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“What looks large from a distance, close up ain’t never that big” 

           
                 Bob Dylan, 1985 

 

Forord 
 
 La det være sagt med en gang: mange av Bob Dylans observasjoner 
korresponderer forbløffende godt med mine egne erfaringer med livet. Det 
gjelder for så vidt også de gangene han åpenbart tar feil. Men at han har rett i 
sitatet over er jeg i hvert fall temmelig sikker på. At observasjonen er gyldig når 
det kommer til slike ting som kunst, kultur og vitenskap er jeg i hvert fall sikker 
på. Og at han treffer midt i blinken når det gjelder doktorgradsavhandlinger er 
jeg intet mindre enn hellig overbevist om! Om observasjonen er spesielt gyldig 
for samfunnsvitenskapelige avhandlinger skal imidlertid være usagt. Men jeg vil 
ikke nekte for at jeg noen ganger i løpet av dette arbeidet har tenkt at den 
norske historikeren Jens Arup Seip nok kanskje var inne på noe når han i en 
polemikk med Gudmund Hernes på 1970-tallet sa det følgende: ”Sosiologien er 
en kald kvinne. Hun krever meget og gir lite”. 

Og selv om jeg altså tror at Dylans observasjon også er gyldig for min 
avhandling, betyr ikke det at det ikke har vært verdt alt slitet. Det har det nemlig 
absolutt vært. Det jeg likevel kan si helt sikkert er at jeg aldri hadde fått ferdig 
denne avhandlingen om det ikke var for vennligheten, tålmodigheten og hjelpen 
fra en hel drøss med mennesker. Tusen takk til alle sammen! Noen av dem har 
gjort så mye at de til og med må takkes i dette forordet. Det gjelder mine kjære 
foreldre og min storesøster Ingun, som alltid har støttet meg, og som har gjort 
det nå også. Det gjelder mine tre barn Johanna, Paul, og Agnete, som alle har 
dukket opp i løpet av stipendiatperioden, og som foreløpig ikke ser ut til å være 
plaget av at de har en far som kanskje ser større ut enn han egentlig er. Det 
gjelder barnas mor Cecilie Schjatvet, som har taklet store forsinkelser med godt 
humør, et kjærlig blikk, og god diskusjoner. Det gjelder mine gode venner i 
”Popquiz”, som har fulgt stipendiaten med subtile argusøyne og et vennlig 
blikk.  

Det gjelder også Dag Harald Claes og Institutt for Statsvitenskap ved 
Universitetet i Oslo, som i en svært kritisk periode villig lånte ut et kontor til 
meg. Det gjelder alle mine hyggelige kollegaer ved Høgskolen i Østfold, og 
spesielt de som er tilknyttet seksjonen for Organisasjon og ledelse. Det gjelder 



 vi

alle mine stipendiatkollegaer, og spesielt Louise Weibull, som er blitt en god 
venn. Det gjelder Theo Schewe, som sørget for ekstra stipendmidler fra 
avdeling ØSS når jeg trengte det som mest, og som trakterte både pisk og gulrot 
på en måte som gjorde at jeg både overlevde og kom i mål. Det gjelder Tom 
Christensen, som var opponent på mitt sluttseminar, og som hadde strålende 
innvendinger til mitt utkast. Og det gjelder selvsagt mine utmerkede veiledere 
Birgitta Eriksson, Ann Bergman og Egil Skorstad, som har vært helt suverene. 
Tusen takk til dere alle! 
 
Blindern, 14. april 2011 
Jan Moren 
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Kapittel 1 Innledning 

 
I denne avhandlingen studeres tre store reformer i offentlig sektor. 

Hensikten med studien er tredelt. Den ene er å forstå hva slags fenomen 
reformer er, den andre er å forstå forholdet mellom reformer og 
organisasjonsendring, og det tredje er å forstå hvilken rolle reformer spiller i 
utformingen av et demokrati. Et viktig kjennetegn ved reformer er at de både 
har et virkemiddelaspekt og et innholdsaspekt. Det første aspektet handler om 
at en reform er en strategi for endring - den er et virkemiddel for å gjennomføre 
forandring i en organisasjon. Det andre aspektet handler om at en reform har et 
bestemt innhold - den har visse målsettinger som den ønsker å realisere. Når jeg i 
dette arbeidet bruker begrepet ”reform” anvender jeg det enten i den ene eller i 
den andre betydningen, og jeg kommer til å bruke de om hverandre1.  

Jeg har i lang tid vært interessert i hvordan organisasjoner endrer seg, og 
hva det er som kan forklare endringer i organisasjoner. ’Organisatorisk endring’ 
er da også et yndet tema i den organisasjonsteoretiske litteraturen, og 
fenomenet har utvilsomt mange aspekter ved seg som er teoretisk interessante. 
Empirisk interessante studier av organisasjonsendring er imidlertid mer sjeldne. 
Trolig er årsaken den at det er vanskelig å finne data som får fram dynamikken i 
endringsprosesser, i tillegg har det vist seg å være vanskelig å operasjonalisere 
begrepet til bruk i empiriske studier. Jeg tror imidlertid at man unngår disse 
problemene ved studiet av reformer. En grunn er at reformer uttrykker viktige 
sider ved organisatorisk endring. En annen er at en reform er en måte å 
operasjonalisere og konkretisere organisatorisk endring. En tredje er at 
reformer vanligvis består av relativt avgrensede og lett tilgjengelige data.  

Organisasjonsteori og politisk teori  

Mine motiver for å studere reformer er altså av generell og teoretisk art, 
jeg studerer reformer for å få generaliserbar kunnskap om dem. Designet er 
utformet slik at studien skal prøve å besvare to overordnede spørsmål. Det ene 
handler om hvilke muligheter og begrensninger som finnes i det å bruke 
reformer for å endre organisasjoner. Det andre handler om hvordan man 
gjennom organisering kan fremme det representative demokratiets idealer. 
Disse spørsmålene oppsummerer også mine faglige og teoretiske interesser, 

                                                 
1 Jeg mener selv at dette ikke er noe stort problem, da det vil gå fram av teksten hvilken betydning 
av begrepet som brukes.  
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som kan sammenfattes i begrepet organisert demokrati2. Begrepet fanger inn 
viktige trekk i en empirisk orientert forskningstradisjon som har sitt teoretiske 
utgangspunkt i organisasjonsteori og politisk teori. Det vil etter hvert gå fram at 
denne studien er sterkt inspirert av begge disse teoritradisjonene, og at den 
delvis forsøker å bygge bro mellom dem. Det organisasjonsteoretiske 
utgangspunktet gjør meg bedre i stand til å analysere hva reformene gjør med 
de organisasjonene de iverksettes i. Og ved å ta utgangspunkt i politisk teori blir 
jeg bedre i stand til å analysere hvordan reformene forholder seg til det 
representative demokratiets normative grunnlag.  

Tre relevante forskningstradisjoner 

I en bok fra 2007 gir Kjell Arne Røvik en nyttig og oversiktelig 
kategorisering av mye av den forskningen som har inspirert denne 
avhandlingen3. Disse arbeidene utgjør til sammen et stort og ganske fragmentert 
hele, men han klarer likevel å plassere alle sammen innenfor fem ulike 
forskningstradisjoner4. I denne avhandlingen finnes det tydelige spor fra tre av 
de tradisjonene Røvik nevner; dem amerikanske neoinstitusjonelle tradisjon, den 
skandinaviske neoinstitusjonelle tradisjon, og New Public Management-tradisjonen. 
Sporene viser seg særlig i de temaer som tas opp, i de problemstillinger og 
forskningsspørsmål som stilles, og i de teoretiske innfallsvinkler som preger 
analysen. 

Den amerikanske neoinstitusjonelle tradisjon er basert på flere arbeider som i 
dag nyter status som moderne organisasjonsteoretiske klassikere; Meyer og 
Rowan (1977), DiMaggio og Powell (1983, 1991), Scott (1987, 1991) og Zucker 
(1977, 1987). Fra denne tradisjonen er avhandlingen særlig inspirert av ideen 
om at organisasjoner må søke legitimitet fra institusjonelle omgivelser, og at de 
gjør dette ved å spille på grunnleggende vestlige modernitetsnormer om 
framskritt, fornyelse og rasjonalitet5. I praksis innebærer dette at organisasjoner 
må forholde seg til mange ulike, skiftende og motstridende ideer om hva som er 
gode strukturer og prosedyrer. Mine analyser er også tydelig inspirert av tankene 
om homogenisering6 og de - kopling7 som finnes i denne tradisjonen.  

                                                 
2 Olsen 1983. 
3 Røvik 2007:24-46. 
4 Røvik kaller de fem tradisjonene for ”Den amerikanske neoinstitusjonelle tradisjon”, 
”Organisasjonsmotetradisjonen”, ”New Public Management-tradisjonen”, Den skandinaviske 
neoinstitusjonelle tradisjon” og ”Kunnskapsoverføringstradisjonen.   
5 Røvik 2007:26. 
6 DiMaggio og Powell 1983. Ideen om homogenisering handler om at organisasjoner, til tross for sine 
ulikheter og særegne trekk, har en tendens til å adoptere organisasjonsideer som ligner svært mye 
på hverandre.     
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Som navnet tilsier springer Den skandinaviske neoinstitusjonelle tradisjonen ut 
av den amerikanske varianten, men har etter hvert utviklet sine egne distinkte 
trekk. Sentrale bidrag er March og Olsen (1984, 1989), Brunsson (1985, 1989), 
Brunsson og Olsen (1990), og Czarniawska og Sevon (1996). Tradisjonen er 
åpenbart inspirert av Philip Selznicks sentrale innsikt om at organisasjoner 
utvikles til institusjoner når medlemmenes atferd preges av lokale og historisk 
betingede regler8. Herfra har avhandlingen også hentet ideen om at reformideer 
bare aksepteres og inkorporeres hvis de er kompatible med institusjonens 
teknologi, verdigrunnlag og normer for beslutningsatferd. Avhandlingen er også 
inspirert av denne tradisjonens påpekning av at reformideer er noe som hele 
tiden bearbeides og oversettes av aktører som mottar og sprer nye versjoner 
videre9.  

Avhandlingen henter også mye inspirasjon fra det Røvik kaller New Public 
Management-tradisjonen10. Her identifiserer han en ”reformvennlig” og en 
”reformkritisk” forskerleir, og denne studien er først og fremst inspirert av den 
reformkritiske varianten. En viktig innsikt fra den reformkritiske NPM - 
tradisjonen som brukes mye i denne avhandlingen er at mange populære ideer 
og reformer ikke tar høyde for kompleksiteten og annerledesheten i offentlig 
sektor. Forsøket på å integrere demokratiteori og politisk teori inn i 
avhandlingen er en måte å problematisere det normative grunnlaget 
reformideene bygger på. Avhandlingen er også tydelig inspirert av den 
reformkritiske tradisjonens opptatthet av hva som skjer når ulike NPM - ideer 
iverksettes i institusjoner preget av andre og flere verdier enn bare de 
økonomiske.  

Det konkrete og det allmenne 

Jeg studerer reformer i politi, høyere utdanning og skole. Likevel handler 
avhandlingen først og fremst om organisering og reformer, ikke om 
justissektoren eller utdanningssektoren. Ambisjonen er å gjennomføre en 
empirisk studie som skal kunne si noe allment og teoretisk om reformer. Forut 
for studien gjorde jeg to generelle observasjoner, observasjoner som virket 
styrende for valget av akkurat disse tre reformene. Den ene var at reformer i 
helt ulike sektorer med helt ulike oppgaver hadde en tendens til å ligne på 
hverandre. Den andre var at de likheter som fantes mellom reformer hadde en 
                                                                                                                                        
7 Meyer og Rowan 1977. Ideen om de – kopling handler om at organisasjoner adopterer ideer som 
fungerer som symboler for eksterne omgivelser, men som ikke får konsekvenser for organisasjonens 
interne praksis.   
8 Selznick 1957. 
9 Røvik 2007:39. 
10 Opcit:34-37. 
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tendens til å endre seg over tid. Jeg ønsket derfor å finne fram til to reformer 
som ble gjennomført noenlunde samtidig, og som var fra to forskjellige 
sektorer. Disse to burde jeg så sammenligne med en reform som ble iverksatt 
en stund før eller en stund seinere. Jeg ville også kunne sammenligne flere 
likheter og ulikheter om denne siste reformen var hentet fra samme sektor som 
den ene av de to andre. Og selv om det finnes mange betydelige forskjeller 
mellom utdanning og politi, har de likevel noen viktige ting felles. Begge 
representerer store og sentrale deler av offentlig sektor, begge styres gjennom 
politisk-demokratiske prosesser og institusjoner, og begge fikk på starten av 
2000-tallet hvert sitt nye fagdirektorat. 
 

Problemstilling 

Problemstillingen er blitt til i løpet av prosessen, og er påvirket av mine 
empiriske data, teoretiske innfallsvinkler og forskningsspørsmål. Prosessen har 
vært symbiotisk: Valget av data har påvirket og blitt påvirket av beslutninger om 
teori og forskningsspørsmål, valget av teori har preget og blitt preget av 
beslutninger om data og forskningsspørsmål, og valget av forskningsspørsmål 
har endret og blitt endret av beslutninger om teori og data. Den endelige 
utformingen av problemstillingen er en konsekvens av denne prosessen, og jeg 
har valgt å formulere den på en bred og generell måte. Årsaken er at den da kan 
fungere som en overordnet ramme for de forventninger, hypoteser og 
forskningsspørsmål som stilles i avslutningen av metodekapittelet. Min endelige 
problemstilling ser derfor slik ut:   

 
Hva kjennetegner store reformer i offentlig sektor, hvilke likheter og ulikheter 
finnes mellom reformer i ulike sektorer, og hvilke funksjoner fyller de i et 
demokrati? 
 

