjektet vil behandle alminnelige kategorier av personopplysninger frem til 

20.05.2020. Jeg vil bare bruke opplysningene om deg til formålene jeg har fortalt om i 

dette skrivet. Jeg behandler opplysningene konfidensielt og i samsvar med 

personvernregelverket. Det er frivillig å delta i studien, og du kan når som helst trekke 

deres samtykke uten å oppgi noen grunn. Alle dine personopplysninger vil da bli slettet. 

Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller senere 

velger å trekke deg. 

 

På oppdrag fra NTNU har NSD – Norsk senter for forskningsdata AS vurdert at 

behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med 

personvernregelverket.  

 

 

Er det noe som er utydelig eller noe du lurer på er det bare til å ta kontakt!  

 

Med vennlig hilsen 
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Nora Kristiansson 

Masterstudent ved NTNU 

på tlf. 97608525, eller mail nlkristi@stud.ntnu.no 

 

Ytterligere spørsmål kan rettes til mine veiledere  

Robert Næss på mail robert.ness@ntnu.no eller Marianne Ryghaug på mail 

marianne.ryghaug@ntnu.no  

 

 

Hvis du har spørsmål knyttet til NSD sin vurdering av prosjektet, kan du ta kontakt med:  

• NSD – Norsk senter for forskningsdata AS på epost (personverntjenester@nsd.no) 

eller på telefon: 55 58 21 17. 

 

 

Jeg har lest og forstått hva prosjektet handler om, og har fått anledning til å 

stille spørsmål. Jeg samtykker til at mine svar kan brukes slik som beskrevet i 

informasjonsskrivet: 

 

Ja  /  Nei  

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Signert av prosjektdeltaker, dato) 

 

mailto:nlkristi@stud.ntnu.no
mailto:robert.ness@ntnu.no
mailto:marianne.ryghaug@ntnu.no
mailto:personverntjenester@nsd.no
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