
Medvirkning, involvering, 
deltakelse 
Verktøy i folkehelsearbeidet 



Økt behov for medvirkning
• Kvalitet i planlegging – forbedre 

beslutningsgrunnlaget
• Kompleks samfunnsplanlegging 
• Mange aktører, tverrfaglig 

/tverrsektorielt samarbeid  -
politikk - fag - administrasjon, 
offentlig – privat – frivillig sektor

• Nye ledelsesformer …. 
• Behov for innovasjon, 

entreprenørskap, nyskaping – «alle 
må med»
• Smartby, samskaping, Kommune 3.0 

• Empowerment i helse/folkehelsearbeid

• Mangfold, bruker/pasientrettigheter, 
utsatte grupper
• Tjenestedesign 

• Demokratiutvikling 
• Eierskap og stedsidentitet 
• Endret fordeling av innflytelse og makt 





Kommune 3.0 



I PLANLEGGINGS-, UTVIKLINGS- og 
ENDRINGSARBEID



FORFRISKE 
KOMMUNIKASJONEN! 

• Klassisk ”møte”form har klare begrensninger
• Må få ulike/flere grupper med i ---

(inklusjon, motivering, gjensidig læring og 
utvikling)  
• Kartlegging, vurdering, finne alternativer, ta 

beslutninger 

• Digital kommunikasjon +/-



Medvirkningsstige 

Offentlighet 

Informasjon 

Diskusjon og 
innspill 

Medbestemmelse

Beslutningsrett 

Medvirkningsstige/Ladder of citizens participation. Arnstein 1969, Sager 1991, Wøhni
2007 





Hvordan få til dette?



Summing

Reflekter over deres 
erfaringer med 

medvirkning, som 
samfunnsmedisiner 

Noen metoder dere 
har funnet ut er 

bedre enn andre? 
Passer dere bedre? 



Plenum 



Planleggingsformer 
• instrumentell 
• kommunikativ 



Planleggingsformer (J. Amdam)

Kommunikativ

• SAMTALE

• Kvalitativ
• Subjektiv: du og eg

• Dialog - tvangsfri samtale

• Maktlikevekt

• Heilskapleg og strategi
forståingsorientert

• Tid = modning
• Velferd som kontroll over eigen 

situasjon

Instrumentell

• KALKYLE

• Kvantitativ
• Objektiv: eg - dei

• Informasjon - einvegs-
kommunikasjon

• Øvrigheit - kommando

• Problemavgrensa og
løysingsorientert

• Tid = tidsplan
• Velferd som eit sett av goder -

”klient/kunde”
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Kommunikativ 
planlegging 

uPartsdeltakelse
uAnsikt-til-ansikt-dialog 
uSituasjonstilpasset planlegging uten ferdige 

mønstre 
uProsess og innhold justeres  i forhold til 

prosessens forløp, handlingenes virkning og 
læring av dette. 

uBygge opp en ”fungerende sanning”  - oppdage 
og utvikle løsninger, svar, sannheter 

uDrøftinger eller samtaler som skaper 
”meningsfellesskap” 



Habermas –
krav til 
normativ 
kommunikasjon 

1. Ingen som ville kunne levere et relevant bidrag, får utelukkes 

fra deltagelse.

2. Alle skal gis samme mulighet til å bidra.

3. Deltakerne må mene det de sier.

4. Kommunikasjonen må være fri for ytre og indre tvang, slik at 

ja/nei stillingstaking til kritiserbare gyldighetsfordringer bare er 

motivert av overbevisningskraften i bedre grunner.

5. Fellesskap. Ut i fra forutsetningen om at alle gjensidig ønsker å 

komme frem til en forståelse, kan endelig denne "tvangfrie 

aksept" bare skje i fellesskap, nemlig gjennom faktisk 

gjennomførte dialoger.”



De metodene dere summet over:
Hvordan vil dere karakterisere dem

- kommunikativ eller instrumentell?  



MAAAAAANGE METODER 

• Fremtidsverksted 
• Dugnadshefter 
• Logical framework
• Scenario 
• Dialogkonferanse  
• PLA – Participatory learning and 

action (”Deltagende læring og 
handling”) 

• Styrkebasert tilnærming

• Digitale verktøy/metoder 

•Vet dere om 
flere/delte dere i 
summegruppen? 