Disposisjon 

Jeg har valgt å disponere avhandlingen på følgende måte. I kapittel 2 
presenteres hovedtrekkene i Kvalitetsreformen, Politireform 2000 og 
Kunnskapsløftet. Målsettingen er ikke å presentere avhandlingens empiriske 
materiale, men å introdusere leseren til de tre reformene. Kapittel 3 og 4 
diskuteres de teorier som anvendes i avhandlingens analysedel. I kapittel 3 
drøfter jeg demokratiteori og teorier om reformer, men jeg analyserer også 
forholdet mellom reformer og demokrati. I kapittel 4 presenteres tre ulike 
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perspektiver på reformer. Først tolkes de som redskaper, deretter som tilpasninger, 
og tilslutt som symboler. Disse perspektivene er inspirert av og forankret i 
etablerte organisasjonsteoretiske tradisjoner, der organisasjoner er blitt forstått 
som henholdsvis rasjonelle, naturlige og åpne systemer. Kapittel 5 diskuterer de 
metodiske valg og teknikker som anvendes i studien. Her analyserer jeg 
metodiske aspekter ved mine data, min bruk av teori, og mine 
forskningsspørsmål. Jeg rekonstruerer de prosessene som har påvirket 
avhandlingens struktur, og jeg sier noe om studiens metodiske idealer. 
Kapittelet avsluttes med en oversikt over hvilke forventninger til data som kan 
utledes fra de ulike teoretiske perspektivene. Forventningene knyttes opp til 
hvert av de fire analysekapitlene, og her formulerer jeg også hypoteser og 
forskningsspørsmål.   

Kapittel 6, 7 og 8 analyserer Kvalitetsreformen, Politireform 2000 og 
Kunnskapsløftet. De tre kapitlene er delvis strukturert etter de teoretiske 
perspektivene i kapittel 4, og har derfor fått titlene ”Formell 
organisasjonsstruktur og instrumentell rasjonalitet”, ”Tradisjoner og 
tilpasninger”, og ”Språk og symboler”. Kapittel 9 er også et analysekapittel, men 
har en oppbygning som avviker fra de tre kapitlene foran. I motsetning til 
kapittel 6, 7 og 8 er det forankret i problemstillinger hentet fra politisk teori. 
Kapittelet analyserer visjoner og overordnede ambisjoner i de tre reformene, og 
drøfter hvordan de håndterer spenningen mellom institusjonell autonomi og 
politisk autoritet. Gjennom ti overskrifter oppsummerer kapittel 10 hva studien 
kan lære oss om reformer. Jeg legger særlig vekt på de lærdommer som er 
generaliserbare, og de er alle trukket ut fra de empirisk forankrede 
analysekapitlene. Det hele rundes av i kapittel 11, hvor jeg i lys av mine 
forventninger og hypoteser oppsummerer hovedfunnene fra hvert enkelt 
analysekapittel. 
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Kapittel 2 Presentasjon av tre reformer: kvalitetsreformen, 
politireform 2000 og kunnskapsløftet 

 

Innledning  

Denne avhandlingen studerer tre ulike reformer som alle gjennomføres i 
Norge på 2000-tallet: Kvalitetsreformen i høyere utdanning, Kunnskapsløftet i 
skolen og Politireform 2000 i politiet. Dette kapittelet skal kun gi leseren et 
første møte med de reformene, og det har ikke til hensikt å gi en fyllestgjørende 
empirisk presentasjon av reformene.  Presentasjonene forsøker å være korte, 
konsise og oversiktelige, og forteller litt om bakgrunn, hovedtrekk og 
intensjoner i hver enkelt reform. Målet er å gi en generell oversikt, men jeg tar 
med visse detaljer og nyanser der det er nødvendig.  Kapittelet forsøker også å 
gi en første introduksjon til de likheter og ulikheter som finnes mellom de tre. 
Reformene har det til felles at de forsøker å endre på store virksomheter i 
offentlig sektor, at forberedelser og gjennomføring skjer gjennom politisk-
demokratiske prosesser styrt av et departement, og at de lanseres gjennom hver 
sin stortingsmelding11. De har også det til felles at de iverksettes i sektorer som 
relativt nylig har fått opprettet hvert sitt fagdirektorat; Politidirektoratet og 
Utdanningsdirektoratet. Utdanningsdirektoratet etableres riktignok først etter at 
Kvalitetsreformen er gjennomført, men de to direktoratene spiller en helt 
sentral rolle både i Politireform 2000 og Kunnskapsløftet. 
 

Kvalitetsreformen 

Kvalitetsreformen er en reform for høyere utdanningsinstitusjoner i 
Norge som lanseres i mars 2001 med stortingsmeldingen Gjør din plikt – Krev din 
rett. Departementet tegner et bilde av norske universiteter og høgskoler forut 
for reformen hvor mye er bra, men hvor mye fortsatt kan gjøres for at de skal 
fungere bedre. Det norske systemet for høyere utdanning tåler internasjonal 
sammenligning, men det finnes svakheter i systemet, og noen av disse er så 
alvorlige at det er nødvendig å gjennomføre Kvalitetsreformen. Hvilke 
svakheter er det snakk om? Det forskes for lite, og mye av den forskningen som 
gjøres holder for lavt nivå. Et stort antall studenter får for dårlig oppfølging av 
institusjonene, og mange bruker for lite tid på studiene. Begge disse tingene er 
                                                 
11 De tre stortingsmeldingene er ”St.meld. nr. 27 (2000-2001): Gjør din plikt - Krev din rett. 
Kvalitetsreform av høyere utdanning”, ”St.meld. nr. 22 (2000-2001): Politireform 2000 - Et tryggere 
samfunn” og ”St.meld. nr. 30 (2003-2004): Kultur for læring”.  
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alvorlig, fordi det fører til alt for lav gjennomstrømning. Universiteter og 
høgskoler utfordres av betydelige samfunnsendringer, og det samme gjør den 
etablerte politikken for høyere utdanning og forskning. Dette er en utvikling 
som må møtes med strategier og virkemidler for en framtidsrettet 
kompetansepolitikk, og departementet mener at disse strategiene finnes i 
Kvalitetsreformen12.  

Reformens overordnede mål var todelt: Studentene skulle lykkes bedre, og 
forskningens kvalitet skulle bli høyere. Både stortingsmeldingen og reformen 
kommer i kjølvannet av to sentrale utdanningspolitiske innstillinger, 
innstillinger som legger premissene for Kvalitetsreformen. Den første av disse 
var Aamodt-utvalgets Nyttige Lærepenger fra desember 1999, den andre var Mjøs-
utvalgets Frihet med ansvar - Om høyere utdanning og forskning i Norge, som kom fem 
måneder seinere. Aamodt-utvalget utredet Statens lånekasse for utdanning og 
den norske utdanningsstøtten, og kom med forslag til hvordan 
studentfinansieringen kunne endres for å møte framtidas behov. Den viktigste 
forskjellen mellom de to var at Mjøs-utvalget hadde et mye mer omfattende 
mandat. De analyserte derfor hele det norske systemet for høyere utdanning, og 
ga fra seg en svært omfattende analyse av de utfordringer universiteter og 
høgskoler sto overfor ved årtusenskiftet. Når Kvalitetsreformen presenteres 
våren 2001 er det lett å spore intensjoner, mål og tiltak tilbake til de forslagene 
som finnes i disse to arbeidene. Reformen innføres i løpet av høsten 2002 og 
våren 2003, med full gjennomføring fra og med høstsemesteret 200313.  

Kvalitetsreformen er en stor reform som handler om mange ting. Men 
den utløses først og fremst av en ting; den økende internasjonaliseringen av 
høyere utdanning. Utdanningsmyndighetene mente at det norske systemet for 
høyere utdanning var ’gått ut på dato’, og at det trengtes dyptgripende endringer 
for å møte de utfordringer internasjonaliseringen ga. Flere av de viktigste 
argumentene i Kvalitetsreformen er da også om dette. Sammen med 28 andre 
land undertegnet Norge i 1999 en deklarasjon i Bologna om høyere utdanning, 
hvor målet var å etablere et felles europeisk rom for høyere utdanning. Landene 
som underskrev erklæringen forpliktet seg på å utvikle bedre samordning av 
studieplaner, mer samarbeid mellom institusjoner, planer for økt mobilitet, og 
integrerte programmer for studier, praksis og forskning. For å få dette til ble 
avtalepartnerne enige om å fjerne formelle og strukturelle hindringer for 
mobilitet for studenter og forskere, innføre sammenlignbare grader og 
karakterer, og samarbeide om kriterier og metoder for kvalitetssikring av 

                                                 
12 ”St.meld. nr. 27: Gjør din plikt - Krev din rett. Kvalitetsreform av høyere utdanning”:6. Kirke-, 
utdannings- og forskningsdepartementet 2001. 
13 ”Innst. S. nr. 337 (2000-2001)”. Kirke- utdannings- og forskningskomiteen 2001. 
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studier14. Dette internasjonale samarbeidet skapte i seg selv store krav til 
endringer, endringer som er helt sentrale for å forstå utvalgenes anbefalninger 
og departements endelige utforming av reformen. En oppsummering av 
intensjonene i Kvalitetsreformen kan vise hvor sterke disse sporene fra Bologna 
var. 

En bærende idé i reformen er at forholdet mellom student og institusjon 
må styrkes. I dette inngår ideen om studiekontrakter: Institusjonene skal inngå 
avtaler med studentene om studieløpet, der det skal gå klart fram hvilke plikter 
og rettigheter institusjoner og studenter har overfor hverandre. Studentene skal 
også følges opp oftere, og det innføres nye studieordninger der studentene kan 
tas opp til ferdig fastlagte treårige studieprogram. Progresjonen i studiene skal 
bedres gjennom mer studentaktive undervisningsformer, og studentene skal få 
hyppigere og mer jevnlige tilbakemeldinger. Videre innfører Kvalitetsreformen 
en felles gradsstruktur, med nye betegnelser for ulike nivåer. Den lavere graden 
på tre år skal gi yrkeskompetanse og/eller mulighet for opptak til høyere 
studier. Høyere grad bygger på den lavere og varer i to år, og gir 
yrkeskompetanse og/eller mulighet for opptak til treårige doktorgradsstudier. 
Reformen skal også øke det faglige samarbeidet og studentutvekslingen over 
landegrensene, slik at flere får delta i internasjonale programmer og 
institusjonsforankrede utvekslingsavtaler. Målet er at alle norske universiteter og 
høgskoler skal kunne tilby studentene et studieopphold i utlandet som del av 
det norske gradsstudiet, samtidig som reformen skal stimulere institusjonene til 
å bygge opp egne fagtilbud på engelsk. 

Kvalitetsreformen akter å konsentrere ressursene for å utvikle vitale 
fagmiljøer av en viss størrelse, noe departementet mener er nødvendig om man 
skal heve kvaliteten på norsk forskning. Reformen omdanner også universiteter 
og høgskoler til forvaltningsorganer med særskilte fullmakter, hvilket betyr at de 
får større frihet i faglige, økonomiske og organisatoriske spørsmål. Friheten gjør 
at de selv står ansvarlig for kvaliteten i det de tilbyr, men samtidig som de 
tvinges til å utarbeide systemer som kan dokumentere denne kvaliteten. Den 
økte friheten fører til et skarpere skille mellom utdanningsmyndighetene og de 
høyere utdanningsinstitusjonene, noe som både skal understreke institusjonenes 
selvstendighet og det ansvaret de selv har for å forme egen framtid. Det 
etableres derfor et sett av ordninger som skal legge til rette for bedre styring, 
ansvar og omstilling internt i institusjonene. Bl.a. økes andelen eksterne 

                                                 
14 ”St.meld. nr. 27: Gjør din plikt - Krev din rett. Kvalitetsreform av høyere utdanning”:15. Kirke-, 
utdannings- og forskningsdepartementet 2001. 
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styremedlemmer på bekostning av de tilsatte, mens den faglige ledelsen på 
grunn- og avdelingsnivå styrkes.  

Kvalitetsreformen etablerer også et finansieringssystem som skal legge 
mer vekt på oppnådde resultater. Det nye er at det nå innføres tre komponenter 
som bestemmer fordelingen av budsjettmidler; basisfinansiering, 
studentfinansiering og forskningsfinansiering. Basisbevilgningen skal ivareta 
hensyn til langsiktighet og bredde i forskningsvirksomhet og fagtilbud, 
studentbevilgningen skal beregnes etter oppnådde studiepoeng og uteksaminerte 
kandidater, mens forskningsbevilgningen skal baseres på omfang, kvalitet, resultater 
fra evalueringer, nasjonale faglige prioriteringer og institusjonenes egne 
forskningsstrategier. For at studentene skal kunne konsentrere seg om studiene 
på heltid økes utdanningsstøtten med ca 1000 kr per måned, hvor andelen som 
gis som stipend økes fra ca. 30 % til ca. 39 %. Siden den nye gradsstrukturen 
fører til redusert studielengde blir gjeldsbyrden for studenter med høyere grads 
utdanning markant lavere enn i dag, samtidig som tilbakebetalingsordningene til 
Lånekassen skal gjøres mer moderne og fleksible. Reformen innfører også en 
støtteordning der stipend tildeles etter avlagte vekttall, noe som skal gi 
studentene sterkere insentiver til å fullføre studiene på normert tid.                
 

