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Involvering og medvirkning kan være så mangt. Det finnes ulike grader av involvering. Holdt med 

kolleger deler samarbeidsformer mellom kommunene og innbyggerne i tre hovedformer: vertskap, 

partnerskap og samskapelse.  
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Vertskap – her sitter kommunen på midlene og definisjonsretten og stiller ressurser til rådighet til 

den andre parten. Det er et skjevt maktforhold.  

Partnerskap – et mer likeverdig forhold mellom kommunen som aktør og innbyggerne. Disse to 

partene kommer til enighet om målet med samarbeidet, og hvordan ressursene skal brukes. Det 

krever mye møtevirksomhet og det krever respekt og tillit mellom partene.  

Samskapelse – her er det et også et likeverdig maktforhold mellom kommunen og øvrige aktører, 

alle bidrar med det de kan og har ressurser og muligheter til. Det forutsetter mye dialogvirksomhet 

og mye tid. Og det trengs respekt og tillit mellom partene. Målet er å produsere velferd gjennom 

SAMARBEID, ikke bare partnerskap om saken, men reelt samarbeid.  

3 viktige prinsipper for samskapelse:  

1. Oppgi definisjonsretten (la vær å bestemme hva som skal skje, og se heller hva som skjer i 

samarbeidsprosessen).  

2. Bygg opp ressurser hos deltakerne, dvs sett folk i stand til å delta og til å bidra.  

3. Fasiliter deltakelse – dvs gi de muligheter til å delta. Lag invitasjon på en måte som du vet 

taler til de du ønsker skal delta.  

Samskapelse handler om generøsitet, om å gi fra seg makt slik at det skapes handling som gjør en 

forskjell.  
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Styrt samskapelse: når kommunen har en ambisjon om å styre samskapelsesprosessen slik at 

resultatet blir relativt forutsigbart. Samskapelseselementet er minimalt og i praksis begrenset til et 

supplement til det offentliges virksomhet, som for eksempel avfallssortering eller høringer.  

Ansvarliggjørende samskapelse: kjennetegnes ved at kommunen som aktør har en ambisjon om å 

styre samskapelsesprosesser slik at resultatet blir relativt forutsigbart, men her er det aktører i 

sivilsamfunnet som har hovedansvaret for innholdet. Et myndiggjøringsprinsipp (empowerment) 

ligger til grunn: hjelp til selvhjelp. Innbyggerne skal gjøres i stand til å ta vare på seg selv, innenfor 

kommunens målsettinger slik tilfellet ofte er med rehabilitering der brukerne ansvarliggjøres 

gjennom å involveres aktivt i rehabiliteringsprosessen for å senere klare seg selv.  

Likeverdig samskapelse: her har ikke kommunen som aktør behov for å styre resultatet av 

prosessen, men det er kommunen som definerer et område for samskapelsen, ofte i form av et 

problem som skal løses. Utover dette er kommunen likeverdig partner i samskapelsen. Et eks er den 

innledende delen av «Med hjerte for Arendal», der kommunen inviterte fem store frivillige 



organisasjoner til et samarbeid om å bidra til å løse utfordringene. Problemet var kjent, men 

resultatet av samskapelsen var ukjent.  

Fasiliterende samskapelse: her er det aktører i sivilsamfunnet som tar initiativet og peker på 

velferdsområder de ønsker at kommunen skal engasjere seg i. Relasjonen er ikke lenger mellom en 

tjenesteyter og en kunde, men mellom kommunen og en aktiv engasjert medborger, frivillig 

organisasjon eller næringslivsaktør. Kommunens rolle blir primært som fasilitator: tilrettelegge for 

engasjementet i form av tilgang til lokaler, ekspertise, materialer eller andre ressurser. Her er man 

over i den mest ytterliggående formen for velferdssamfunn som har blitt betegnet som «Kommune 

3.0».  
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Refleksjoner rundt og eksempler – hvordan kan man jobbe brukermedvirkende i praksis?  

 Det er mange måter å involvere på – dere oppfordres til å involvere brukere i alle faser av 

prosjektene deres – må tenke ut gode måter å gjøre dette på. 

 Prosess: Ide – implementering – evaluering. Det kan være ulike verktøy som er best egnet i de ulike 

faser. Hvordan en legger til rette for medvirkning kan se ulikt ut, det finnes ingen ferdig oppskrift.  

 Starte med at de involverte danner seg en felles oppfatning av hva brukermedvirkning er og hvilke 

mål som skal nås gjennom å praktisere brukermedvirkning. 

