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Innovasjon i planlegging
- ifølge Hagen og Higdem

• Viser røtter tilbake til John Friedmanns arbeider fra 1960-tallet

• Innovasjonsbegrepet var ute av den planleggingsteoretiske 
diskursen i flere tiår

• Men kom tilbake igjen rundt årtusenskiftet

• Nå i hovedsak knytta til endring 

gjennom samskaping og spørsmål

om hvordan dette kan være en del av 

planprosess og planprodukt



Kommunene som innovatører

• De er viktige aktører i arbeidet med å finne nye løsninger på 
utfordringer i samfunnet

• De har masse erfaring med nettopp dette

• De har generelt mye erfaring med å samarbeide om nye 
løsninger







Den lange historien

• Aldersheimer

• Alderstrygd

• Barnehager

• Telefonselskap

• Vannkraftutbygging



Den nye historien: 
Innovasjonsimperativet slår til

Innovasjonsalliansen, Samarbeidsdrevet 
innovasjon, Samskaping, Kommuneøkonomi, Co-
creation, Eldrebølgen, Velfærdens
Innovationsdag, Arendalskonferansen, 
Digitalisering, Roboter, Tillit, Risiko, CLIPS, 
Forkommune, Innovasjonsspill, Innovasjonslab., 
Innovasjonsskolen, Spredning, Adapsjon, 
Kreativitet, Disrupsjon, Kommune forfra, 
Kommune 3.0, Borgere, 
Innovasjonsbarometeret…



Innovasjonsbegrepet – noen definisjoner

• «New combinations» of new and existing knowledge, resources, 

equipment and other factors. (Schumpeter 1934)

• ”Novelty in action” (Altschuler and Zegans 1997)

• ”New ideas that work”  (Mulgan and Albury 2003)

• Innovation as such have several understandings and involves change, 

stepwise or disruptive, put into practise one way or another  (Hartley, 

Sørensen, and Torfing 2013). 

• Med andre ord: Ikke bare ideer, men ideer satt ut i praksis, og med 

potensial for spredning



Innovasjon som verdi

• Innovasjon er i seg selv et verdifritt begrep – en analytisk 
betegnelse på et fenomen (jfr definisjon)

• Innovasjoner er samtidig bærere av verdier

• Dette er alltid viktig, men kanskje særlig viktig i et offentlig, 
demokratisk system



Former for innovasjon
(Bason, 2018)

• Tjenesteinnovasjon/produktinnovasjon

- Det som leveres til mottakeren

• Prosessinnovasjon

- Måten leveransen foregår på

• Posisjonell innovasjon

- Et produkt eller en tjeneste blir «noe nytt» i en ny kontekst

• Paradigmatisk innovasjon

- Når forståelsen av eget formål endres i hele organisasjonen

Radikal/transformativ Inkrementell

...en innovasjon kommer sjelden alene



«Uryddige» prosesser

• Kan komme i stand på tilfeldige måter

• Utfordrer alltid noen etablerte institusjoner

• Kan involvere «ukjente» samarbeidspartnere

• Kan ta lang tid

• Kan skje veldig kjapt

• Kan gå helt galt

• Kan ta uventede vendinger



Å «rydde» i innovasjonsprosessene

• Innovasjonsstrategier

• «Økosystem» for innovasjon 

(Bason, 2018)

- Innarbeide innovasjonsevne og -vilje i hele organisasjonen eller 
området

- Systematisk fange opp innovasjonsideer internt og eksternt

- Tett koblet med læring, ledelse og spredning



Samskapingskonteksten; co-production, co-
creation, co-innovation, New Public 
Governance (NPG)

• Multi-aktør-samarbeid i stedet for offentlig monopol i 
tjenesteproduksjon og samfunnsutvikling

• Vokst fram dels som reaksjon på dysfunksjonelle sider ved New 
Public Management (NPM)

• Har vokst seg til et normativt begrep i en del litteratur om offentlig 
innovasjon

• Handler blant annet om at «det offentlige» og borgerne skaper nye 
policy-løsninger sammen





Samskaping - ulike ting i praksis

• Diskusjon, dialog

• Samarbeid mellom fagfolk og mottakere av tjenester

• Utforming av løsninger/policy på bred basis eller om detaljer

• Delt ansvar for gjennomføring



Drivkrefter og barrierer for innovasjon



Struktur 

og politikk

Strategi og 

organisasjion

Ledelse og medarbeidere  

Brukere

Barrierer

Politisk motstand

Lover og regler

Faglige revir

Etablerte organisasjonsstrukturer

Potensialer

Engasjerte ordførere

Strategisk satsing

Samarbeid på tvers

Tillit og risikovilje

Tillempet fra Christian Bason: Velfærdsinnovation. 2007.