Politireform 2000 

I motsetning til de to utdanningsreformene er Politireform 2000 først og 
fremst en strukturreform. Reformen reduserer antallet politidistrikt fra 54 til 27, 
noe som får betydelige konsekvenser for organiseringen av mange 
politistasjoner og lensmannsetater. Stortingsmeldingen om Politireform 2000 er 
klar i januar 2001, men forberedelsene starter allerede i februar 1998 gjennom 
oppnevningen av ”Politidistriktsutvalget”. Dette utvalgets arbeid står fram som 
det viktigste av det som gjøres forut for reformen. Utvalget skulle fremme 
forslag til organisatoriske endringer i politi- og lensmannsetaten, og de ble bedt 
om å fokusere spesielt på inndelingen av politidistrikter. I mandatet gjorde 
Politi- og Justisdepartementet det klart at utvalget måtte legge vekt på forslag 
som kunne effektivisere politiet, slik at ressursene til kriminalbekjempelse og 
publikumsrettet virksomhet ble bedre utnyttet. I mars 1999 foreligger En bedre 
organisert politi- og lensmannsetat, hvor utvalgets flertall foreslår to sentrale 
endringer som legger premissene for hele reformen. Den ene er å redusere 
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antallet politidistrikt fra 54 til 38, den andre er å opprette et Politidirektorat med 
ansvar for den faglige ledelse og styring av etaten15. 

Stortingsmeldingen Politireform 2000 – Et tryggere samfunn presenteres ti 
måneder seinere. Der legges det stor vekt på at den nåværende 
politidistriktsstrukturen fortsatt lignet svært mye på den som ble etablert i 1894, 
da hele Norge for første gang ble inndelt i politidistrikter. Selv om eksterne 
forhold og rammebetingelser jo hadde forandret seg svært mye, hadde politiets 
egen organisasjons- og distriktsstruktur forblitt uendret. Dette er en 
kjensgjerning som anvendes hyppig for å begrunne reformen, noe som gir 
ganske gode kort på hånden for de som ønsker radikale endringer. Den 
strukturen som eksisterte forut for reformen kunne nok brukes til å håndtere 
39 000 anmeldte straffesaker i 1960, men var ikke egnet til å oppklare de 
437 000 sakene som ble anmeldt i 1999. Endrede forventninger fra publikum 
og et nytt kriminalitetsbilde hadde skapt store behov for organisatoriske 
omstillinger, omstillinger som skulle realiseres i Politireform 2000. 

Hvilke problemer er det Politireform 2000 skal løse? Departementet peker 
på tre helt sentrale problemer: manglende effektivitet i bekjempelsen av 
kriminalitet, manglende kvalitet i den publikumsrettede tjenesteytingen, og 
manglende kostnadseffektivitet i politiorganisasjonen. Og det er altså den 
eksisterende politidistriktsstrukturen som får mye av skylda for dette: Den 
klarer ikke å utnytte alle politiets ressurser, den fremmer en urasjonell 
arbeidsfordeling, og den bidrar ikke godt nok til samordning og styring av 
etaten. Det er også et problem at saksbehandlingstida i straffesaker er altfor 
lang. Når små distrikter med få jurister skal håndtere store kompliserte saker, 
får det uforholdsmessig store konsekvenser for de øvrige straffesakene.  

Reformen bygger også på en utbredt oppfatning om at mye kan gjøres for 
å bedre politiets ledelse; Politireform 2000 legger opp til at framtidas 
politiledere skal utvikle kompetanse gjennom delegering, veiledning og 
oppfølging av medarbeidere. For politimesterne innebærer dette mindre bruk av 
personavhengige lederfunksjoner, mindre involvering i selve 
straffesaksbehandlingen, og økt bruk av delegerte påtalefunksjoner. Reformen 
legger også opp til at de statistiske og kvantifiserbare størrelser som brukes for å 
måle politiets effektivitet i større grad må vurderes i forhold til publikums 
forventninger og ønsker - basert på mer kvalitative og opplevelsesrelaterte 
indikatorer16. 

                                                 
15”NOU 1999:10 - En bedre organisert politi- og lensmannsetat”. Justis- og politidepartementet 1999. 
16 ”St.meld. nr. 22: Politireform 2000 - Et tryggere samfunn”. Justis- og politidepartementet 2001. 
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Det grunnleggende grepet i politireformen er altså å halvere antallet 
politidistrikter fra 54 til 27, noe som innebærer enda større distrikter enn det 
Politidistriktsutvalget foreslo. Men hvorfor tror departementet at færre og 
større politidistrikter vil løse politiets problemer? Argumentene som brukes er 
mange, men de viktigste kan oppsummeres i sju punkter. Ett argument er at 
kriminalitetsutviklingen gjør det nødvendig med en sterkere konsentrasjon av 
politiets ressurser og kompetanse. Et annet er at færre politidistrikter vil skape 
større kostnadseffektivitet. Et tredje er at administrative stordriftsløsninger vil 
få flere politifolk ut i operativ virksomhet. Et fjerde er at større enheter skaper 
mer fleksibilitet og evne til omstilling, noe som trengs for å møte publikums 
økte krav til tjenesteyting og service. Det femte poenget er at ny teknologi gjør 
det mulig for politiet å bruke sentraliserte administrative løsninger for å utnytte 
ressursene bedre. Det sjette er at det kreves politidistrikter av en viss størrelse 
for å styrke kvaliteten i styringen av - og samarbeidet mellom - de ulike 
styringsnivåene i etaten. Og til slutt: større og mer ressurssterke politidistrikter 
gjør at politimesteren kan disponere over etterforskere med spisskompetanse på 
flere områder. 

Reformen deler de nye politidistriktene inn i tre ulike kategorier; ”store”, 
”mellomstore” og ”små”17. Hovedtyngden finner vi blant de atten som 
karakteriseres som ”mellomstore”.  Disse har fått en størrelse som gjør at de 
både kan utnytte ressursene mer effektivt, og være mer fleksible enn før. De 
fem store politidistriktene vil etter reformen bli såkalte ”ressursdistrikter”; de 
får så store mengder ressurser og kompetanse at de skal kunne støtte andre 
distrikter både på landsbasis og i omkringliggende nærområder. Tre av de fire 
små politidistriktene blir større enn de var tidligere, men de er fortsatt så små at 
de bryter med enkelte aspekter av departementets grunnprinsipp om større og 
mer bærekraftige enheter. En samlet vurdering av kostnadseffektivitet, 
samarbeidsmønster, kriminalitetsbilde og synspunkter fra høringsinstansene har 
imidlertid gjort at man har ikke legger opp til ytterligere sammenslåinger.  

Forut for politireformen oppretter Politidirektoratet en prosjektledelse 
som kommer til å spille en svært sentral rolle i styringen av reformen. Allerede 
to måneder etter stortingets behandling av Politireform 2000 har denne 
ledelsesgruppen etablert et forprosjekt for omorganiseringen og en prosjektplan 
for hvordan reformen skal gjennomføres. Det viktigste som skjer i forprosjektet 

                                                 
17 Gruppe I av store distrikter består etter reformen av Oslo, Rogaland, Hordaland, Sør-Trøndelag og 
Troms politidistrikt. Gruppe II av mellomstore distrikter består av Østfold, Follo, Romerike, Hedmark, 
Vestoppland, Asker og Bærum, Søndre Buskerud, Vestfold, Telemark, Agder, Haugaland og 
Sunnhordland, Sogn og Fjordane, Sunnmøre, Nordmøre og Romsdal, Nord-Trøndelag, Helgeland, 
Salten, og Midtre Hålogaland politidistrikt. Gruppe III av små distrikter består av Gudbrandsdal, 
Nordre Buskerud, Vest-Finnmark og Øst-Finnmark politidistrikt.           
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er etableringen av ti ulike faggrupper som skal fungere som et bindeledd 
mellom prosjektledelsen i direktoratet og de nye politidistriktene18. Gruppene 
har ansvaret for utredning, planlegging og medvirkning til gjennomføring av de 
tiltak som omfattes av deres mandat, og de skal sørge for at prioriteringer, 
føringer og beslutninger hele tiden er avklart med prosjektledelsen.   

Politireform 2000 gjennomføres i to ulike faser, og begge fasene styres 
stramt av prosjektledelsen gjennom utarbeiding av ganske detaljerte 
retningslinjer. I den første fasen blir den nye politidistriktsstrukturen etablert, 
det lages en ny organisasjons- og ledelsesstruktur som skal samsvare med de 
nye distriktene, man tilpasser dataløsninger, radiosamband og 
telekommunikasjon til den nye distriktsstrukturen, og det etableres 
operasjonssentraler i alle nye politidistrikt. I den andre fasen konsentrerer man 
seg om hvilke konsekvenser den nye distriktsstrukturens får for organiseringen 
av driftsenhetene - politistasjoner og lensmannskontor. I denne fasen etableres 
det derfor nye distriktsinterne organisasjonsmodeller på lokalt nivå, og man 
gjennomfører de endringer som er nødvendige for at driftsenhetene skal være 
best mulig tilpasset den nye politidistriktsstrukturen. 

Også evalueringen av reformen skjer i to omganger. Etter at reformens 
første fase er avsluttet gjennomfører Politidirektoratet en egen intern 
midtvegsevaluering, som publiseres i januar 2003 med tittelen Politireform 2000 – 
Sluttrapport fase 1. I desember 2006 kommer så Sluttevaluering – Politireform 2000, 
som er skrevet av konsulentselskapet Agenda på oppdrag fra Politidirektoratet. 
Rapporten analyserer resultatene fra tre store spørreundersøkelser blant 
politimestere, ansatte i politiet og publikum, og består også av en hovedrapport 
som oppsummerer og sammenligner viktige funn. Gjennom spørreskjemaer blir 
politimestere og ansatte bedt om å redegjøre for de inntrykk og erfaringer de 
har hatt av reformen, mens publikum via telefonintervjuer blir spurt hva de 
mener om kriminalitetsutviklingen og hvilke erfaringer de har hatt med politiets 
tjenester. Alle landets politimestere besvarte undersøkelsen, mens 1473 av totalt 
2823 spørreskjemaer ble besvart av ansatte i sju utvalgte politidistrikt19. 
Publikumsundersøkelsen var landsomfattende: Det ble gjennomført ca 200 
intervjuer med telefon i hvert av landets 27 politidistrikt, og det samlede 
utvalget over hele landet utgjorde 5405 personer. 

 

                                                 
18 Faggruppene ble delt inn etter følgende temaer: ”Organisering, styring og ledelse”, ”Administrative 
funksjoner, forvaltning og sivile gjøremål”, ”Operativ planlegging og samordning”, ”Etterforskning”, 
”Personalpolitikk og kompetanseutvikling”, ”Informasjonsteknologi”, ”Samband og 
telekommunikasjon” og ”Arkiv”. 
19 De sju var Agder, Gudbrandsdal, Hordaland, Midtre Hålogaland, Romerike, Søndre Buskerud og 
Vest-Oppland politidistrikt.    



 13

Kunnskapsløftet 

Kunnskapsløftet er en omfattende reform av norsk skole som har sitt 
sentrale dokument i stortingsmeldingen Kultur for læring fra 2004. Meldingen 
fremmet en rekke forslag til endringer i grunnopplæringens innhold, forslag 
som i all hovedsak fikk sin tilslutning i Stortinget. Målet var å ivareta og 
videreutvikle det beste i den norske opplæringen, slik at elever og lærlinger 
skulle stå bedre rustet til å møte utfordringene i det nye kunnskapssamfunnet. 
Kunnskapsløftet skulle tydeliggjøre de målene man arbeidet mot i skolen, den 
skulle styrke elevers og lærlingers grunnleggende ferdigheter, skape en mer 
tilpasset og differensiert opplæring, og iverksette tiltak for å utvikle 
kompetansen til skoleledere, lærere og instruktører20. 

Det var særlig to hendelser i årene før Kunnskapsløftet som kom til å sette 
sitt tydelige preg på både stortingsmeldingen og tiltakene i reformen. Den ene 
var de internasjonale sammenligninger og OECD-rapporter som i 2000 og 2001 
konkluderte med at norsk skole på mange områder kunne bli mye bedre, og at 
vi fikk altfor lite ut av de store økonomiske ressursene vi brukte. Spesielt mye 
oppmerksomhet fikk en PISA - undersøkelse som konkluderte med at 
læringsmiljøet i norske skoler, i form av uro i klassen og umotiverte og 
udisiplinerte elever, var blant de dårligste i OECD. Samtidig slo den norske 
PISA - rapporten fast at forskjellene mellom elevene i Norge var større enn i de 
fleste europeiske land, at mange elever hadde svake ferdigheter, at vi var dårlige 
på læringsstrategier, og at den norske enhetsskolen ikke hadde lyktes spesiell 
godt med å kompensere for forskjellene i elevenes hjemmebakgrunn21.  

Den andre var arbeidet til Kvalitetsutvalget. Utvalget ble oppnevnt i 
oktober 2001, og i juni 2003 foreligger resultatet av deres arbeid; NOU 2003:16 
I første rekke. Blant de viktigste forslagene der var gjennomgående og 
modulbaserte læreplaner for hele grunnopplæringen, og en tilpasset opplæring 
som skulle forsterkes gjennom organisatorisk tilrettelegging, differensiering og 
systemer for kvalitetssikring. De ville også øke bruken av nasjonale prøver og 
mapper, få til en mer gjennomgående satsning på realfag og språkfag, og 
innføre et nytt karaktersystem. I tillegg ville utvalget at overgangen fra 
ungdomstrinnet til videregående opplæring skulle bli smidigere, at samarbeidet 
med arbeidslivet skulle bli mer forpliktende, og at lærernes kompetanse burde 
utvikles på alle trinn.  

