
 
 

 
 

Klarer vi oss uten 
ildsjeler i et prosjekt? 

Eva Magnus 
NTNU Samfunnsforskning  



Hvorfor stille spørsmål om 
ildsjeler? 

 
 

 
 



Hva har vi sett? 

• Barkaleitet 
• Dalegata 
• Myhrerenga 
• Gyldenprisvn. 
• Stilledal  

 

 
 

 
 



Hva karakteriserer ildsjeler? 

• ”Ekstra energi”  
• Arbeidstid og 

stillingsbeskrivelse 
• ”Mellom to stoler” 
• Ser enkeltindividet 
• Snakker med, lytter 

og handler 
• Har tillit blant 

beboerne 

• Jobber med eierskap 
til prosessen 
 

• Er aktive i forhold til 
beboermedvirkning 

 
 

 
 



Beboermedvirkning   

• Fra informasjon til aktiv deltakelse i 
beslutningsprosessene 

• Røtter fra offentlig politikk og 
grasrotbevegelser (Leung 2005) 
 

 
 

 
 



 
To typer begrunnelser for medvirkning 
(Wood 2002): 
 
– Pragmatiske fordeler; effektivt å inkludere 

beboere. Top-down-tenkning 
– Beboerne har rett til; handler om deres liv. 

Bottom-up-tenkning 
 

 
 

 
 



Arnstein (1969) 

• Fra manipulasjon, via 
informasjon, til delegert 
makt og borgerkontroll 

• Medvirking som bidrag i 
en 
myndiggjøringsprosess 
(empowerment) 

 
 

 
 



Beboermedvirkning kan føre til: 

• Mulighet til å påvirke 
sosiale omgivelser 

• Skape fellesskap og 
tilhørighet (Hauge & 
Støa; Hauge 2009) 

• Bekrefte erfaringer, gi 
en følelse av kontroll 

• Sentralt i å fremme en 
sosial sammenheng 
og bærekraft(Leung 
2005) 

• Involvering viktig av to 
grunner: 
– Beslutningen vil være i 

tråd med beboernes 
behov 

– Styrker beboernes 
erfaringer med boligen 

 
 

 
 



Utfordringer i 
beboermedvirkning 

• Ulik forståelse 
• Behov 
• Kommunikasjon 

– Manglende lyttende 
holdning 

– Teknisk forståelse 
• Begrenset 

koordinering av 
medvirkningsprosess
er 

• Forventninger fra 
beboere som ikke ble 
møtt 

• Tidligere dårlige 
erfaringer med ledere 
og myndigheter 

 
 

 
 



 
Positiv innvirkning på 
medvirkningsprosesser 
• Drivkraft  
• Politikk 
• Verdier 
• Ressurser  

(Leung 2005) 
 

 
 

 
 



Ildsjeler 

 
 

 
 



Anonymisering i publisering 

• Bakgrunn: en review 
• NSD (Norsk samfunnsvitenskapelig 

Datatjeneste) 
• Vanskeligstilt gruppe eller adresse 
• «Intern» 
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