I oppstart, ide-utvikling – anvende verktøy som sikrer at man fanger opp brukernes/befolkningens 

perspektiver som knytter an til det tema/problemstilling man jobber ut fra (ungdom og mental 

helse)– slik at man kan finne frem til egnede tiltak. 

Spm som må tas stilling til:  

- Hvem er brukerne som man ønsker å innhente kunnskap fra? – er det ungdommene/barna 

som tiltaket søker å skape endringer for, er det (i tillegg) foreldrene/foresatte, er det sosial 

og helsearbeidere?  Er det alle medlemmer i lokalsamfunnet/kommunen?  

- Hvordan kan man best nå frem til disse? Hvilke kanaler bør brukes, hvilke arenaer? 

- Ønsker man å få til medvirkining på individ eller systemnivå? Jobbe med aktører som uttaler 

seg på vegne av seg selv (individ nivå) eller på vegne av en hel gruppe (system nivå)?  

Dersom systemnivå, så må man tenke på hvem som er representative brukere til å uttale seg på 

vegne av en hel gruppe. Velge ut i tråd med at de har et spesifikt verv – elevråd, ungdomsråd, barn 

og unges kommunestyre e.l – eller  henvende seg til klasser, skoler, et nærmiljø og invitere disse inn i 

deltakende prosesser? Utfordring ved systemnivå: Ungdomsgruppa er en sammensatt gruppe. 

Hvordan kan alles synspunkter bli representert? – noen ungdommer er allerede engasjerte, aktive, 

lett å få i tale, mens andre trekker seg tilbake, vegrer seg fra å uttale seg, delta – hvordan kan man 

sikre at også deres perspektiver og synspunkter fanges opp? 

I noen tilfeller er det mer hensiktsmessig (ihvertrall etter hvert) å operere på individnivå. En ønsker 

gjerne å fange opp perspektivene til ungdommer som har spes livserfaringer eller tilhører en 

bestemt gruppe tjenestebrukere. Hvordan går man da frem? Gå via tjenestene eller andre voksne 

som har kontakt med disse ungdommene? 

  



Utfordring: Kanskje det er få å ta av – kanskje det er vanskelig for dem å delta for de må snakke om 

vanskelige ting med folk de ikke kjenner, lite ønskelig? Dersom barn og unge ikke kan eller vil delta –

finne frem til hvem kan best repr deres synspunkter og behov. 

Når identifisert hvem en ønsker å involvere i første fase: Tenk strategisk – hva er et godt tidspunkt, 

hva er en god arena? Velg egnet form. 

Gi info tilpasset mottaker (tolk?, ha med foreldre/støttespillere?) Sett av godt med tid for spm og 

avklaringer. Viktig å gi info for at de skal forstå hva de er med på + for å bygge motivasjon: viktig at 

de som skal medvirke vet hva de medvirker til – hva deres meninger skal brukes til og vite at nettopp 

deres mening er viktig for at en beslutning skal bli så bra som mulig.  
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Folkestemmen  

Utviklet i steinkjer kommune. Opprettet en nettside hvor de som bor i Steinkjer kunne gi sine 

innspill. Innspillene de fikk på denne nettsiden påvirket hvilke endringer som ble foreslått for 

kommuneplanen for Steinkjer. Ønsket at barn og unges meninger skulle komme frem, og oppfordret 

foreldre til å snakke med sine barn om samfunnsspørsmål og la dem gi sine innspill på nettsiden.   

 I dette tilfellet var det utv. av nettside - sosiale medier kan også brukes som medvirkningskanaler. 

Dialogmøter   

Dette ble anvendt som verktøy i Aarhus. De kjørte firedagers dialogmøter mellom innbyggerne og 

kommunen. Alle kunne delta, det eneste kravet var at de kom som seg selv og ikke som repr for en 

forening eller interesseorg. I de fire dagene ble innbyggerne invitert til å være med og debattere, 

komme med innspill og forslag til prioriteringer i forhold til kommunens fremtidige 

folkehelsepolitikk. Kommunen hadde laget et opplegg, innbyggerne kom med innspill og politikerne 

innarbeidet innbyggernes bidrag i den endelige folkehelsepolitikken  

Photo voice  

Kan brukes før – underveis i gjennomføring av et tiltak og i evalueringen. Egnet for barn og unge – 

ikke alltid lett å snakke om det som er vanskelig, ikke fungerer – kan være fint å vise det. Setter 

deltakerne til å ta bilder som beskriver hvordan de forstår og tenker omkring et tema.  