                                                 
20 ”St.meld. nr. 30 (2003-2004) Kultur for læring”. Utdannings- og forskningsdepartementet 2004. 
21 En oversikt over disse undersøkelsene finnes i ”Situasjonsbeskrivelse av norsk grunnutdanning. 
November 2002”. Utdannings- og forskningsdepartementet 2002.  
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Kultur for læring følger opp mange av disse tankene. Meldingen la vekt på at 
Norge hadde de nødvendige forutsetninger for å skape en av verdens beste 
skoler. De er tilgjengelige for alle, mange starter på videregående opplæring, 
befolkningen er høyt utdannet, det finnes relativt små sosiale forskjeller, det 
brukes store økonomiske ressurser på skolene, og det er bred politisk 
oppslutning om hva som er de viktigste målene i skolen. Likevel hadde 
forskningen dokumentert omfattende svikt i ferdigheter i sentrale fag, manglede 
realisering av idealet om tilpasset opplæring, svak gjennomføring av 
videregående skole, og store forskjeller i elevenes læringsutbytte. 
Reformforslagene skulle derfor sørge for at de gode forutsetningene ble 
utnyttet på en bedre måte, samtidig som de skulle bidra til å begrense de 
svakheter som nå var grundig dokumentert. Det er på denne bakgrunn man må 
forstå fokuset på grunnleggende ferdigheter, forenklede læreplaner, nasjonale 
prøver, fleksibilitet i opplæringen, økt timetall på barnetrinnet, valg av 
programfag på ungdomstrinnet og en mer oversiktelig studiestruktur i 
videregående opplæring. Departementet går så langt som å hevde at forslagene 
representerer et systemskifte som er nødvendig ’for at skolen skal kunne møte 
utfordringene fra et mer kunnskapsdrevet samfunn’, ’der styringen i større grad 
er basert på klare nasjonale mål, tydelig ansvarsplassering, og økt lokal 
handlefrihet’22. 

De viktigste forslagene i Kunnskapsløftet sendes ut på høring av 
utdanningsmyndighetene, hvor en rekke ulike interesseorganisasjoner deltar. 
Disse høringsrundene er en sentral del av de prosesser som finner sted i 
Kunnskapsløftet, og den endelige utformingen av reformen ville sett svært 
annerledes ut uten organisasjonenes påtrykk og deltagelse.  Elevorganisasjonen 
arrangerer i 2003 en egen konferanse hvor det debatteres og voteres over 
Kvalitetsutvalgets ulike forslag til en bedre skole, og Utdanningsforbundet 
leverer en rapport på 35 sider der de forteller departementet hva de mener om 
utvalgets innstilling. I 2005 starter høringsprosessen i Kunnskapsløftet, og 117 
høringsinstanser blir med jevne mellomrom bedt om å si sin mening om et 
bredt spekter av reformens forslag. De skal bl.a. ta stilling til endrede 
læreplaner, nye prinsipper for opplæring, nye systemer for elevvurdering, 
læreplanverket i Kunnskapsløftet, nye forslag til fag- og timefordeling, og 
endringer i opplæringslovens bestemmelser om fag- og yrkesopplæringen. 
Innspillene viser at det er mange aktører som er både bredt informert og svært 
engasjert i utdanningspolitikken, og at det til sammen finnes mye å ta hensyn til 
for de som skal utforme reformen. 

                                                 
22 ”St.meld. nr. 30 (2003-2004) Kultur for læring”:8-9. Utdannings- og forskningsdepartementet 2004. 
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 Kunnskapsløftet satser også store ressurser på å utvikle og øke 
kompetansen til de ansatte i skolen. Skoleeierne får kompetansemidler slik at de 
kan samarbeide med universiteter og høgskoler, som inviteres til å lage og 
arrangere etter- og videreutdanningskurs for skoleledere, lærere og instruktører. 
Ideen er at kursene skal utformes sånn at de støtter opp under reformens 
intensjoner, slik at skolene kan gjennomføre Kunnskapsløftet på best mulig 
måte. I all hovedsak gis oppdraget til lærerutdanningene ved de høyere 
utdanningsinstitusjonene, men det finnes også eksempler på at andre avdelinger 
involveres. Samarbeidet gjennomføres ved at det etableres regionkontakter i 
ulike fylker, som deretter koordinerer arbeidet og formidler mellom den enkelte 
skole og de respektive universiteter og høgskoler. Når første runde er avsluttet 
sørger Nasjonalt råd for lærerutdanning for at deres medlemmer gir 
tilbakemeldinger på reformen. Evalueringene formidles videre til 
Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet, som da får vite hva 
lærerutdanningene synes har fungert bra - og mindre bra - i denne delen av 
Kunnskapsløftet. 

Prosessene for å påvirke den endelige utformingen av Kunnskapsløftet er 
ferdige i 2006, og i 2007 er mange tiltak allerede iverksatt ved norske skoler. På 
dette tidspunktet gir også departementet ut en informasjonsbrosjyre som 
oppsummerer reformen23. I følge denne skal Kunnskapsløftet gjennomføre 
endringer i skolens innhold, struktur og organisering, satse på 
kompetanseutvikling for skoleledere og lærere, og innføre gjennomgående 
læreplaner for hele grunnopplæringen. Oppsummeringen legger også vekt på at 
lese- og skriveopplæringen nå vektlegges fra første skoletrinn, at det innføres 
nye læreplaner i alle fag, at det etableres nye ordninger for fag - og 
timefordeling, og at den lokale valgfriheten øker når det gjelder arbeidsformer, 
læremateriell og organisering av opplæringen. I tillegg innfører reformen 
nasjonale prøver i matematikk, norsk og engelsk på 5. og 8. trinn, og 
kartleggingsprøver i lesing, regning og tallforståelse i 2. trinn. Ideen er at 
skoleeiere skal anvende resultatene fra de nasjonale prøvene aktivt for å høyne 
kvaliteten lokalt, regionalt og nasjonalt. Først da vil det være realistisk å tro at 
den norske skolen skal hevde seg mot de beste europeiske landene. 

Det er en borgerlig koalisjonsregjering med en Utdannings- og 
forskningsminister fra Høyre som oppnevner Kvalitetsutvalget, initierer og 
forbereder Kunnskapsløftet, og gjennomfører mye av reformen. Men etter 
stortingsvalget i 2005 får vi et regjeringsskifte, noe som betyr at reformen må 
fullføres og avsluttes av en rød - grønn regjering med en Kunnskapsminister fra 

                                                 
23 ”Kunnskapsløftet”. Kunnskapsdepartementet 2007. 



 16

Sosialistisk Venstreparti. Dette paradokset får interessante konsekvenser: Den 
rød - grønne regjeringen gjennomfører Kunnskapsløftet slik den er lagt opp fra 
den borgerlige regjeringens side, men de sentrale tiltakene får en delvis ny 
begrunnelse. Tiltakene opprettholdes, men de rettferdiggjøres altså på en ny 
måte: Økt kompetanse hos lærere, nye gjennomgående læreplaner for hele 
grunnopplæringen, styrkingen av lese- og skriveopplæringen, nasjonale prøver 
og økt lokal valgfrihet er nødvendig for å utjevne sosiale forskjeller, skape mer 
likeverd, og fremme løsninger som er til det beste for fellesskapet. Dette 
forsøket på å vri resonnementene i Kunnskapsløftet i en rød - grønn retning 
utdypes nærmere i stortingsmeldingen som kommer ett drøyt år etter 
regjeringsskiftet; Og ingen sto igjen – Tidlig innsats for livslang læring24. 

 

Avslutning 

Kvalitetsreformen, Politireform 2000 og Kunnskapsløftet er ulike 
reformer, de iverksettes på ulike måter og på ulike områder, og de har ulikt 
opphav. Det jeg i kapittel 1 kalte ”innholdsaspektet” er altså forskjellig i de tre 
reformene. Det disse reformene imidlertid har til felles er det jeg der kalte 
”virkemiddelaspektet”. Alle de tre reformene iverksettes for å gjennomføre 
forandringer i de organisasjonene som tilhører sektoren. Så selv om innholdet i 
de tre reformene varierer, har de det fellestrekk at de er strategier som brukes 
for å oppnå endring.  Det som er interessant er hvordan virkemiddelaspektet og 
innholdsaspektet i Kvalitetsreformen, Politireform 2000 og Kunnskapsløftet er 
koplet sammen, og hvilke konsekvenser sammenkoplingen får for reformene. 
Det er nettopp denne koplingen av virkemidler og innhold i de tre reformene 
som dette arbeidet studerer.  

                                                 
24 ”St.meld. nr. 16 (2006-2007) Og ingen sto igjen - Tidlig innsats for livslang læring”. 
Kunnskapsdepartementet 2006.  
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Kapittel 3 Reformer og demokrati 

 

Innledning 

Noen organisasjoner iverksetter reformer svært effektivt, det er da kort 
veg fra forberedelse til iverksetting og gjennomføring. Om reformene er av 
teknisk karakter og iverksettes i organisasjoner som er preget av oversiktelighet 
og lite kompleksitet, vil raske og effektive reformprosesser være det normale.  
Dette bildet er imidlertid lite treffende for de reformene som ligger til grunn for 
denne studien. Det inntrykket som formidles om reformer i offentlig sektor 
handler heller om at de er vanskelige å gjennomføre, at de sjelden holder det de 
lover, at de ofte møter mye motstand, og at det stort sett er lite samsvar mellom 
intensjoner og faktiske effekter25.  

Denne studien nyanserer dette bildet på flere måter. Særlig fokuseres det 
på to hovedårsaker til at reformer i offentlig sektor ikke gjennomføres raskt og 
effektivt. Den ene er at reformer i offentlig sektor er sektorforankret. Det 
innebærer at de iverksettes innenfor store samfunnssektorer, slik at en rekke 
institusjoner og et svært høyt antall ansatte blir berørt. Den andre er at reformer 
i offentlig sektor skjer innenfor rammen av et representativt demokrati. De 
involverer derfor forskjellige aktører med ulike interesser, identiteter og 
oppfatninger av hva som er god politikk. Forberedelser og gjennomføring av 
reformer preges derfor av en rekke kompromisser26, noe som begrenser 
mulighetene til å anvende reformer som redskap for effektive og 
formålsorienterte endringer. 
 

Store reformer i store samfunnssektorer 

Den ene hovedforklaringen på at reformer i offentlig sektor ikke skjer 
raskt og effektivt er altså at de gjerne omfatter hele samfunnssektorer. De tre 
reformene som studeres her er typiske i så måte. Tanken bak både 
Kunnskapsløftet, Kvalitetsreformen og Politireformen er nettopp den at de skal føre til 
endringer innenfor hele området av henholdsvis skole, høyere utdanning og 

                                                 
25 Peters 2001, Pollitt og Bouckaert 2004. 
26 Offerdal 1993. 
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politi27. Det betyr at slike store sektorbaserte reformer skiller seg ganske klart 
fra - og fungerer annerledes enn - reformer som er mer lokalt forankret i den 
enkelte organisasjon. Det at reformene skal gjennomføres i bestemte sektorer 
har også en annen side: det blir mulig å studere om de tar hensyn til sektor- og 
virksomhetsspesifikke trekk som finnes i organisasjonene som skal 
gjennomføre reformene. En viktig kritikk mot New Public Management28 - 
reformer har vært at de bygger på en utstrakt forestilling om at ”one size fits 
all”29. Denne kritikken har handlet om at reformer ligner overraskende mye på 
hverandre på tvers av sektorer, til tross for at de skal fungere i organisasjoner 
som ligner lite på hverandre og har ulike tradisjoner og historikk.  

Reformene som analyseres i denne avhandlingen er hentet fra to svært 
ulike samfunnssektorer; politi- og justissektoren og utdanningssektoren. Og selv 
om de to utdanningsreformene er hentet fra samme sektor, er det samtidig 
store forskjeller på innhold og organisering av grunnskole/videregående 
opplæring og høyere utdanning. Det finnes altså mange viktige ulikheter 
mellom skole, politi og høyere utdanning, ulikheter som gjør at det er stor 
variasjonsbredde i de tre reformenes virkeområde og nedslagsfelt. Disse 
ulikhetene gjør det mulig å sammenligne hvorvidt, hvordan og i hvilken grad de 
forskjellige reformene tar hensyn til sektorenes særtrekk. Er reformer utformet 
på en så konkret måte at det er vanskelig å tenke seg at de kunne vært iverksatt 
noe annet sted enn akkurat der de skal gjennomføres? Eller finnes det et 
allment og abstrakt ”reformspråk” som dominerer og går igjen uavhengig av 
hva det er som skal endres? Sannsynligvis vil de tre reformene ha elementer av 
både det institusjonelt spesifikke og det mer allment abstrakte. Studien forsøker å 
finne ut hvordan reformene kombinerer konkrete og allmenne aspekter, og 
hvordan dette blandingsforholdet påvirker reformenes iverksetting og effekter.  
 