PLA – deltagende læring og handling 

• Fremme samhandling  og gjensidig læring mellom planlegger og målgruppe 
• Skape likeverdig dialog og samhandling der deltakerne –

brukere/utøvere/lokalbefolkning gis innflytelse og makt 
• Sikre eierskap hos deltakere, for å sikre bærekraft 
• Større engasjement og økt samarbeid 
• Visuelle teknikker
• Få frem deltakernes synspunkter ut fra egne forutsetninger og premisser 
• Ulike redskaper  tilpasset ulike faser i prosessen 



Mange teknikker/redskaper 

• Redskaper for presentasjon og introduksjon 
• Redskaper som fremmer god gruppedynamikk
• Redskaper for kartlegging og analyse 
• Redskaper for å dele inn i grupper og få energi i gruppa
• Teknikker for prioritering og handling 
• Redskaper for evaluering
• Redskaper for å planlegge en prosess og for rapportering 



ULIKE SITUASJONER/FASER 

• Styrings- og planleggingssituasjoner 
•Analysesituasjoner 
• Forhandlingssituasjoner 
•Reformsituasjoner 
•Mobiliseringssituasjoner



Byggesteiner i PLA 

ATFERD, HOLDNINGER 

ÅPENHET, DELINGTEKNIKKER



Avlær  Lett på trykket    Folk kan gjøre det selv    Sitt ned     
Lytt Vær hyggelig Sett pris på feil    Lær Respekter  
Spør folk  Legg til rette  Gi fra deg pekestokken Slapp av    

Folk (brukerne)
Rangerer       Lager kart
Modellerer   Sammenlikner 
Lager anslag og diagrammer
Lærer fagfolk    Presenterer
Følger prosessene 
Planlegger     Evaluerer 
Aksjonerer  

Folk (brukerne) 
Deler med tilretteleggeren
team og fagfolk sine 
kunnskaper og fortolkninger 
Fagfolk, team og tilretteleggeren
Deler sin læring, trening
teknikker og ideer med folk og 
hverandre 
Partnerskap 

ATFERD, HOLDNINGER 

ÅPENHET, DELINGTEKNIKKER 





Kunnskapskilder 
• Innbyggernes medvirkning i planprosesser

https://www.regjeringen.no/no/tema/kommun
er-og-
regioner/kommunereform/Verktoy/lokaldemokr
ativeilederen/kommunen-og-
innbyggerne/innbyggernes-medvirkning-i-
planprosesser/id2425535/

• www.planlegging.no
• http://www.kommunetorget.no/

ØMiljødepartementet – Temaveileder.  Barn og 
unge og planlegging etter plan- og 
bygningsloven:  
https://www.regjeringen.no/contentassets/bc
cd028e3b494d2fa8c6840851f2f2f2/t-
1513.pdf

• IS-2721 Styrkebasert tilnærming i lokalt folkehelsearbeid. 
Innbyggerinvolvering, myndiggjøring og deltakelse. 
Helsedirektoratet, 2018. 

• https://doga.no/verktoy/folketrakk/folketrakk-
veilederen/eksempelsamling/

• Aune L, Foss N, Berge Skåra B. Fellesskap for utvikling. 
PLA - medvirkning i praksis. Kommuneforlaget 2001. ISBN 
82-446-0779-3. https://bokelskere.no/bok/fellesskap-for-
utvikling-pla-medvirkning-i-praksis/171760

• Pretty JN, Guijt I, Scoones I, Thompson J. Participatory 
Learning & Action. A Trainer's guide. London: 
International Institute for Environment and Development, 
1995. ISBN 1-899825-00-2.

• Nils Aarsæther; Eva Falleth; Torill Nyseth, Ronny 
Kristiansen. Utfordringer for norsk planlegging. Kunnskap, 
bærekraft, demokrati. Cappelen 2012.  

https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommunereform/Verktoy/lokaldemokrativeilederen/kommunen-og-innbyggerne/innbyggernes-medvirkning-i-planprosesser/id2425535/
http://www.planlegging.no/
http://www.kommunetorget.no/
https://www.regjeringen.no/contentassets/bccd028e3b494d2fa8c6840851f2f2f2/t-1513.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/styrkebasert-tilnaerming-i-lokalt-folkehelsearbeid/Styrkebasert%20tiln%C3%A6rming%20i%20lokalt%20folkehelsearbeid.pdf/_/attachment/inline/c9ee57b9-eaaa-4a15-82d3-054bdc306198:08214182de983ee8005b51c008a926bc60a19a97/Styrkebasert%20tiln%C3%A6rming%20i%20lokalt%20folkehelsearbeid.pdf
https://doga.no/verktoy/folketrakk/folketrakk-veilederen/eksempelsamling/
https://bokelskere.no/bok/fellesskap-for-utvikling-pla-medvirkning-i-praksis/171760/
http://www.bokkilden.no/SamboWeb/utvalg.do?term=aktor:%22Nils+Aars%C3%A6ther%22
http://www.bokkilden.no/SamboWeb/utvalg.do?term=aktor:%22Eva+Falleth%22
http://www.bokkilden.no/SamboWeb/utvalg.do?term=aktor:%22Torill+Nyseth%22

