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Ann Karin Tennås Holmen, PhD, Førsteamanuensis I Statsvitenskap



Kem e ho dær?

Ann Karin Tennås Holmen (46)
• Fra Vadsø
• Statsviter (Offentlig politikk og administrasjon), Planlegger
• 2002-2017: Forsker og forskningssjef ved IRIS (Nå NORCE)
• 2015- : Førsteamanuensis, Universitetet I Stavanger (+ NTNU 

20%)
Forskning:

• Innovasjon I offentlig sektor
• Samskaping og digitalisering
• Styring gjennom nettverk
• Regional innovasjon

AOB:
- Leder for INNOFF (www.innoff.no)
- Underviser: Offentlig politikk og administrasjon, Digital government, 

Praksis, Samskapingsskolen. Veileder BA, MA, PhD
- Leder PhD-skolen Politics and society (POLSOC)
- Involvert i ulike forskningsprosjekter (BiodiverCities, Media policy for 

digital infrastructure + Municipal strategy for digitalization)

http://www.innoff.no/


Program for 
dagen

10:00 Velkommen

10:30 Samskaping: Et magisk konsept, noe vi gjør eller
skal gjøre?
11:15 Arbeidsøkt: Interessekartlegging
11:45 Lunch

12:30 Partnerskapet som platform for treffsikre
arenaer
13:00 Case: Hvordan skal partnerskapet arbeide og 
prioritere arbeidet med folkehelseforskning? 
14:00 Oppsummering

14:30 Evaluering og slutt
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Samskaping….

Hva tenker dere?



Samskaping
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Hva?

Hvorfor?

Hvordan?

Samskaping som 
virkemiddel i 
folkehelsearbeid
Hvordan kan 
partnerskapet 
arbeide som 
samskaper



SAM SKAPING

Hva?

Mellom 
tilbyder og 

kunde

VERDISKAPING
Mellom 

uavhengige 
aktører og 
innbyggere

Fra ide til implementering
Diversitet av ressurser

Likeverdighet



Verdiskaping ved samskaping  (litteratur om markedet)

«co-creation represents a change from supplier led customization, to 
customers becoming co-creators in the customization of content»

«Co creation is an interactive practice into which customers and suppliers 
bring their own resources to co-create value reciprocally through 
integration» 

«Value is created synchronously and jointly by customers and suppliers in 
collaboartion»



Verdiskaping ved samskaping  (litteratur om offentig 
sektor)

«Co-creation is the process through wich a broad range of interdependent 
actors engage in distributed, crossboundary collaboration in order to define
common problems and design and implement new and better solutions»

«Uses collaboration as a tool for creating new solutions. There is a creative
element  that is not necessary found in all forms of collaboration»

«public sector produces public value defined as what adds value to the public 
sphere and is valued by citizens” 





Hvorfor samskaping?

18. april 2022

Komplekse samfunnsutfordringer krever 
samarbeid på tvers
Ulike formål
• Demokrati: Fra tradisjonell styringskjede 

til økt interaksjon mellom ulike aktører
• Felleskap: Mobilisering av flere erfaringer, 

ideer og ressurser
• Effektivitet: Kan gi mer treffsikre 

løsninger, større eierskap 
• Innovasjon: Bidrar til diversitet i ideer og 

nytenkning - økt innovasjonskraft

Samskaping

Politikere

Forvaltning

Med-
arbeidere

Foreninger

Virksom-
heter

Borgere



Samskaping – en kreativ prosess

Initiering

Problem 
identifikasjon

Mobilisering og 
rekruttering

Bygge tillit og 
grunnlag for 
samarbeid

Design

Reformulering av 
problem

Felles visjon

Mål og 
problemløsning

Testing

Implementering

Finansiering og 
oppskalering

Koordinering

Tilpasning av 
løsning til 
kontekst

Evaluering

Vurdere effekt

Ansvarliggjøring 

Spredning



Når egner samskaping seg?

Skille mellom
- Samordning/ samarbeid: Koordinering og tverrsektorielt samarbeid
- Samskaping: forstå og skape verdi sammen, radikal innovasjon, medborgerskap

Spørsmål å stille seg:

- Hvor kompleks er utfordringen?
- Egner utfordringen seg for samskaping – trenger vi innsikt og ideer? Har vi tid?
- Er du villig til å gi fra deg kontroll?
- Hvilken rolle skal aktørene som deltar ha?
- Er det rom for å feile og lære?



Samskaping og 
folkehelse

• Ideelt felt for lokal samskapende innovasjon
• Et utviklingsområde som ikke har «satt seg fast» i 

forvaltningsmessige strukturer
• Tverrfaglig og eksplorativt i sitt vesen
• Nysgjerrighet og optimisme rundt mangfoldig

bidrag
• Men mange mulige blindveier…
• «Kom å samarbeid med oss. Vi har noen

kjempegode ideer!»
• «Dette må vi løse gjennom enda bedre

planlegging!» 
• «Kommunen må ta lederskap og iverksette»
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Hvordan kan
partnerskapet
arbeide som
samskaper?

• Samskaper på makronivå
• Sikre forankring og forståelse for samskaping som

virkemiddel
• Plattform for kapasitetsbygging
• Spredning av makt, ressurser og ansvar
• Krever god innsikt I hverandres ressurser, verdier og 

behov
• Krever gode prosesser for felles prioriteringer og

engasjement.