Reformer, politikk og offentlig forvaltning 

Et annet særtrekk ved reformer i offentlig sektor er altså at de skal 
gjennomføres innenfor rammene av et representativt demokrati. Et demokrati 
er et styringssystem for et fellesskap der medlemmene deltar, eller har adgang til 
å delta, direkte eller indirekte, i beslutningsprosesser som angår dem alle30. 
Medbestemmelse er derfor essensielt i et demokratisk system, uten den kan ikke 
                                                 
27 ”St.meld. nr. 27 (2000-2001): Gjør din plikt - Krev din rett. Kvalitetsreform av høyere utdanning”, 
”St.meld. nr. 22 (2000-2001): Politireform 2000 - Et tryggere samfunn” og ”St.meld. nr. 30 (2003-
2004): Kultur for læring”. 
28 Christensen 2001.  
29 Peters 2001:18. 
30 Cohen 1971:7. 
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systemet overleve som demokrati. Hvis målet er at beslutninger skal gjenspeile 
det som er sant og rettferdig for et større kollektiv, trengs det åpenhet, 
deltagelse og diskusjon fra representanter som representerer ulike interesser31. 
Det er derfor vanskelig å unngå at reformer som gjennomføres i slike systemer 
tar litt tid, og at de utsettes for et tolkningsmangfold som får konsekvenser for 
både forberedelser og iverksetting.      

Et viktig kjennetegn ved et representativt demokrati er at det er bygd opp 
av ulike og motstridende styringsprinsipper32. I utformingen av norsk offentlig 
politikk forventes det fortsatt at man tar hensyn til prinsipper som effektivitet, 
individuelle rettigheter, faglig kvalitet, eksperter, flertallsstyre, berørte parter og 
institusjonelle særtrekk. Disse styringsprinsippene fanger opp noen helt sentrale 
dilemmaer i moderne statsstyre, og viser det mangfoldet av hensyn som må tas i 
organiseringen av slike sektorer som skole, høyere utdanning og politi.  Dette er 
også sektorer med høylydte og kontinuerlige debatter som omhandler 
nødvendigheten av reformer og endring. Disse diskusjonene gjenspeiler hensyn 
som har kommet og gått og vært der svært lenge. Styringsprinsippene er av 
denne grunn viktige, de oppsummerer hvilke posisjoner, konflikter og debatter 
som har vært sentrale på de ulike politikkområdene over tid. Hver for seg kan 
de nok begrunnes rimelig godt, men de kan gjerne stå i et problematisk forhold 
til andre prinsipper. Styringsprinsippene skaper dilemmaer som må håndteres 
både politisk og organisatorisk, og de er derfor med på å bestemme hva det er 
mulig å få gjort ved hjelp av reformer. 

Graden av gjennomslagskraft for ulike prinsipper, den helhetlige 
organiseringen av sektoren, institusjonelle verdiers betydning, og berørte parters 
interesser, vil til sammen legge sterke føringer på reformer i utdannings- og 
politisektoren.  Politisk-administrative aktører skal treffe beslutninger på 
områder hvor det finnes uenighet om mål, ulike syn på hva problemene består i, 
og hvordan de best kan løses. Det betyr at beslutningstakere i utdannings- og 
justissektoren er omkranset av forventninger som gjør at de må handle i et 
spenningsfelt av ulike verdier, interesser og normer. For at beslutninger skal 
oppnå legitimitet må de derfor finne en akseptabel balanse mellom rett og makt, 
fellesskap og særinteresser, orden og fornyelse, kortsiktighet og langsiktighet33.  

For at reformer skal kunne iverksettes på en vellykket måte, kreves det 
også samarbeid og aktiv oppslutning fra de ulike gruppene i sektoren. Politikk i 
utdannings- og justissektoren handler derfor om å formulere problemstillinger, 

                                                 
31 I demokratiteorien omtales dette gjerne som ”pluralistiske systemer”. Se for eksempel Held 
1996:199-218. 
32 Egeberg 1997:405-418. 
33 Olsen 1988a:13-28. 
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få disse akseptert som bindende, og organisere kontinuerlig aktivitet og 
problemløsning rundt dem34. Dette forutsetter imidlertid samarbeid med 
berørte parter, og denne typen samarbeid bidrar til at grensene mellom 
fagdepartementene og deres omgivelser kan bli uklare og diffuse. Aktørene er 
gjerne innvevd i et ytre nettverk preget av kollegiale innslag og forhandlinger, 
noe som begrenser mulighetene for hierarkisk styring av reformene. Det som 
skjer er at sentrale aktører på feltet - både innenfor og utenfor departementet - 
preges av de historisk forankrede samhandlingsprosesser de har hatt med det 
omkringliggende samfunn35. Reformenes muligheter er betinget av de normer 
og forventninger som finnes i de ulike sektorene. Dersom reformer skal lykkes 
må de derfor ta hensyn til hvilke ideer sektorens omgivelser har om hva som er 
rasjonelt, effektivt og moderne i utdanning og politi. 

Skole, høyere utdanning og politi er altså områder som stiller 
motsetningsfylte krav til forvaltningsapparatet. De ansatte må balansere hensyn 
til politisk lojalitet, nøytralitet og faglig uavhengighet på måter som sjelden er 
forenelige med krav til entydighet, klarhet, logikk og konsistens. Samtidig er det 
slik at store reformer i offentlig sektor vanligvis er tett koplet til demokratiet 
som politisk system. Dette er dels fordi reformene direkte eller indirekte 
forsøker å endre institusjoner som er sentrale for det representative 
demokratiets virkemåte. Men det er også fordi reformer i offentlig sektor gjerne 
er tuftet på en endringsideologi som sammenfaller med de ideer om endring vi 
finner i demokratiets selvforståelse, teori og praksis. Et grunntrekk ved 
demokratiet er jo at det justerer seg selv via skrittvise endringer, ikke gjennom 
radikale brudd. Dets operasjonsmåte er kompromisset, kjennetegnet av 
langsom tautrekking, appeller til bred folkelighet og egeninteresser36. Nerven i 
den demokratiske innstilling er derfor erkjennelsen av at man gjennom fri 
diskusjon har mulighet til å nærme seg hva som er rettferdig37.  

Det finnes altså mange ideologiske likhetstrekk mellom reformer som 
prosess og demokratiet som system.  Dette er et sentralt poeng for å forstå 
hvorfor reformer fortsatt har en så bred appell i vestlige demokratier. Det 
eksisterer også et gjensidig avhengighetsforhold mellom dem; demokratiets 
etisk-normativ grunnlag kan først og fremst virkeliggjøres gjennom utforming 

                                                 
34 Simon 1947, Jacobsen 1964. 
35 Brunsson og Olsen 1990:19-24. 
36 Op.cit:17. 
37 Stybe 1982:102. Interessant nok er dette også kjernen i den sokratiske metoden til den erklærte 
antidemokrat Platon. Litt senere i resonnementet heter det at ”den grunnleggende idé i demokratiet 
er at man gjennom fri debatt finner fram til hva som er felles anliggender” og ”det demokratiske ideal 
må være at man etter avveiing av synspunkter kommer til et resultat som alle kan slutte seg til” 
(Stybe 1982:104). 
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og endring av institusjoner38. Konklusjonen er altså at demokratiet er avhengig 
av reformer og at reformer er avhengig av demokrati. Håpet er at reformer 
representerer et virkemiddel som på sikt vil bidra til at samsvaret mellom 
demokratiets ideer og praksis blir større enn det vi har i dag. 

 

Reformer og demokrati: spenningen mellom teori og praksis 

Demokratiet består altså ikke av verdier som er gitt en gang for alle: dets 
ideer, organisasjonsformer og løsninger må hele tiden prøves ut og omskapes i 
møte med nye utfordringer. Det franske uttrykket plus ca change, plus c’est la même 
chose39 er derfor interessant i forbindelse med reformer og demokrati. Det kan 
oversettes som ”jo mer som forandres, jo mer blir alt ved det samme”. 
Uttrykket fanger inn flere av de grunnleggende mekanismene som gjør det 
mulig å begrunne reformer på nytt og på nytt. Tanken er at mottagelighet for 
endring kombinert med vilje til å prøve ut nye ideer faktisk vil føre til stabilitet 
på lang sikt. Dette er i tråd med et viktig funn fra forskning om reformer i 
moderne organisasjoner: hyppige reformforsøk er mulig nettopp fordi man 
gjentar ideer som ligner mye på hverandre i reform etter reform40. Parallellen til 
demokratiet er interessant; den danske teolog Hal Koch har for eksempel 
understreket hvordan demokratiet er et system som på nytt og på nytt må 
oppdage og gjenoppdage seg selv41. Reformers vedvarende popularitet er altså 
intimt forbundet med tanken om at demokratiet er et system som bekreftes og 
befestes gjennom kontinuerlige og stegvise endringer. Og det er nettopp 
vektleggingen av små steg og skrittvis planlegging som gir reformer legitimitet i 
dagens demokratier. 

I tråd med dette har den østerrikske vitenskapsteoretikeren Karl Popper 
hevdet at gradvise reformer kan begrunnes vitenskapsteoretisk, og at 
samfunnsendringer må bygge på en kritisk-vitenskapelig metode forankret i 
hans prinsipp om falsifikasjon42. Når vi skal endre samfunn må vi hele tiden 
prøve oss fram, samtidig som vi forsøker å lære av våre tidligere feil. Vi må 
derfor bli enige om hvilke onder som er verst, og i fellesskap prøve å fjerne disse. 
På lengre sikt kan vi da - gjennom fri diskusjon av mål og midler - forbedre 
livsvilkårene for alle. I følge Popper må vi for all del unngå det motsatte, nemlig 
å la abstrakte utopier om det gode samfunn være utgangspunktet for endring.  
                                                 
38 Olsen 1993:30-42. 
39 Sitatet er her hentet fra Brunsson (2006:226). 
40 Brunsson 2006:215-233.           
41 Koch 1981. Dette synet på demokrati er den røde tråden i hans bok Hvad er demokrati? 
42 Popper 1972. ’Piecemeal engineering’ er det begrepet Popper bruker på praktiske 
samfunnsendringer og reformer som bygger på hans vitenskapsteoretiske grunnsyn.          
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Utopier er farlige fordi de fører til krav om revolusjonære og totalitære 
løsninger på problemer og mangler som finnes i ethvert samfunn. Demokratiet 
er å foretrekke nettopp fordi det er den eneste styreform hvor man på fredelig 
og konstruktivt vis kan reformere og forbedre uten å måtte revolusjonere. Det 
er altså et system som gir mulighet for reformer i stedet for revolusjon43. 
Gradvise og kontinuerlige reformer kan derfor forstås som redskaper for å 
unngå at det en gang i framtiden oppstår behov for de virkelig store sosiale 
transformasjoner. 

Reformer og demokrati har også det til felles at de eksisterer på to ulike 
nivåer samtidig - ett nivå av abstrakte ideer og ett nivå av konkrete erfaringer. 
Som oftest er våre ideer om reformer og demokrati svært løst koplet til den 
fragmenterte virkeligheten vi faktisk erfarer. Men reformer og demokrati er 
gode eksempler på slitesterke fenomener nettopp fordi de eksisterer både som 
virkelighet og som ideal.  Skal man analysere demokrati og reformer blir det 
derfor nødvendig å fange inn dynamikken i den interessante relasjonen mellom 
er og bør. Statsviteren Giovanni Sartori har analysert hvordan vi ofte forveksler 
virkeligheten slik den framtrer for oss, med de idealer vi foreskriver for den 
virkeligheten vi skal observere. Det som da skjer er at vi feiltolker idealenes 
funksjon i politikken. Demokratiet er utvilsomt et system som er truet utenfra 
av realister uten sans for ideers betydning, men i følge Sartori er like mye truet 
innenfra av perfeksjonister som misforstår idealenes rolle44. Det faktum at det 
alltid finnes en avstand mellom ”det opplevde” og ”det ønskede” i et demokrati 
er altså en svært viktig årsak til at vi fortsetter å reformere dem. Og selv om 
reformer i ettertid gjerne oppleves som mislykkede, er det interessant at dette 
vanligvis ikke oppfattes å være god nok grunn til at man bør slutte å reformere. 
Hvorfor er det slik? 

Organisasjonsforskeren Nils Brunsson understreker hvordan den vestlige 
kulturen er forankret i optimisme og framskrittstro, og at dette har viktige 
konsekvenser for hvordan reformer gjennomføres45. En optimistisk kultur gir 
bl.a. håpefullhet til en organisasjon, noe som er viktig av flere grunner. 

                                                 
43 Steen Nielsen 1982:332-334.  
44 Sartori 1984. I noen passasjer som er svært interessante i forhold til både reformer og demokrati 
skriver han dette: ”Ett bør er ikke ment å skulle erstatte et er. Det er ment å skulle utgjøre en 
motvekt, og det er en helt annen sak. Grunnen er at idealer er avlet av vår misfornøydhet med 
virkeligheten, og har en polemisk funksjon, en utlignende rolle… Når vi sier at de foreliggende 
idealene som sådanne ikke er ment å skulle omformes til virkelighet, vil det si det samme som at hvis 
vi prøver å realisere dem slavisk vil vi mislykkes – resultatet vil ikke svare til målsetningen… 
Ettersom det utopiske forsøket på å tvinge igjennom idealer ikke lykkes begynner vi til slutt å tro at 
det er idealene som er verdiløse. Jeg vil påstå det motsatte, at når den praktiske anvendelsen ikke 
lykkes, er det ikke idealenes skyld; det skyldes den type test vi utsetter dem for” (Sartori 1984:203-
204).       
45 Brunsson 2006. 
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Kapasiteten til å opprettholde avstand mellom prinsipper og praksis er dypt 
forankret i vestlig kultur, og i følge Brunsson er det nettopp håpet som skaper 
koplinger mellom hva en organisasjon ”opplever” og hva den ”ønsker”. Både 
reformatorer og reformerte understreker derfor viktigheten av å bevare skillet 
mellom ideer og handling så lenge reformprosessene pågår. Grunnen er den at 
det å holde prinsipper og praksis fra hverandre er et fundamentalt trekk ved 
den verden vi lever i46. Håpet som finnes i kulturen kan med andre ord hjelpe 
oss i troen på at det tross alt finnes konsistens og sammenheng mellom den 
verden vi erfarer i det daglige, og den verden vi lengter etter47.  

