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7. februar signerte 50 ordførere i Os-
lo-regionen en erklæring som forplik-
ter kommunene til ambisiøse klima-
mål. Dette er mål som krever store 
og dyptgående endringer i teknologi, 
holdninger, adferd, systemer og struk-
turer. 13 ordførere gikk et steg videre 
i prosjektet «Klimaordførerne», et pro-
sjektsamarbeid mellom Samarbeids-
alliansen Osloregionen og cCHANGE. 

I prosjektet tok ordførerne klimasaken 
i egne hender i 30 dager. Hver ordfø-
rer valgte seg en bærekraftig endring 
de ville gjøre i egen hverdag, f.eks. 
å la bilen stå, unngå matsvinn eller 
redusere plastforbruk. Det er nemlig 
folk som er løsningen. Det er folk som 
utvikler ny teknologi; det er folk som 
tar avgjørelser i politikk og nærings-
liv; det er folk som utgjør vårt sosi-

1. Om prosjektet

ale og kulturelle fellesskap. Det er 
folk som er Osloregionens kommuner.

Fra 8. februar til 9. mars levde Kli-
maordførerne med sin valgte utfor-
dring, og delte erfaringer, historier og 
refleksjoner på en felles bloggplatt-
form. Underveis fikk de tett oppføl-
ging fra forskere på endring og klima.

Etter å ha utforsket en bærekraftig 
endring i egen hverdag i 30 dager sit-
ter ordførerne igjen med nye perspek-
tiver på klima-arbeidet, gode historier 
og levd erfaring om hva som kreves 
for å skape endring i sin kommune. 

Prosjektet førte til stort engasje-
ment blant ordførerne som deltok, 
og fikk mye oppmerksomhet blant 
folk, i media og sosiale medier.



5

1.1 Mål og formål

Målet med prosjektet var å  synlig-
gjøre verdiene, fellesskapet og inn-
ovasjonen som representerer bæ-
rekraftsarbeidet i kommunene i 
Osloregionen. Dette gjøres gjennom 
samtaler og fortellinger, gjennom ek-
sperimentering og endring. Ved å 
engasjere ordførerne personlig i kli-
maarbeidet, viser de at det er folk 
som betyr noe i bærekraftsarbeidet. 
Når ordførerne engasjerer seg per-
sonlig i målene for bærekraft inspi-
rerer de andre til å gjøre det samme.

1.2 cCHALLENGE

Prosjektet bygger på cCHALLENGE, 
et verktøy utviklet av professor Ka-
ren O’Brien ved Universitetet i Oslo. 
Deltakerne blir invitert til å gjennom-
føre én liten bærekraftig endring i 30 
dager. Ved å la deltakerne fokusere 
på en selvvalgt endring er målet at 
den ofte store og uoverkommelige 
klimautfordringen kan konkretiseres 
til handling. Med dette utgangspunk-
tet kan deltakeren eksperimentere 
med endring innenfor rammene av 
et prosjekt og i felleskap med andre.

Figur 1.1
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1.3 Oversikt over 
deltakere

Ordførerne valgte selv hvilken utfor-
dring de skulle gjennomføre. Flere 
hadde fokus på mobilitet og ønsket å 
redusere bilbruk og heller velge kol-
lektive trans portalternativer. Mange 
fokuserte også på mat, fra å redusere 
matavfall til å spise lokal produsert mat 
eller vegetarisk. Noen valgte også fle-
re utfordringer. Se oversikt i figur 1.1.

Gjennom prosjektet kom ordførerne i 
direkte kontakt med forskere på end-
ring og klima, og mottok nye perspek-
tiver, innsikt og veiledning basert på 
over 30 år med samfunnsvitenskape-
lig klimaforskning. Den forsknings-
baserte veiledningen gir deltakerne 
grunnlag for å tenke nytt og reflek-
tere rundt endring. Målet er å få del-
takerne til å grave litt dypere i en-
dringsprosjektet, og reflektere over 
praktiske utfordringer, reaksjoner fra 
folk rundt, sosiale normer, systemer 
og strukturer, og egne antagelser 
og overbevisninger som hindrer el-
ler fremmer endring i hverdagen.