Usikkerhet

Svakt engasjement

Engasjement for 

brukere

Kunnskap om 

mellomrom i 

organisasjonen







Institusjonsbegrepets tre pilarer

• Kognitive

• Normative

• Regulative

(Scott, 1995; 2014)



Konsekvenser av perspektivet

• Mer sammensatt bilde av innovasjonsprosesser

• Større åpenhet mht. utfall/resultat av innovasjonsideer?

• Vektlegger sterkere det verdinøytrale ved selve 
innovasjonsbegrepet?



Institusjonelle dimensjoner i offentlig 
sektor

• Territoriell (lokal kontekst)

• Ledelse

• Profesjoner

• Demokrati

• Styringstradisjon(er)

• ?

Opptrer i ulike blandingsforhold fra kommune til kommune



Institusjoner Offentlig styring Innovasjon

Tilrettelegging

Transformasjon

Tilrettelegging

Transformasjon

Institusjonell 

teori
Styringsteori Innovasjonsteori

Kilde: Torfing og Triantafillou 2016



Drivere og barrierer for innovasjon NPM

Drivere

• Konkurranse mellom 
offentlige og private virker 
stimulerende

• Kundeorientering kan være et 
insentiv i seg selv

• Deregulering og strategisk 
ledelse stimulerer til endring

Barrierer

• Konkurranse bremser 
kunnskapsdeling

• Kontrollregimer skaper 
risikoaversjon

• Kontroll-baserte systemer 
demotiverer ansatte



Drivere og barrierer for innovasjon NPG

Drivere

• Multi-aktør samarbeid skaper 
gjensidig læring og felles 
eierskap til nye, innovative 
løsninger

• Tillitsbasert ledelse gir 
ansatte handlingsrom

• Borgernes og frivillige 
organisasjoners ressurser og 
erfaringer bidrar til 
samskapingen

Barrierer

• Svakt konkurransefokus gir 
mindre insentiv til å innovere

• Prosessfokus kan redusere 
resultatfokus

• Konsensusbasert samarbeid 
kan bli en «beslutningsfelle» 
der de djerveste ideene ikke 
blir forsøkt realisert



En refleksiv tilnærming

Utforsker dynamiske «møter» mellom idè og 
institusjonelle rammer 

Innovativ idè
Institusjonelle 

rammer



Teoretisk forankring

• Institusjonell logikk: Forholdet mellom institusjon 

og aktør

- transformativ endring

- utviklingsendring

• Ny-institusjonalisme: Forklarer stabilitet
- motstand mot endring



Når innovasjonsidè møter kommune

• Transformasion: institusjonelle 
mønstre endrer seg tydelig på 
grunn av ideen. Ideen forandres 
ikke. 

• Resistens: ideen introduseres, 
men gir ingen eller lite institusjonell 
endring. Heller ikke ideen endrer 
seg. 

• Forhandling: eksisterende praksis
og institusjonelle logikker og nye 
ideer utfordrer hverandre og hvor
resultatet er at begge endres. 

• Ideutvikling: ideen påvirkes av 
institusjonen, men institusjonen 
forblir stabil.

Institusjon påvirker idè
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DRIVKRAFT-modellen

Klima-, miljø- og 

energiplan

Iverk-

setting

Ungdomsforsker

PVE (Participatory Value Evaluation) 

KME-verksted (Klima-, Miljø- og Energi)



DRIVKRAFT. Ungdom og næringsliv i klima-, 
miljø- og energiplanlegging for bærekraftige 
distriktskommuner

Hovedmål: Å innovere den nye generasjonen av klima-, miljø- og 
energiplaner til å bli effektive redskaper for omstilling til fornybar-
samfunnet i distriktskommuner. 

Delmål:
• Utnytte utålmodigheten og kunnskapen hos ungdom og næringsaktører som pådrivere for 

innovative strategier og tiltak i klima-, miljø- og energiplanene, gjennom arenaer som er utformet for 
å løse konkrete utfordringer i den enkelte distriktskommune. 

• Styrke implementeringen av klima-, miljø- og energiplanene ved å opprettholde en dynamisk 
kontinuitet i samskapingsarenaene både i planleggings- og implementeringsfasen. 

• Utnytte ungdommenes og næringslivets samlede kreativitet og kompetanse for å skape konkrete, 
bærekraftige løsninger. 

• Gi begrepet «energiborgerskap» et innhold som er fruktbart i en distriktskommunekontekst.

• Teste ut om Plan- og bygningslovens bestemmelser har tilstrekkelig fleksibilitet som rammeverk for 
denne typen samskaping, og eventuelt foreslå endringer.

• Bruke erfaringene fra prosjektet til å gi anbefalinger til andre kommuner, regionale og statlige 
myndigheter og utdanningsinstitusjoner.



And those who danced were thought

to be insane by those who could not 

hear the music



Et gruk på heimveien:

Kunsten er ikke at få en idé.

Enhver kan med letthed få to.

Kunsten er den,

mellom to eller flere hverdagside’r

At se hvilken en, der er god.

Kumbel
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