Våre erfaringer med reformer er egentlig så negative at det ville vært 
naturlig om vi sluttet å håpe. Når det likevel ikke skjer skyldes det altså at vi 
lever i en kultur der håpet har gode vilkår. Dessuten er det motsatte av håp jo 
håpløshet og apati. Og det er forbundet med svært mange problemer å skulle ha 
apati og håpløshet som utgangspunkt for organisering og reformer48! I den 
vestlige kulturen er det den håpefulle personen som signaliserer normalitet, 
mens den som uttrykker apati og håpløshet - som jo kunne vært en naturlig 
reaksjon når man til stadighet mislykkes - symboliserer det unormale eller det 
som verre er. Brunssons mer generelle poeng er at sekulariseringsprosesser 
skaper en rekke utfordringer for organisasjoner, og at vi derfor trenger 
mekanismer som kan sørge for at vi opprettholder håpet49. Reformer består av 
en rekke slike mekanismer, og vi har en tendens til å undervurdere den helt 
avgjørende rolle de spiller for at vi skal opprettholde håpet i demokratier. 
 

Demokratiets institusjonelle kompleksitet 

Samtidig er moderne demokratier komplekse systemer som består av 
differensierte institusjoner med spesialiserte funksjoner og oppgaver. Dette har 
konsekvenser for hvordan reformer forberedes og iverksettes. 
Utdanningssektoren og politisektoren er gode eksempler på samfunnsområder 
hvor det er vanskelig å velge at man ikke skal reformere. Det er flere trekk ved 
slike sektorer som gjør at reformer før eller siden oppstår automatisk - 
uavhengig av hvor godt eller dårlig virksomheten fungerer. Nils Brunsson har i 

                                                 
46 Op.cit:224-226. 
47 Op.cit:223. 
48 Op.cit:232-233.  
49 Han har 14 gode råd til dem som ønsker å få fortgang i de mekanismene som gjør at man 
opprettholder håpet i moderne organisasjoner. De lyder som følger: Hold deg til dine egne! Gjør en 
ting av gangen! Bevar interessen for ideer og prat! Tenk positivt! Ikke gjør det du sier! Prinsipper 
gjelder bare for andre! Tenk framover! Bevar troen på endring! Bevar troen på framskrittet! 
Tålmodighet er en dyd! Sammenlign dine prinsipper med dagens praksis! Vanskeligheter er til for å 
overkommes! Vær fleksibel! Glem aldri at du er unik! (Brunsson 2006:211-213).       
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tråd med dette argumentert for at innholdet i reformer sjelden er en konsekvens 
av helhetlige strategier eller rasjonell planlegging. Reformer må snarere forstås 
som en del av en organisasjons obligatoriske rutiner, noe som innebærer at det 
er vanskelig å kontrollere, styre og endre innholdet i dem50. Hans påstand er 
altså at reformer ikke bare oppstår med jevne mellomrom, også innholdet i dem 
er i høy grad gitt på forhånd.  

Hvorfor er det seg slik? En viktig grunn er at reformer handler om våre 
oppfatninger av hva organisasjoner er, og hvordan de burde fungere. Om 
reformer skal få tilslutning må de derfor forankres i normer om hvordan 
organisasjoner helst bør se ut51.   Disse normene trenger ikke å gjenspeile hva 
som faktisk skjer i organisasjoner, de kan like gjerne være et uttrykk for de 
”språklige bilder” som anvendes når vi snakker om og diskuterer 
organisasjoner. Det betyr at våre oppfatninger av organisasjoner er konstruert 
gjennom sosiale og kulturelle prosesser hvor virkeligheten etter hvert har blitt 
institusjonalisert - hvilket altså har skjedd når den oppfattes som en ”objektiv 
realitet”52. Det betyr at reformer kan forstås som en metode for å håndtere de 
motsetninger som finnes mellom våre erfaringer i organisasjoner og våre sosiale 
konstruksjoner om organisasjoner.  

Å reformere representative demokratier handler derfor også om å skape 
nye bilder på hva et demokrati er og hvilke organisasjonsformer som er 
nødvendige for å virkeliggjøre de ideer som ligger til grunn for et slikt politisk 
system. Ofte vil det være lettere å konstruere disse bildene gjennom reformer, 
enn å forholde seg til bilder av dagens organisatoriske praksis53. Siden reformer 
består av bilder av hva organisasjonen burde vært, framstår de som langt mer 
attraktive enn dagens virkelighet. I tankens verden er den rasjonelle modellen 
mye mer konkurransedyktig enn den er i handlingens verden. Dette er 
hovedgrunnen til at dagens praksis har en tendens til å tape når den settes opp 
mot innholdet i reformer. Konsekvensen er gjerne at motstanden mot 
reformene minimeres. Ved å holde diskusjonene om reformene på et mest 
mulig teoretisk og prinsipielt plan kan de som utarbeider dem unngå å måtte 
konfrontere den rasjonelle normen med krav fra praksisfeltet54.  

Et viktig kjennetegn ved sektorene for utdanning og politi er altså at de 
preges av stor institusjonell kompleksitet. Både stortingskomiteer, departement, 
direktorat, fagorganisasjoner og lokal forvaltning er med på å utforme det som 

                                                 
50 Brunsson 1990a:27-28. 
51 Brunsson 1991:14-17. Han bruker eksempelet om at vi i vår kultur snakker om organisasjoner som 
om de skulle være ’forvokste individer’.  
52 Berger og Luckmann 1967.  
53 Brunsson 1990b:86-117. 
54 Brunsson 2006:186-197. 
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til slutt blir den offentlige politikken på området. Og det er all grunn til å tro at 
disse gruppene vil være uenige om en rekke ting. Men noe kan også de bli enige 
om. De kan for eksempel bli enige om hvordan en god organisasjon fungerer i 
teorien - enten det nå er i skolen eller i politiet. Ofte handler reformer i 
demokratier nettopp om å konstruere bilder som skaper enighet hos grupper 
som i utgangspunktet er uenige. 

Dette skaper et interessant paradoks. Jo mer komplekse sektorene som 
skal reformeres er, desto sterkere blir faktisk etterspørselen etter reformer som 
vektlegger ”det klare”, ”det enkle”, ”det oversiktelige” og ”det forståelige”55. I 
sterk motsetning til historieskrivning og samtidsromaner fokuserer reformer 
mest på framtiden. Og framtiden har et stort fortrinn som verken samtid eller 
fortid besitter, et fortrinn som reformer vet å utnytte. Den store fordelen med 
framtida er at vi føler oss svært frie når vi skal konstruere bilder av den, langt 
friere enn når vi konstruerer bilder av fortid eller nåtid56.  Både 
utdanningssektoren og politisektoren er sektorer preget av sammensatte 
oppgaver, institusjonell differensiering, uklare mål og problemer som sjelden 
har en endelig løsning. Det er derfor gode grunner til at hverdagen i disse 
sektorene preges av manglende klarhet, kompliserte løsninger, lite oversikt og 
diffuse standpunkter. Men siden reformer handler om framtiden blir det også 
mulig å gi dem et innhold som står i skarp kontrast til denne hverdagen.  

Reformideene blir på denne måten ikke bare enklere og klarere enn dagens 
praksis, de blir til og med hyggeligere og mer moralsk akseptable. Denne 
ubegrensede friheten vi føler vi har når vi konstruerer bilder av framtiden, har 
særlig to betydningsfulle konsekvenser for innholdet i reformer. Den ene er at 
institusjonelt komplekse sektorer har en tendens til å ta til seg reformideer som 
understreker klarhet og oversikt – noe som skaper en sterk kontrast til 
hverdagens virkelighet. Den andre er at reformer på så ulike samfunnsområder 
som utdanningssektoren og politisektoren blir bemerkelsesverdig like - langt 
mer like enn det forskjellene i arbeidsoppgaver, organisering og målsetninger 
skulle tilsi. 

Det moderne demokratiets institusjonelle kompleksitet skaper også stor 
tilgang på problemer og løsninger i en organisasjon. Når problemer og løsninger 
kombineres med organisatorisk glemsomhet oppstår det situasjoner som er ideelle 
for organisasjoner som ønsker å reformere57. Det finnes knapt noen 
organisasjoner over en viss størrelse som ikke har problemer. Skole, høyere 
utdanning og politi er gode eksempler på virksomheter som er fulle av 

                                                 
55 Brunsson 1991:15. 
56 Op.cit:14. 
57 Op.cit:36-37. 
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problemer - problemer som er utførlig beskrevet i lærebøker om organisasjon 
og ledelse. En stor del av denne litteraturen forteller oss for eksempel at 
organisasjoner bør ha identitet, fremme rasjonalitet og være konsistent i sin 
oppbygning. Når vi ser at vår egen organisasjon mangler disse egenskapene 
innser vi at vi har problemer. Mange av disse problemene er til og med 
uløselige, og det er de uløselige problemene som ironisk nok er den viktigste 
kilden til reformer. Uløselige problemer i organisasjoner er vanligvis forankret i 
noen av de mest grunnleggende administrative dilemmaer som finnes. De 
vanligste av disse er spenningene mellom spesialisering og koordinering, 
sentralisering og desentralisering, integrering og differensiering, samt hierarki og 
marked58.  

Skal man starte opp med reformer i politi- og utdanningssektoren er det 
ikke nok å ha problemer, man trenger også løsninger. Og innholdet i disse 
løsningene vil vanligvis være det stikk motsatte av det man mener har forårsaket 
problemene. Hvis det for eksempel er mulig å påvise at de problemer man har 
kan forklares med høy grad av spesialisering og desentralisering, er 
sannsynligheten stor for at man velger reformer som vektlegger koordinering 
og sentralisering. Og vice versa. I større organisasjoner med en viss grad av 
kompleksitet kan man derfor forvente at innholdet i reformer over tid pendler 
fram og tilbake mellom motsatte - og velkjente - administrative prinsipper. Nils 
Brunsson argumenterer imidlertid for at det til enhver tid finnes en rekke fiks 
ferdige løsninger på de problemer organisasjoner sliter med, og at 
reformprosesser derfor dreier seg om å imitere og kopiere løsninger som 
kommer sammen med problemene59. I det øyeblikk man bestemmer seg for en 
løsning defineres det samtidig hvilket problem man har. Og når man først har 
bestemt seg for hvilke problemer og løsninger som finnes har man gjerne 
kommet så langt at innholdet i reformen har gitt seg selv.  

Men antallet gode reformideer er heller ikke ubegrenset.  Høyere 
utdanning, skole og politi er eksempler på institusjoner med grunnleggende 
verdier, verdier som legger føringer på hvilke reformideer som aksepteres i 
sektoren. Man kan derfor ikke fylle reformene med hva som helst. Siden 
tilgangen på gode ideer er begrenset er det derfor fristende å gjenta ideene fra 
tidligere reformer60. Men dette er problematisk, av den enkle grunn at reformer 
nesten alltid utgir seg for å representere noe nytt. Om man ser nærmere etter vil 
man imidlertid kunne konstatere at mange av de mest opplagte reformideene 

                                                 
58 Bukve 1997. 
59 Brunsson 1990a:28-31. 
60 Brunsson viser for eksempel til reformer i Statens Jernvägar (SJ), hvor ideen om at ’ledelsen må 
slutte å stelle med detaljer’ har vært gjentatt med jevne mellomrom siden 1869 (Brunsson 1991:22)!  
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har vært prøvd ut tidligere, ofte med skuffende resultat. Ansattes negative 
erfaringer fra tidligere reformer med lignende innhold kan i verste fall ødelegge 
entusiasmen.   Dette betyr at organisatorisk glemsomhet - det at organisasjonen 
har kapasitet til å glemme tidligere erfaringer - er en viktig forutsetning for å 
kunne skape entusiasme rundt reformer. 

Reformer skaper også problemer for organisasjoner i de tilfeller hvor 
ambisjonsnivået økes uten at praksis forbedres. Mye tyder på at institusjoner 
som skole og politi - som skal ivareta sentrale verdier i demokratiet - er særlig 
utsatt for slike mekanismer. Når utdanningssektoren lanserer reformer som skal 
styrke opplæring, opplysning og kunnskap, risikerer man at det først og fremst 
er forventningene til sektoren som øker - ikke kvaliteten i tilbudet. Når 
reformer i politiet understreker viktigheten av lov, orden, rettferdighet og 
rettsstatlige prinsipper, risikerer man at bevisstheten rundt disse temaene vokser 
fortere hos publikum enn i etaten selv. De aller fleste reformer lanseres jo for å 
minske gapet mellom organisasjonens ambisjonsnivå og dens faktiske yteevne. 
Ofte skjer imidlertid det motsatte; reformene øker forventningene på måter 
som gjør at gapet mellom ambisjoner og praksis bare blir enda større enn før. 

