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Medvirkningstrappa  – ingen seierspall

5Fritt etter Arnstein (1969) mfl. 
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Individuell og kollektiv kapasitetsbygging

Ressursmobilisering innafra (endogent)

Tilrettelegging utafra (eksogent)

Individuell og kollektiv kapasitetsbygging

Kilde: Amdam, R. (2012)



Bolystteammetoden – steg for steg



Starten kan være triviell

Hei, det e fra Bygdasentral’n, 
vi har nå stygge containera vi 
gjern vil ha flytta på! Kem 
kan hjølp oss med det?



Folkestemmen 2013

Kartlegge og strukturere  oppgaver 



Bruk av kart utløser engasjement



Vart litt mer enn de containeran
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Framdriftsplan



Gjennomføring



Begeistring og anerkjennelse



Sentrale metodiske grep

Holdninger

Verktøy 

Åpenhet 
og deling
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● Ledelsesforankring i kommunen

● Opplæring av ansatte som plukkes ut 
til å delta i team

● Prosessleder fasiliterer involvering

● Avklarer roller og ansvar for 
innbyggere, næringsliv, ansatte og 
folkevalgte

● Frivillighetens dag i desember; 
inspirasjon og erfaringsdeling

● Elevarbeid i 5.-7. klasse ved Henning 
Skole

● Kurs for å øke lokal utviklingskapasitet



Effekter så langt

• Mer proaktiv rolle

• Mindre forutsigbar 

arbeidstid, mer kveldsarbeid

• Mer samarbeid mellom ulike 

enheter/etater

• Får kontakt med noen å ha 

dialog med

• Får ny kunnskap om 

innbyggere og lokalsamfunn

• Utfordrer byråkratiet og 

demokratiet

• Får fler, og mer 

gjennomarbeida, innspill til 

kommunale planer 

For kommunen For lokalsamfunnet

• Det er et samarbeid 

• Samhandling gir 

forventningsjustering begge 

veger

• Nytt syn på kommunen som 

samfunnsutvikler

• Krevende å drive modellen –

krever koordinering og 

prosessledelse

• Erfaringsdeling mellom de 

ulike lokalsamfunnene

• Samles om noe positivt

• Endret syn på kommunen

• Blir kjent med eget 

nærområde

• Får mobilisert folk til å gjøre 

noe med lokale utfordringer

• Skaper identitet og bygger 

samhold

• Åpner opp for 

samfunnsdeltakelse

• Økt lokal attraktivitet

• Kollektiv kapasitetsbygging

For samarbeidet



http://bolyststeinkjer.no/


Den viktige fasilitator-rollen

holdninger

Verktøy 

Åpenhet 
og deling
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• Gjøre det trygt for alle å delta 

• Bistå med å identifisere, klargjøre 
og videreutvikle ideer 

• Ta vare på gruppenes ideer og 
beslutninger 

• Sørge for at gruppene ledes inn 
på ”sporet”

• Gi støttende tilbakemeldinger og 
tilfør energi og applaus

• Lag rom for at konflikter og ulike 
syn løftes fram og fasilitere 
konstruktive diskusjoner

• Skape likeverdighet blant 
deltagerne gjennom bruk av 
verktøy som sikrer medvirkning 
(jamfør medvirkningstrappa)



Aktivitetene er sentrale i en prosess som skal sikre god 

innbyggerdialog

Aktivitetene er strukturert og sammenkoplet 
Rekkefølgen er ikke likegyldig, bestemmes på forhånd i trå med hva en ønsker å oppnå
Aktivitetene skal lede til et konkret resultat som de involverte har eierskap til 
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Aktivitet 
1

Aktivitet 
2

Aktivitet 
3

Aktivitet 
4



Møtet som en prosess - workshop 
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God planlegging er nøkkelen

Veldefinerte og konkrete mål for hva 
som skal oppnås i møtet – en 
agenda som er kjent for 
deltagerne 

Klargjorte roller – hvem gjør hva for 
at vi skal nå målene? 

God styring med tid og innhold - slik 
at vi når dit vi skal gjennom en 
møteleder som er en trygg 
fasilitator

Utfordrende, tankevekkende og 
idégenererende input fra 
møteledelsen, innbyggerne og 
bolystteamet sikres gjennom 
godt planlagte møter og 
aktiviteter som henger sammen
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