Ordfører Bente Elin Lilleøkseth



7



8

2. Erfaringer og refleksjoner

Resultatene fra prosjektet er delt inn 
i to hovedkategorier: 1) deltaker-
nes innsikt og opplevelser, og 2) ef-
fekt og spredning av prosjektet utad.

2.1 Bloggplattformen
12 av 13 deltakere benyttet blogg-
plattfo men til å dele sine opplevelser, 
oppturer og nedturer knyttet til utfor-
dringen. Dette resulterte i totalt 105 
innlegg fordelt på de 12 ord-førerne. 
Hver deltaker publiserte i gjennom-
snitt åtte innlegg hver. Seks av delta-
kerne publiserte 10 eller fler innlegg.

2.2 Prosjektsiden
Prosjektsiden (klimaordforerne.no) 
hadde 1484 unike besøkende i pe-
rioden. Det var et hopp i besøken-
de når prosjektet ble lansert, etter 
BEST-konferansen og ved prosjekt-
start, med færre besøkende i de sis-
te to ukene av utfordringen. Plattfor-
men hadde totalt 3090 sidevisninger.

Det ble publisert 93 kommentarer 
på bloggplattformen, fordelt på del-
takere som engasjerte seg i hver-
andres prosjekter og veilederne.
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2.3 Effekt av prosjektet 
på ordførerne 

2.4 Varig endring

Innleggene til ordførerne under-
veis i prosjektet viste at flere av 
dem opplevde at deres antagelser 
og holdninger ble utfordret i løpet 
av prosjektet. De ble også mer opp-
merksomme og bevisst på problemer 
knyttet til klima og miljø og mulige 
løsninger. Flere begynte også å re-
flektere rundt sin rolle som politiker 
til å påvirke systemer som kan gjøre 
det lettere for folk flest å gjøre bæ-
rekraftige endringer i egen hverdag.

Flere av ordførerne uttrykte et øn-
ske om å fortsette med endring også 
etter prosjekt-slutt. Det er en tyde-
lig sammenheng mellom engasje-
ment på bloggplattformen og om de 
rapporterte et ønske eller mål om 
å fortsette med endring etter pro-
sjektslutt. 6 av 7 ut av de ordfører-
ne som uttrykket et ønske eller mål 
om å fortsette med endring skrev 
9 eller flere innlegg på plattformen.
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UTDRAG: INNLEGG PÅ PLATTFORMEN
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3. Spredning

3.1 Ringvirkninger

Historier om endring er viktige virke-
midler i klimaarbeidet. Ved å fortelle 
om sine erfaringer skapte klimaord-
førerne engasjement for klimasaken 
og engasjerte på ulike måter familie, 
venner, bekjente og lokalbefolkningen 
i sin kommune. Flere av deltakerne 
opplevde ringvirkninger av prosjektet.

Ved å dele personlige historier, re-
fleksjoner og erfaringer fra et en-
drings-prosjekt åpnet ordførerne 
opp for at befolkningen kunne bli 
kjent med dem på en mer person-
lig og direkte måte. Befolkningen 
fikk se at ordførere er som oss an-
dre: endring er også utfordrende for 
dem, og de er også frustrert over 
ting som gjør det vanskelig å endre 
seg, på samme måte som alle andre. 

Å skape ringvirkninger var en viktig del 
av prosjektet, og mange av ordførerne 
fortalte at de hadde påvirket venner og 
familie til å bli mer bevisst og gjøre egne 
endringer. De fikk også mye positiv 
tilbakemelding og interesse fra andre.

Syv av deltakerne rapporterte på 
plattformen om opplevelser de had-
de der bekjente delte tips som var 
nyttig for utfordringen, selv gjen-
nomførte endring eller hvor de fikk 
med seg familie eller kollegaer til 
å velge kollektive transport-alter-
nativer eller spise mer vegetarisk. 

3.2 Sosiale medier

Klimaordførerne fikk mye oppmerk-
somhet i sosiale medier og media ge-
nerelt, noe som kan ha gitt ringvirknin-
ger som er vanskelig å kartlegge. De 



13

skapte «nye historier» om å gå til jobb, 
redusere bilbruk eller redusere matav-
fall. Disse historiene blir fortalt av en 
troverdig og gjenkjennelig avsender – 
ordfører i kommunen eller fylkeskom-
munen – og blir dermed allemannseie i 
befolkningen og ringvirkninger spres.