Det er også viktig å skille mellom hvordan reformer ser ut før (ex - ante) 
og etter (ex - post) de blir iverksatt, Brunsson argumenterer for at de ser svært 
forskjellige ut alt etter hvilken fase de er i. Før de iverksettes ser reformer alltid 
veldig bra ut, dette er fasen hvor reformer er på sitt vakreste. Men denne 
skjønnheten falmer allerede i det øyeblikk man begynner å fundere over 
hvordan dette kommer til å se ut i praksis. Og jo lenger man kommer i 
prosessen med å iverksette den, desto mer begynner reformen faktisk å ligne på 
det som hele tiden har vært dagens praksis61. Poenget er altså at reformer alltid 
ser bedre ut før reformprosessen er satt i gang, enn hva den gjør etterpå. Hvis 
vi har to reformer med identisk innhold vil derfor den nye alltid slå ut den 
gamle.  
 

Standardisering, fleksibilitet og effektivitet 

Reformer kjennetegnes ofte av at de forsøker å gjøre mange gode og 
prisverdige ting samtidig. Det betyr at de som oftest er fulle av gode ideer om 
hvordan organisasjoner og samfunnssektorer kan bli bedre enn hva de er i dag. 
Problemet er imidlertid at reformer ofte består av altfor mange ideer, noe som 
bl.a. skyldes at arkitektene bak reformene har reflektert for lite over hvilke ideer 

                                                 
61 Brunsson 1991:22-23. 
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som er anvendbare på hvilke måter og i hvilke sammenhenger62. Veldig mange 
reformideer er imidlertid beslektet, og de kan med et visst hell plasseres i en av 
to ulike kategorier. Dels finnes det en rekke reformideer som betoner 
viktigheten av standardisering63. Dette er ideer som fokuserer på endringer som 
skal skape likhet, koordinering, samordning og helhet. Men samtidig er det 
mange reformideer som betoner viktigheten av det motsatte, nemlig 
fleksibilitet64.  Dette er ideer som er opptatt av at endringer skal skape 
omstillingsevne, tilpasningsdyktighet overfor skiftende omgivelser, variasjon og 
strukturell differensiering. Som ideer betraktet er standardisering og fleksibilitet 
åpenbare motpoler, men det forhindrer ikke at de likevel går hånd i hånd som 
hovedinnhold i reformer i moderne demokratier. Hvorfor er det slik? 

Et grunnleggende kjennetegn ved moderne demokratier er at de er 
funksjonelt differensierte og spesialiserte. Jo mer spesialisering som finnes, 
desto større blir behovet for samordning. For eksempel har et forpliktende 
normativt fellesskap alltid vært en sterk kilde til samordning. Men de vanligste 
og viktigste institusjoner for samordning i vestlige samfunn det siste hundreåret 
har utvilsomt vært hierarkier og markeder. Disse institusjonene har bl.a. det 
felles fortrinn at de letter samhandling mellom aktører og organisasjoner på 
ulike nivåer.  I vår tid er det imidlertid en fjerde form for samordning som 
brukes vel så mye i arbeidet med reformer, og det er den type samordning som 
handler om å standardisere.  

Brunsson gir gode argumenter for at standarder samordner våre samfunn 
på minst like fundamentale måter som hierarkier og markeder65. Alle tre har det 
til felles at de består av mekanismer som indirekte styrer aktørers valg og 
handlinger ved å foreskrive handlingsmønstre, regler og forestillinger på et felt. 
Men marked, hierarki og standarder er likevel svært ulike ting, og forskjellen 
består i at de har ulike mekanismer for koordinering og samhandling. I et 
marked skjer samhandling ved hjelp av byttehandel, i et hierarki skjer det gjennom 
tvingende regler, mens standarder skaper koordinering gjennom generelle råd. Det at 
standarder formidles ved hjelp av generelle råd er kanskje den aller viktigste 
grunnen til at de i dag er så populære som innhold i reformer. Standarder er 
nemlig enkle råd som er gitt til svært mange. 

At standardisering er en populær reformidé skyldes også at den i visse 
tilfeller erstatter de andre samordningsmekanismene. Økt globalisering gjør det 
for eksempel enda vanskeligere å bruke hierarkier til å samordne internasjonale 

                                                 
62 Peters 2001:177-184. 
63 Brunsson og Jacobsson 1998. 
64 Peters 2001:77-96. 
65 Brunsson 1998:203-211. 
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spørsmål; da er det mye enklere å standardisere. Og markeder fungerer lite 
optimalt når det er stor usikkerhet om hva som er den beste løsning, da vokser 
det gjerne fram anbefalte standardløsninger. Og ikke minst vil standarder være 
fristende å ty til når det forpliktende normative fellesskapet er på vikende front. 
I ekstremt individualistiske samfunn kan man derfor tenke seg at standarder 
brukes for å erstatte et fellesskap som ikke lenger eksisterer66. Det betyr altså at 
standarder har en tendens til å vokse fram når hierarkisk autoritet minsker og 
individualismen øker. Standarder passer også godt som reforminnhold i 
moderne demokratier fordi de kan spres svært fort og langt67. Når 
individualisering og globalisering skjer parallelt skapes det derfor svært gode 
vekstvilkår for standarder. En viktig konsekvens av slike prosesser er for 
eksempel at vi begynner å snakke som om organisasjoner overalt har de samme 
typer problemer. Standardene kan da tilby orden i en kaotisk verden68. Hvis det 
virkelig er slik at organisasjoner verden over sliter med problemer som ligner på 
hverandre er det ingenting som er mer naturlig enn å fremme standarder som 
kan løse de. Disse standardene er internasjonale, men når de iverksettes som 
reformer skjer det en bearbeiding som gjør at de må tilpasses det nasjonale 
nivået. Og det er nettopp disse tilpasningsprosessene som gjør at lokale 
reformatorer får makt og rom til å handle. 

En annen av samtidens populære reformideer er imidlertid fleksibilitet, en 
ide som jo representerer det stikk motsatte av standardisering. Det er flere 
grunner til at fleksibilitet er blitt populært som ide for å organisere og endre 
vestlige demokratiers offentlige forvaltning. Først og fremst står den fleksible 
modellen i sterk kontrast til den rigiditet som etter hvert ble assosiert med den 
tradisjonelle weberske modellen for hierarkisk organisering. B. Guy Peters har 
identifisert tre hovedargumenter for å øke fleksibiliteten i vestlige demokratiers 
offentlige forvaltning. Det første argumentet er at fleksibilitet er nødvendig 
fordi evnen til å være i kontinuerlig endring er et gode i seg selv. Det andre er at 
permanente ordninger som vektlegger stabilitet har bekymringsfulle uintenderte 
konsekvenser over tid. Og det tredje handler om at grundig innarbeidede 
rutiner i det lange løp gjør omstilling vanskelig. Skal organisasjoner unngå disse 
problemene er det bare en ting å gjøre: de må bli mer fleksible69.  

Reformene i skole, høyere utdanning og politi handler i stor grad om 
hvordan reformatorene forsøker å forandre praksis ved å produsere prat70 om 

                                                 
66 Op.cit:222-223. 
67 Røvik 2007:260-292. 
68 Brunsson og Jacobsson 1998:11-32. 
69 Op.cit:77-84. 
70 Jamfør tittelen på Barbara Czarniawska-Joerges bok: ”Att handla med ord” (Czarniawska-Joerges 
1988).   
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den – det gjelder ikke minst prat som omhandler fleksibilitet. Det er særlig to 
grunner til at begrepet er skreddersydd for bruk i både utdannings- og 
politisektoren. Det ene er at fleksibilitet på en relativt smidig måte kan forenes 
med Kunnskapsdepartements og Justisdepartementets interne strategier og 
hensyn til organisering.  Det andre er at det er lett å forene fleksibilitet lett kan 
forenes med de mange krav og forventninger som finnes i departementenes 
heterogene omgivelser. Det å snakke om fleksibilitet kan derfor være en effektiv 
strategi for å håndtere motsetningsfylte krav i institusjonelle omgivelser71. Ideen 
er akkurat så vag, uforpliktende og normativt attraktiv at den kan brukes for i å 
tilfredsstille de mange forskjellige behov som finnes hos aktørene i sektorene 
for skole, høyere utdanning og politi. Begrepet kan også fungere side om side 
med en rekke andre begrunnelser for organisering og styring av de to sektorene. 
Det er for eksempel mulig å argumentere for at flertallsavgjørelser, berørte 
parters innflytelse, markedstilpasninger, kostnadseffektivitet og 
medbestemmelse er prinsipper som kan opprettholdes eller til og med tjene på 
at sektorene blir mer fleksible.  

Fleksibilitet er også populær reformidé fordi den ligger nært opp til, og er 
beslektet med, en rekke andre begreper som er aktuelle i arbeidet med reformer 
i de to sektorene. Gode eksempler fra skolesektoren er valgfrihet, konkurranse, 
pedagogisk fornyelse, markedsstyring, elevseleksjon, vinklet rekruttering og 
”fløteskumming”72. Flere av disse er imidlertid langt mer kontroversielle enn det 
tilsynelatende mer politisk nøytrale begrepet fleksibilitet, noe som gjør at 
begrepet er enklere å bruke både internt og eksternt. Hvis fleksibilitet er 
populært som styringssignal i både skole, høyere utdanning og politi, er det 
sannsynligvis fordi det betyr forskjellige ting i forskjellige sammenhenger. 
Begrepet er også attraktivt fordi det gir inntrykk av at organisasjonene i disse 
sektorene er kapable til å respondere effektivt på utfordringer som handler om 
å overleve og tilpasse seg endringer i omgivelsene73. Dette bygger igjen på en 
utbredt forestilling om at samfunnet er i kontinuerlig endring, og at det er en 
viktig oppgave for utdanningsmyndighetene å bidra til at 
utdanningsinstitusjonene klarer å tilpasse seg endringene på måter som er til det 
beste for samfunnet.  

Det er imidlertid sjelden slik at reformer argumenterer enten for 
standardisering eller for fleksibilitet, tendensen er heller at en og samme reform 
argumenterer for begge deler. Det at de er motpoler betyr ikke at de ikke kan 
brukes i en og samme reform, snarere tvert i mot. For det første er det slik at 
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ideene utfyller hverandre, de representerer derfor komplementære størrelser i 
en reform. For det andre kan både fleksibilitet og standardisering brukes som 
argument for endring, begge kan derfor motivere til reformer. Og for det tredje 
representerer både standardisering og fleksibilitet mulige løsninger på de 
utfordringer som følger av de to mest dominante samtidstrendene av dem alle; 
globalisering og individualisering74. Prosesser som skaper globalisering og 
individualisering på samfunnsnivå vil derfor skape etterspørsel etter 
standardisering og fleksibilitet på organisasjonsnivå. Det kan også argumenteres 
for at standardisering og fleksibilitet vil kunne befeste og forsterke 
globaliserings- og individualiseringsprosesser.  Så selv om de signaliserer stikk 
motsatte verdisett betyr ikke det at de ikke begge kan forenes med andre 
sentrale verdier i moderne demokratier - snarere tvert i mot.  

 

New Public Management 

Kvalitetsreformen, Politireform 2000 og Kunnskapsløftet er på ulike 
måter preget av den reformbølgen som har fått navnet New Public 
Management (NPM). Bølgen har påvirket det offentlige apparatet i en rekke 
vestlige land siden midten av 1980-tallet, og den har ikke minst preget skole, 
politi og høyere utdanning. Reformbølgen har også det fellestrekk at den legger 
vekt på staten som tjenesteyter. NPM representerer derfor en utvikling hvor 
”supermarkedet” er blitt et ideal for staten, i sterk kontrast til idealet om den 
sentraliserte og hierarkiske stat slik vi for eksempel finner den hos Max 
Weber75. NPM er i dag en samlebetegnelse på en rekke ulike reformideer som 
har det til felles at de springer ut av et ny -liberalistisk syn på hvordan offentlig 
sektor bør være organisert. Tiltross for at betegnelsen fanger inn et fenomen 
som i dag er svært fragmentert, er det likevel fortsatt mulig å identifisere NPM 
inspirerte reformer. 

Fortsatt er det slik at det sentrale målet bak de fleste NPM reformer er 
ønsket om større økonomisk effektivitet. Tom Christensen og Per Lægreid har 
identifisert hvilke organisatoriske tiltak som gjerne iverksettes i forsøket på å 
oppnå dette. De kommer fram til at de viktigste kjennetegnene ved NPM 
inspirerte reformer er: sterkere oppsplitting av det offentlige apparatet, mer vekt 
på klargjøring av roller, økt fristilling, økt management orientering, økt bruk 
avkontrakter og insentivsystem, økt markedsorientering, kommersialisering og 
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privatisering, og økt servicefokus og brukerorientering76. Morten Øgård har i 
tillegg gjennomgått den statsvitenskapelige litteraturen på området, og funnet at 
det gir god mening å dele opp NPM begrepet i tre hovedbolker. Den første 
bolken kjennetegnes av en sterk tro på ledelse. Lederen skal gis rom til å handle 
slik at hun kan skape en dynamisk organisasjon der det stilles krav om resultater 
og måloppnåelse. Den andre bolken peker på en overgang fra direkte autoritet 
til indirekte kontroll i styringen. Overgangen kjennetegnes av at det i mindre 
grad styres gjennom regler og rutiner, og at det i større grad styres ved hjelp av 
mål, resultater, kvalitet og konkurranse. Og den tredje bolken kjennetegnes av 
økt fokusering på brukere. Denne delen av NPM handler om hvordan man best 
kan innrette organisasjonen for å øke innflytelsen fra innbyggerne77. 