• Samskaper på mikronivå
• Bidra til å utvikle arenaer for samskaping med ulike

aktører /innbyggere
• Sikre overføring og læring for kapasitetsbygging,

Hvordan?
• Arbeide I skjæringsfeltet mellom helhet og

prioritering.
• Partnerskapet må arbeide for begge nivå
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Oppgave

Hvem er vi og hvilke ressurser, roller 
og interesse har vi?
1. Hver enkelt plasserer seg med 

gule lapper som indikerer din 
organisasjons

A. innflytelse i Partnerskapet
B. Interesse I Partnerskapet

2. Diskuter hvordan lappene fordeler
seg og hvorfor.



Partnerskap
som

plattform
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Partnerskapet som
kapasitetsbygger

Eksisterende arenaer for 
samskaping

Arena for forskning
og innovasjon



Metastyring

Kontekst 
forhold  

Forut 
setninger

Samskaping

Offentlig 
verdiPlattformer Arenaer Prosesser

Institusjonelt 
design

Lederskap



Ansell og Torfing 2021



Partnerskapets treffsikkerhet

Handlingsplan Randaberg 
kommune folkehelse

Samskapingsoppgave for
partnerskapet:

- Felles mål og prioriteringer
- hvordan ivareta og

systematisere spredning?

MIKRO

MAKRO

https://www.rogfk.no/_f/i9b1e1b5d-0da8-45ea-8ac0-3a05888e418b/handlingsplan-partnerskapsmidler-2021-rapporteringdocx.pdf


En av hovedstrategien i planen og for 
arbeidet i partnerskapet er å

SYNLIGGJØRE FORSKNINGSBEHOV 
OG VÆRE EN PÅDRIVER FOR AT DET 
SETTES I GANG 
NYE FORSKNINGSPROSJEKT KNYTTET 
TIL REGIONALT OG 
LOKALT FOLKEHELSEARBEID I ROGALAND.

VI HAR FLERE TILSKUDDSORDNINGER 
FOR Å VÆRE MED Å STØTTE OPP OM 
UTVIKLINGSROLLEN



HVORDAN SKAL 
PARTNERSKAPET ARBEIDE OG 
PRIORITERE ARBEIDET 
MED FOLKEHELSEFORSKNING?



https://www.rogfk.no/vare-tjenester/stotte-stipend-og-priser/okonomisk-stotte-
og-stipend/folkehelse/

https://www.rogfk.no/vare-tjenester/stotte-stipend-og-priser/okonomisk-stotte-og-stipend/folkehelse/


Eksempler på Forskning som har fått
midler fra ulike tilskuddsordninger

• Samhandlingsspillet – sammen - 14 kommuner samarbeid
med Helse Stavanger HF (474 678 kr)

• Time kommune – Trygge foreldre i Time – samarbeid med 
VID (150 000kr)

• Mulighetsrommet – Egersund/Sokndal, Time, Haugalandet
(5 kommuner) (Totalt 22, 8 millioner over 6 år) - ny
utlysning i 2023



Virkemidler for Forskning
og Innovasjon (FoI)

• Stadig flere virkemidler med brukerorientering
• FoI settes i system gjennom

prosjektorganisering
• Todelte interesser og målsetning

• Prosjektene gir økt handlingsrom og 
kapasitet

• Tilgang til spennende empiri som kan utvikle
forskningsfronten

• Anvende forskning til utvikling av tjenester, 
produkter, prosesser

https://www.kommunal-rapport.no/debatt/vi-ma-ha-mer-forskning-og-innovasjon-i-
kommunene/142076!/



Nøkler for koplinger

Nytteverdi for alle - felles interesse – aksept og 
forståelse for ulike mål.

• Initiativ: responsiv eller proaktiv?  

• «F»’ens rolle: Forskes på – forske med? 
• Behov for «F»: Hva trenger vi? (bestillerrollen)
• Fleksibilitet: Hvordan får vi det til sammen?

• Hva er «F» - oppgaver og hva er utviklingsoppgaver –
hvem har ansvar?

• Plan for overføring fra «F» til «I»: Kommunen som
mottaker av F – hvordan ta denne i bruk? 

• Tålmodighet, engasjement og......prioritering



Samfunnsutfordringer med forskningsbehov

1. Deltakerne uttrykker først egne 
behov, hva er viktig for dem. Skriv 
post-it lapper i kartet. Jobber alene 

2. Grupper post-it lapper –
sammenheng mellom interesser  

3. Marker felles interesser (enighet) og 
ulike behov (uenighet), 

4. Diskuter hvordan felles interesser og 
behov kan danne grunnlag for en 
videre samskapingsprosess.

5. Diskuter ulike nøkler, ressurser og 
roller



Takk for meg!

Ann Karin Tennås Holmen

Annkarin.holmen@uis.no

mailto:Annkarin.holmen@uis.no


Vil du vite mer om samskaping?

Heimburg, D & H. Hofstad (2019) Samskaping som samarbeids- og styringsform for
kommunenes folkehelsearbeid. NIBR-rapport 2019:11

Ansell, C og J. Torfing (2021), Public Governance as Co-creation, Cambridge: 
Cambridge University 

Bentzen, T.Ø. (2018). Tillidsbasered styring som springbræt til samskabelse. I 
Fogsgaard og De Jongh (red) Ledelse og samskabelse. København: Dansk 
Psykologsik Forlag A/S. 

Røiseland & Lo (2019) Samskaping – nyttig begrep for forskere og praktikere. Norsk 
statsvitenskapelig tidsskrift. Vol 35 (1) 

Agger, A., Tortzen, A., & Rosenberg, C. (2018).Hvilken værdi skaber vi med 
samskabelse?Aarhus: Professionshøjskolen Absalon
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