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Vanskeligstilte på boligmarkedet  

• Vanskeligstilte på boligmarkedet er personer 
som ikke har mulighet til å skaffe seg og/eller 
opprettholde en tilfredsstillende bosituasjon 
på egen hånd (NOU 2011:15, s.39) 
- Behov for tilrettelagt bolig og/el. pleie- og 

omsorgstjenester 
– Vansker med å skaffe seg en bolig på egen hånd av 

helsemessige, sosiale eller økonomiske grunner 
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Beboermedvirkning  

• Fra mulighet til informasjon til aktiv 
deltaker i beslutningsprosessene 
 

• Begrunnes med (Wood 2002): 
– Øke effektiviteten i prosjektet 

(pragmatiske fordeler) 
– Rett til å påvirke bestemmelser som 

innvirker på eget liv 
(borgerskapsperspektiv) 
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Medvirkningsstigen  
(Arnstein 1969) 

• Borgerkontroll og 
Delegert makt 

  
• Konsultasjon og 

Informasjon 
 

• Ingen myndighet 
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Arildsgt. 6, Trondheim 

• Beboere skal flytte ut, 
nye inn 

• Ingen 
beboermedvirkning i 
oppgraderingsprosessen 

• Forslag til tiltak i 
forbindelse med 
nøkkelovertakelse 
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Adolph Bergs vei 45-49, Bergen 

• Heisprosjekt 
• Beboerne informert 
• Beboerkontakter 
• Bomiljøkontakt  
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Stilledal, København 

• Beboermøte 
• Beboerundersøkelse 
• Arbeidsverksted 
• Samarbeidsvansker 

mellom beboere og 
arkitekt 

• Ikke reell medvirkning 
• Positive endringer, men 

ønsket mer 
gjennomtenkte løsninger 
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Backa Röd, Göteborg 

• Belastet område 
• Mål: Påvirke det sosiale 

miljøet, image og 
tilhørighet 

• Arbeidsverksteder 
• Få valgmuligheter for 

interiør 
• Sosiale prosjekter, 

utemiljø, grøntanlegg, 
bevaring av trær 
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Brogården, Alingsås 

• Etter hvert informasjon 
og beboermedvirkning 

• Beboerblad 
• Beboerforening 
• Visningsleilighet 
• Ideverksted  
• Ingen medvirkning om 

eksteriør 
• Temamøter  
• Utemiljøet 
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Svingen, Norge 

• Brukermedvirknings-
prosjekt 

• Ide om respekt, tillit og 
relasjonsbygging 

• Beboerrepresentanter, 
informasjon og noe 
deltakelse i møter 

• Prosjektleder kjente 
beboerne 

• Beboerne liten 
innflytelse, men 
prosessen viktig   eva magnus 



Tollåsenga, Kristiansund 

• Prosjektorganisering, 
arbeidsgruppe  
Medvirkning/involvering 

• Treffstedet 
Tempokjelleren, 
informasjon og 
diskusjoner 

• Ansatte utfordrer og 
støtter 

• Arbeidsverksted 
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Avdekke og fremme behov, 
sikre innflytelse: 

• Behovsanalyse, 
idéverksted/fremtids-
verksted, temamøter, 
visningsleilighet, åpent 
hus, 
beboerrepresentanter i 
arbeidsgrupper, 
prosjektleder og andre 
som snakker med, 
kjenner beboerne 

• Man må ville 
beboermedvirkning, 
og det må forankres! 

  eva magnus 



Drivere / hindringer i forvaltnings- 
og beslutningsprosesser 

• «Ildsjeler» 
• Kommunale vedtak 

om 
beboermedvirkning 

• Bygge opp eierskap: 
bred representasjon, 
bruk av tid og 
ressurser 

• «Det gjøres ikke hos 
oss» 

• Bygget skal tømmes, 
nye inn 

• Vanskelig 
kommunikasjon 

• Skeptiske beboere 
• Manglende tid og 

ressurser 
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