Facebook
Innlegg postet på cCHANGE og 
cCHALLENGE sine Facebook-sider 
nådde totalt 27 364 og engasjerte 

3081 personer. Innlegg fra cCHAN-
GE, cCHALLENGE, Osloregionen, 
Miljøhovedstadsåret og ordførernes 
egne Facebook-sider delt med em-
neknaggen #klimaordforerne fikk to-
talt 79 delinger og 752 likerklikk. 

Andre sosiale medier
Instagram og Twitter ble i liten grad 
benyttet av ordførerne. Under utfor-
dringen ble det publisert 10 innlegg 
på Instagram under taggen  #klima-
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ordforerne og 2 innlegg under tag-
gen #klimaordførerne. Som eneste 
ordfører benyttet Even Hagen Twitter 
med totalt 5 tweets, 9 likes og 2 ret-
weets. I tillegg benyttet han Youtu-
be for å dele sine opplevelser. Vi-
deoene her fikk totalt 63 visninger. 

3.3 Mediedekning

Klimaordførerne fikk flere omtaler 
i media, både på tv, radio og avis. 
Per dags dato er det 17 omtaler vi 
har kjennskap til, med en artikkel for-
ventet publisert i slutten av mars/be-
gynnelsen av april i Bæringen. Disse 
omtalene har bidratt til økt oppmerk-
somhet rundt klimaordførerne og kli-
masaken i kommunen, som igjen kan 
gi ringvirkninger i samfunnet.. Pro-
sjektet ble også omtalt internasjonalt.

En artikkel ble publisert i Kommu-
nespeilet. Kommunespeilet had-
de 330 000 besøkende i febru-
ar. Vi har sendt forespørsel om 
tall på besøkende til artikkelen. 

Prosjektet engasjerte, og prosjek-
tet skapte også debatt. Even Ha-
gen skrev blant annet et leserinn-
legg som ble publisert i flere aviser. 
Hagen fikk tilsvar fra en represen-
tant fra Miljøpartiet De Grønne, og 
fulgte opp med et nytt innlegg. En 
ringvirkning av prosjektet har der-

for vært at det har skapt nye sam-
taler og debatter i lokale medier om 
klimasaken, hvor menneskelige og 
sosiale perspektiver sto sentralt. 

En fullstendig liste over omtaler i me-
dia er å finne helt til slutt i rapporten.



15



16

UTDRAG: INNLEGG PÅ PLATTFORMEN
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4. Teoretisk rammeverk

cCHALLENGE-metoden bygger på 
et teoretisk rammeverk som om-
handler tre sfærer for transforma-
sjon. Rammeverket beskriver ulike 
sider ved transformasjon, og hvor-
dan ulike sfærer for endring er gjen-
sidig avhengig av hverandre for at 
bærekraftig samfunnsendring skal 
kunne finne sted. I løpet av prosjekt-
perioden har ordførerne fått innsikt 
i det teoretiske rammeverket gjen-
nom praktisk erfaring med endring.

4.1 Den praktiske 
sfæren

Endring i møte med klimautfordrin-
gen har ofte fokus på transforma-
sjon i den praktiske sfæren. Det er 

her man kan evaluere om endring er 
mulig og om endring har skjedd gjen-
nom målbare resultater mot slutten 
av prosjektet. Det er også her vi fin-
ner spesifikke handlinger og tiltak 
for å gjøre endring lettere som redu-
sert bilbruk, vinterdekk til sykkel, fry-
ser til oppbevaring av rester eller et 
handlenett for å unngå plastposer. 

De mest åpenbare hindringene og 
løsningene til endring ligger i denne 
sfæren. Ordførerne forberedte seg til 
utfordringen ved å hekle handlenett, 
undersøke kollektive transportmu-
ligheter eller planlegge matinnkjøp.

4.2 Den politiske 
sfæren

Den politiske sfæren er hvor beslut-
ninger, regler, standarder, regulerin-
ger, avtaler, insentiver, prioriteringer 
og mål blir diskutert, forhandlet, av-
gjort eller håndhevet. Det er altså de 
systemene og strukturene som omgir 
handling og er med på å forme end-
ring. Sfæren kalles politisk fordi det 
er her noen agendaer vinner frem og 
andre ikke, og hvor konflikter opp-
står. Dette inkluderer de politiske, 
men også de økonomiske, sosiale og 
kulturelle systemene og strukturene. 
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I den politiske sfæren snakker vi ofte 
om tilgang eller tilgjengelighet. Del-
takerne identifiserte flere barrierer 
til endring som finnes i den politiske 
sfæren og systemer, blant annet hyp-
pighet av avganger til kollektive trans-
portmuligheter og tilgang på vegeta-
riske eller lokale matvarer i butikken.