Ofte brukt i lokalplanleggingsprosjekter, folkehelseprosjekter og utdanning. Kan ha deltakere i alle 

aldre og alle samfunnslag. Gjennom kreativitet og kunst kan de formidle om hvordan de opplever 

lokalsamfunnet, hva som fungerer bra og ikke fult så bra, identifisere behov.  

Disse bildene samles og man ser på dem sammen – mulighet til felles fortolkninger og 

meningsutvekslinger rundt bildene og hva de representerer – bidra til ny innsikt. 

Kan også bruke andre uttrykksformer i sammenheng med photovoice – tegning, lage collager, 

kartleggingsskisser osv.  

Ex. Drangedal kommune – photovoice bedt om å fotografere hva som er bra og dårlig i kommunen 

for å komme med innspill til kommuneplanen.  Brukte skolens nettbrett for å ta bilder. I tillegg til 

prosjektet i Drangedal, brukes PhotoVoice av elever som faller ut av videregående skole i Buskerud 

og gravide rusmiddelmisbrukere ved Borgestadklinikken i Skien. I Malvik brukte Kirsti og Monica 

fotovoice for å evaluere Malvik stien. De brukte photovoice som verktøy for å fange opp barn og 

eldres opplevelser av stien.  



  

Barnetråkk  

Barnetråkk er et digitalt verktøy og undervisningsopplegg som lar barn fortelle planleggere, 

kommunen og lokalpolitikere hvordan de bruker stedet der de bor og hva de vil ha annerledes. 

Ved å tegne i kart, forteller barn og unge noe om hvordan de bruker lokalmiljøet sitt, hvilke veier de 

bruker, hvilke steder de er glad i og hvilke steder de opplever som problematiske. De gir kommunen 

oppdatert kunnskap for bedre planlegging. I tillegg får barn og ungdom med dette en tydeligere 

stemme i planprosessene. 

Registreringen kan gjøres i skoletiden enten manuelt med papirkart, eller digitalt på kartløsningen 

www.kartiskolen.no. Registreringen fremstår i etterkant som et samlet temakart over barn og unges 

arealbruk. Bruken av nettstedet og registreringene er kostnadsfrie for kommunene. Verktøyet kan 

bidra til arealplanlegging i kommunene.  

Liknende verktøy: Under Barnas teknologidager - Minecraft versjon av Trondheim by var 

forhåndslaget– barn kunne få laste ned gratis og bidra med å videreutvikle sin drømmeby, dvs. endre 

og integrere bygg, torg, bassenger, lekeplasser osv. (I regi av IT-studenter på NTNU)   

Bruker spør bruker 

Tidligere brukere av et helsetilbud får opplæring og tilegner seg kompetanse i en 

fokusgruppemetode. Deretter engasjeres de til å intervjue en tjenestes brukere om deres erfaringer 

og opplevelser. Resultatene fra disse intervjuene blir grunnlag for dialogmøter mellom tjenesten og 

brukerne, med den hensikt å oppnå en felles virkelighetsforståelse, og avdekke muligheter til 

forbedring. 

 

Utfordringer dere kan møte på når dere skal jobbe brukermedvirkende: 

Hvordan bevare kontakt, involvere underveis i prosessen? Kan en finne måter å utnytte brukeres 

ressurser og kompetanser idet tiltaket implementeres? Brukeres deltakelse i utvikling og 

implementering av tiltak kan bidra til følelse av eierskap.  

Medvirkning spesielt innrettet mot barn og unge:  

 Ifølge barn/ungd selv så handler deltakelse mye om opplevelsen av å bli lyttet til og forstått. Dersom 

en ønsker å få barn og unge i tale bør en bruke tid på å skape gode relasjoner preget av tillit, 

åpenhet og gjensidig respekt. Tilpass språk, metode og setting etter barns behov. Kanskje det er 

tillitspersoner rundt barnet/ den unge som en kan benytte/samarbeide med for å lage gode rammer 

for medvirkning som tar hensyn til barn og unges ønsker og behov? 

 Når man involverer ungd – også involvere foreldre? Ungd og foreldre kan ha ulike perspektiver både 

på vansker og tiltak. Det kan være viktig å fange opp samstemthet/uenighet. Kan også by på 

utfordringer – det å gi rom for alle synspunkter og gi dem anerkjennelse.  
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