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Wicked problems - floker

• Komplekse sosiale, helsemessige, og miljømessige utfordringer som er sammensatt, foranderlige i sin 
natur, og tett sammenvevd med andre problemer.

• Kjennetegnes ved at årsak-virkningsammenhenger ikke kan defineres entydig og klart, og at deres 
eventuelle løsninger avhenger sterkt av hvem som vurderer dem. 

• Eks sosial ulikhet i helse. At noen grupper har dårligere helse enn andre henger sammen med flere 
faktorer, relatert både til individuelle faktorer som kosthold, røyking, alkohol og fysisk aktivitet. Men 
det handler også om strukturelle og sosiale samfunnsforhold, som yrke, bosted, nettverk og sosial 
klasse. 

Wicked problems kjennetegnes ved at de ikke kan løses med enkeltstående innsats på ett 

samfunnsområde/fagfelt. 





Utfordringer ved tradisjonell medvirkning

• Representativitet

• Særinteressers posisjon

• Mengde og hyppighet

• Ting tar tid - ulikhet i tidsperspektiv

• Medvirkningstretthet – involvering uten resultater

• Lav utnyttelse av innbyggeres ressurser



«We can no longer save 
the world by playing by 
the rules because the
rules have to be changed»
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Samskaping er noe annet enn medvirkning!

• Samskaping er:
Når to eller flere offentlige og private parter inngår i et likeverdig samarbeid, med hensikt å definere 
problemer og designe og implementere, nye og bedre løsninger.

• Det er ikke samskaping, når kommunen:
- Sender nesten ferdige løsninger på høring
- Involverer innbyggerne i forprogrammerte prosesser
- Flytter oppgaver fra det offentlige til private aktører for å spare

Jacob Torfing, RUC



To innganger til samskaping

Effektivitet
❖ Samskaping som svar på ressursknapphet

❖ Målet er å kvalitetssikre, effektivisere og målrette offentlige tjenester

❖ Vekt på produksjon og output

❖ Innbyggere og sivilsamfunn som medprodusenter

Empowerment og demokratisering
❖ Samskaping som svar på demokratisk fornying

❖ Målet er økt pluralisme og legitimitet i prioritering, planlegging og produksjon av offentlig velferd

❖ Vekt på sosiale og politiske gevinster, sosial kapital, økt deltakelse og tillit

❖ Innbyggere og sivilsamfunn som likeverdige deltakere i nettverk og partnerskap





Styringsparadigme Traditional Public 
Administration (1.0)

New Public Management 
(2.0)

New Public Governance
(3.0)

Offentlig sektor Myndighet Serviceprodusent Arena for samskaping

Bærende prinsipp Hierarki Marked Nettverk

Politikernes rolle Suveren beslutningstaker Rammesettende Metaguvernør, interaktiv 
politikkutforming

Forvalternes rolle Faglig ekspert, arbeider
etter regler

Effektiv produsent av 
offentlig service

Medierende og fasiliterende

Innbyggernes rolle Klient, mottaker av 
offentlige ytelser

Kunde, forbruker av 
serviceytelser

Aktiv medprodusent av 
politikk og velferd

Sivilsamfunnets rolle Talerør for svake grupper Sosiale virksomheter i 
konkurranse

Samarbeidspartnere i 
løsning av velferdsoppgaver

Samskaping i 
styringen

Ikke interessant / ønsket Benyttes til effektivisering Sentral styringsmekanisme

Form for 
innbyggerinvolvering

Institusjonalisert: Høring Rådgivende: 
Brukerundersøkelse

Medskapende samarbeide



«Forskning ser samskaping som et forsøk på å innføre elementer av nettverksstyring i 
offentlige organisasjoner som grunnleggende er preget av en hierarkisk 
styringsforståelse.

Ideen om samskaping er NPG, men som regel er det NPM-logikken som styrer de 
offentlige aktørenes handlinger. Samskaping foregår derfor i et krysspress mellom 
styringslogikker.»

Anne Tortzen, RUC / Center for Borgerdialog, DK



Hva betyr 
dette for 
frivilligheten?



«Hvis samskaping skal bidra til å endre grunnleggende på velferden, må kvaliteten av 
selve samarbeidsprosessen løftes betydelig – og det krever en helt annen form for 
ledelse fra det offentliges side. 

En ledelse som ikke forsøker å styre innbyggere og sivilsamfunn inn i en bestemt 
dagsorden, men som i stedet anerkjenner andre aktørers autonomi og verdsetter 
dem som samarbeidspartnere, fordi de bringer andre verdier, perspektiver og 
kunnskap inn i samarbeidet.»

Anne Tortzen, RUC / Center for Borgerdialog, DK



ÅPENHET

KREATIVITET

LEDELSE

DEMOKRATI

LIKEVERDIGHET

Grunnleggende verdier for god samskaping: 



http://samson-ks.herokuapp.com/

http://samson-ks.herokuapp.com/


Ta gjerne kontakt!

Anne Romsaas
anne.romsaas@ks.no

http://www.ks.no/samskaping
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