4.3 Den personlige 
sfæren

Den personlige sfæren betegner per-
sonlige og kollektive antagelser, hold-
ninger, verdier og verdensbilder som 
innvirker på handlinger og vår forståel-
se av hva som er mulig innen klimaar-
beidet. Disse oppfatningene styrer 
hva folk tenker om klimaendringene og 

hvilke endringer som blir foreslått og 
hvilke som blir motarbeidet eller over-
sett. Det er i denne sfæren det største 
potensialet for sosial endring ligger. 

I den personlige sfæren handler det 
ofte om antagelser og holdninger, og 
å utfordre dem for å se hvilke mulig-
heter som eksisterer. Flere av del-
takerne rapporterte om at antagel-
sene deres ble utfordret og satt på 
prøve, og mange fikk nye perspekti-
ver på muligheter for kollektivtrans-
port selv utenfor byen eller hvor lett 
endring i enkelte tilfeller kan være.

5. Oppsummering

Oslo ble i juni 2017 kåret til Europas 
miljøhovedstad for 2019. Utnevnelsen 
er en annerkjennelse av miljø- og kli-
maarbeidet i Oslo og i regionen. Med 
bakgrunn i dette har Osloregionen et 
prosjekt med mål om å videreutvikle 
og styrke det regionale samarbeidet 
om klima og miljø i tilknytning til Os-
los status som miljøhovedstad. Dette 

lå til grunnlag for prosjektet Klima-
ordførerne. Også ordførererklæringen 
i forbindelse med BEST-konferansen 
ga en viktig ramme for prosjektet. 

Formålet ved dette prosjektet var å 
øke oppmerksomheten på enkeltmen-
neskers atferd og vise at det er folk 
som betyr noe i bærekraftsarbeidet. 
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Anledningen for prosjektet er Oslos 
status som Europeisk miljøhoved stad 
i 2019 og gjennom dette synliggjøre og 
akselerere bærekraftsarbeidet i Oslo-
regionen. Med bakgrunn i dette var 
prosjektet Klimaordførerne vellykket.  

Prosjektet Klimaordførerne har vist at 
vaner kan endres. Ordførerne har vært 
med å lage noen nye mønster i Oslo-
regionen. Dette gjør det lettere for folk 
å gjøre det samme, og med innsikt om 
barrierer og muligheter for løsninger 
sitter ordførerne igjen med innsikt om 
hva som skal til. På denne måten er 
mulighetene for systemendring også 
innenfor rekkevidde. Prosjektet har 
skapt historier og erfaringer innen-
for viktige bærekrafttemaer. Dersom 
ordførerne benytter sine erfaringer 
fra prosjektet videre, og fortsetter å 
dele disse, kan kunnskapen fra pro-
sjektet integreres i det pågående ar-
beidet i kommunene, og i fremtidige 
arrangementer og initiativer. På den-
ne måten kan man få til langvarig 
systemendring. Samtidig har prosjek-
tet vist i praksis hvordan folk kan in-
volveres og engasjeres i klimaarbeidet 
på en måte som skaper dyp effekt. 

Gjennom fokus på den enkeltes inn-
sats har prosjektet belyst spørsmål 
knyttet til klima og miljø, og bære-
kraftsarbeidet i Osloregionen. Det 
har inspirert og skapt ringvirkninger. 
Ordførernes historier og erfaringer 
er fortsatt tilgjengelige, og det fore-
ligger et stort potensial for å bruke 
og spre disse videre i arbeidet med 
bærekraft. Vi vil derfor anbefale Oslo-
regionen å benytte dette potensialet. 

OVERSIKT OVER 
MEDIEDEKNING
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ks.no/kommunespeilet/sam-
funn-og-demokrati/klimaordforerne/ 
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[ikke tidligere inkludert i oversikt] 
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key=2019-03-20T11:32:48.000Z/
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