NPM består altså både av generelle ideer og av mer konkrete 
reformelementer. Det er mange av dem, de er ganske forskjellige, og de brukes 
til en rekke ulike formål. Det betyr at NPM- ideene går på tvers av de tre 
organisasjonsteoretiske perspektiver som brukes i dette arbeidet, og det er ikke 
klart hvilket perspektiv som best fanger inn disse reformene. Det er derfor 
ganske åpenbart at NPM som en bølge av reformer kan analyseres både som et 
sett redskaper, som et sett tilpasninger, og som et sett symboler. Jeg vil derfor 
ikke avgrense analysen av NPM til ett av disse perspektivene, men anvende alle 
tre for å få fram ulike sider av denne endringsideologien. Det er heller ikke 
entydig om NPM reformer fremmer autonomi eller autoritet. Noen sider ved 
konseptet framhever det ene, mens andre sider framhever det andre.                                   

 

Institusjoner: autonomi og autoritet 

At reformer i demokratier kombinerer fleksibilitet og standardisering kan 
tolkes som et nytt uttrykk for et gammelt dilemma.  Dilemmaet er velkjent i 
demokratiets teori og praksis, og handler om hvordan man kan forene frihet og 
likhet i organiseringen av offentlig politikk. Statsviteren Johan P. Olsen 
oppsummerte på starten av 1990-tallet dette dilemmaet som en spenning 
mellom individuell autonomi og politisk autoritet78. I følge ham handler 
organisering og reformer i offentlig sektor om hvordan staten utvikler 
institusjonelle ordninger som ivaretar hensynet til - og spenningen mellom - 
individuell autonomi og politisk autoritet. Reformer må derfor sørge for at 
enkeltmennesket gis så stor autonomi at det kan ta personlige valg og utvikle sin 
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individualitet, samtidig som staten gis så stor autoritet at den evner å løse 
fellesproblemer gjennom kollektive vedtak og universelle ordninger79. Etablerte 
demokratier er og må være komplisert nettverk av institusjoner som balanserer 
disse mot hverandre på ulike måter og i ulike sammenhenger. Et spørsmål som 
melder seg er dette: Er populære reformideer som spiller på fleksibilitet og 
standardisering først og fremst et moderne uttrykk for dette gamle dilemmaet 
mellom autonomi og autoritet? 

 I tråd med idealet om autonomi ønsker reformer som fremmer 
fleksibilitet at institusjoner skal kunne respondere på endringer i omgivelsene, 
fordi nye tider skaper nye krav. Eksterne organisasjonskonsulenter har for 
eksempel ment at potensialet for fleksibilitet har vært særlig stort i forhold til 
ledelse og organisasjonsstruktur80. Fleksibilitetsideene fokuserer gjerne på 
svakheter ved permanente ordninger, og fordelene ved bruk av 
prosjektgrupper, temporære strukturer og midlertidig ansatte. De understreker 
også betydningen av nettverk og uformelle rollemønstre, og at organisasjoner 
må ha ledere som klarer å iverksette snuoperasjoner på kort tid. Dette er ideer 
som er nært beslektet med modellen som betoner individuell og institusjonell 
autonomi i visjonen for demokratiet. Visjonen understreker at organisasjoner i 
offentlig sektor har mye å lære av næringslivet, og at befolkningen vil slutte opp 
om sektoren om den klarer å iverksette mål på en effektiv og smidig måte81. 
Reformer som kombinerer fleksibilitet og autonomi vil derfor hevde at staten 
må ta sin rolle som tjenesteyter mer på alvor, og i langt større grad enn i dag 
behandle sine innbyggere som kunder og brukere. 

Reformer som ønsker å fremme standardisering vil at institusjoner skal gi 
retningslinjer og sette klare kriterier for hva noe er, for hva vi gjør, og for hva vi 
har82. Standardisering er prosedyrer for likhet som skal lette samhandling, og å 
skape mer rettferdige transaksjoner. I skole, høyere utdanning og politi kan for 
eksempel standarder brukes for å vurdere kvalitet. Det finnes i dag standarder 
for karriereplaner, forskning, likestilling, sertifisering og evaluering, standarder 
som lett kan endres og omformuleres gjennom reformer. Dette er ideer som er 
nært beslektet med modellen som betoner politisk og institusjonell autoritet i 
visjonen for demokratiet. Visjonen understreker at organisasjoner i offentlig 
sektor må vurderes etter prosedyrer og fremgangsmåter, ikke etter hvorvidt de 
når forutbestemte mål. Offentlige myndigheter er først og fremst 
myndighetsutøvere, det de trenger er derfor autoritet stor nok til å løse 
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konflikter og styre samfunnsutviklingen. Innbyggerne er ikke primært kunder 
eller brukere, de er borgere med bestemte rettigheter og plikter83. Reformer 
som kombinerer standarder og autoritet vil derfor hevde at statens viktigste 
oppgave er å bygge opp organisasjonsstrukturer i offentlig sektor som fremmer 
stabilitet, ansvarlighet og forutsigbarhet i den offentlige politikken.  

 

Fra reform til reform. Herfra til evigheten? 

Det er altså mange grunner til at vi forstetter å reformere på nytt og på 
nytt: Den utbredte forestillingen om at samfunnet er i kontinuerlig endring, den 
sterke posisjonen håp og optimisme har i den vestlige kulturen, avstanden 
mellom hva vi ønsker og hva vi oppnår, reformers skrittvise logikk, den 
permanente avstanden mellom teori og praksis, lengselen etter klarhet, 
organisatorisk glemsomhet, og ”evige” dilemmaer som aldri finner en ”endelig 
løsning” er bare noen av alle faktorene. Dette er eksempler på fenomener som 
går igjen i de aller fleste reformer, og som derfor gjenspeiler generiske trekk ved 
reformer.  En sentral ambisjon i denne studien er nettopp å finne fram til de 
mekanismer og tendenser i Kvalitetsreformen, Politireform 2000 og 
Kunnskapsløftet som sier noe allment om reformer som generelt fenomen. Jeg 
er opptatt av hvilke trekk ved reformer som går igjen uavhengig av hva det er 
som blir forsøkt endret. Er det noen bestemte mønstre som går igjen i alle litt 
større reformer? 

B. Guy Peters har forsøkt å oppsummere de viktigste mønstrene som har 
gått igjen i reformer i offentlig sektor i vestlige demokratier siden starten av 
åttitallet84. For det første viser det seg gang på gang at det er svært vanskelig å 
vurdere reformers kvalitet. Man blir aldri enige om hva det innebærer å bli 
bedre, og hvilke kriterier man bør bruke for å vurdere reformers kvalitet. Den 
bakenforliggende årsaken er at det er vanskelig å finne fram til objektive mål på 
hva som er en ”god organisasjon”. For det andre er det en sterk tendens til at 
reformene undervurderer problemene knyttet til koordinering. Siden midten av 
1800-tallet har økt differensiering og spesialisering skapt et stort behov for 
koordinering og samordning i vestlige demokratier. NPM inspirerte reformer 
har imidlertid lagt vekt på oppsplitting og autonome resultatenheter, noe som 
ikke har gjort problemet med koordinering noe mindre - snarere tvert i mot. For 
det tredje er verken problemene i offentlig sektor, eller de løsninger reformene 
tilbyr, nye. Mange av reformideene har vært brukt tidligere, og de mest 
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populære løsningene dukker med ganske jevnlige mellomrom opp igjen med 
nye navn og etiketter. For det fjerde er det typisk at problemer og løsninger i 
reformer kommer i motsetningsfylte par. Dette samsvarer med Herbert A. 
Simons observasjon fra 1940-tallet; når man identifiserer problemer i en 
organisasjon søker man gjerne etter løsninger som representerer det stikk 
motsatt85. Det betyr for eksempel at problemer som skyldes desentralisering 
møtes med løsninger som skaper sentralisering, og at problemer som skyldes 
regelstyring gjerne etterfølges av målstyring.  

For det femte må innholdet i reformer korrespondere med det verdimessige 
rammeverk som finnes i den organisasjonen som skal iverksette reformene. For 
det sjette er kontekst av avgjørende betydning for å forstå hvorfor de lykkes eller 
mislykkes i praksis. Denne konteksten handler særlig om to ting; tid og nasjonal 
setting86. Sjansen for at reformer lykkes øker når de samsvarer med generelle 
tidsånd og nasjonale tradisjoner i de organisasjoner som skal iverksette 
reformene. For det sjuende representerer New Public Management (NPM) et mye 
mindre enhetlig sett av reformideer enn det ofte gis inntrykk av. NPM består av 
et bredt spekter av ideer med tildels ulike tilnærminger til endring, og flere av 
dem er gjensidig utelukkende. En åttende og siste observasjon hos Peters er at 
reformer er viktige fordi de skaper sti - avhengighet, de legger sterke føringer på 
hva som blir mulig å gjøre seinere. Her observerer han to sterke - og stikk 
motsatte - tendenser. Den ene er at nye reformer ligner på de som ble iverksatt 
forrige gang, men at de nye kommer i mer raffinerte og sofistikerte utgaver. 
Resultatet er at den nye utgaven av reformen blir ideologisk nedtonet i forhold 
til den opprinnelige. Den andre er at nye reformer utformes som en direkte 
motreaksjon til tidligere reformer. Man forsøker da å bote på problemer som er 
skapt av tidligere reformer, og noen ganger hender det da at man ’går tilbake til 
start’87. 

 Disse åtte observasjonene inneholder generelle innsikter om reformer 
som bidrar ytterligere til forklaringer på hvorfor organisasjoner fortsetter å 
reformere. Nils Brunsson føyer til en siste forklaring: våre demokratier vil 
oppleve nye reformer så lenge det finnes en kultur i organisasjoner og samfunn 
som fremmer håpefullhet. Han argumenterer for at det i all hovedsak bare 
finnes to grunner til at store organisasjoner og sektorer slutter å reformere88. 
Den ene er at reformene blir en suksess. Hvis de lykkes i å endre organisasjonens 
praksis i tråd med reformenes ideer har det ingen hensikt å fortsette med 
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reformer. Den andre er at reformene feiler og at de involverte mister håpet. Men 
dette skjer sjelden, og begge representerer klare unntak.  Det langt vanligste er 
at reformene feiler, men at håpet bevares. Når dette skjer vil organisasjoner 
atter en gang inspireres til å iverksette nye runder med reformer.  
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Kapittel 4 Reformer: tre teoretiske perspektiver 

 

Innledning 

”Reform” er et av disse begrepene som - av gode grunner - benyttes svært 
mye i moderne differensierte demokratier. Dets hyppige anvendelse, i mange 
svært forskjellige sammenhenger, har imidlertid gjort at begrepet i dag er svært 
utvannet.  De som ønsker å bruke det til analyser av organisasjoner må derfor 
sørge for at begrepet ”strammes opp”, slik at det igjen kan bli egnet som et 
analytisk redskap. I denne studien har jeg valgt å forstå organisatoriske reformer 
som aktive og bevisste forsøk på å forandre hvordan en organisasjon fungerer89. Reform 
brukes derfor om bevisste og systematiske forsøk på å endre strukturer og 
arbeidsmåter i den hensikt å forbedre atferd og resultater90. Innholdet i 
reformer varierer, men de har altså det til felles at de søker å gripe inn i - og 
forandre - strukturelle og kulturelle trekk i en organisasjon eller sektor91.  

Denne avhandlingen er opptatt av hvordan - og i hvilken grad - 
organisasjoner og samfunnssektorer har muligheter til å styre sin virksomhet 
gjennom bruk av reformer. Et tilbakevendende tema er om institusjoner som er 
tungt innvevd i et demokratisk politisk-administrativt system kan endre seg i 
tråd med sine intensjoner. Er reformer et egnet virkemiddel for å gjøre ideer 
om ønsket endring om til vellykket organisatorisk praksis? I dette kapittelet skal 
jeg nærme meg dette spørsmålet ved å drøfte tre ulike teoretiske posisjoner, 
posisjoner som har forskjellige svar på hvorvidt reformer er en velegnet strategi 
for å endre organisasjoner. 

 

Reformer som redskaper - et instrumentelt perspektiv 

Et raskt blikk på moderne organisasjoner i det 21. århundre gir utvilsomt 
et kakofonisk og lite oversiktelig inntrykk92. Ved nærmere øyesyn vil man 
imidlertid kunne observere at det i dette mangfoldet finnes noen felles mønstre. 
Og av og til er disse likhetstrekkene både viktigere, mer slående og mer 
paradoksale enn ulikhetene. Et av disse paradoksale trekkene er tendensen til at 
ledere i vår tids organisasjoner tenker om mulighetene for instrumentell endring 
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omtrent på samme måte som den tidlige organisasjonsteoriens mest 
toneangivende teoretikere gjorde - for snart hundre år siden93! Dagens 
endringsagenter tar det gjerne for gitt at reformer er effektive redskaper for å 
oppnå ønskede og tilsiktede resultater. Denne selvforståelsen har framstått som 
så selvsagt og naturlig hos både ledere, organisasjonskonsulenter og forfattere 
av ledelseslitteratur94, at det trolig er treffende å snakke om et rasjonalistisk 
hegemoni95.  

Men en slik redskapstankegang kjenner vi jo altså igjen fra en tidlig fase i 
utviklingen av moderne organisasjonssosiologi. Sentrale navn her er Frederick 
W. Taylor, Frank og Lillian Gilbreth, Henri Fayol, Luther Gulick, Lyndall 
Urwick, Max Weber og Herbert A Simon96. Disse kommer jo med til dels svært 
ulike bidrag, og tidsmessig sprer de seg over hele første halvdel av det 20. 
århundret. De har imidlertid det til felles at de betrakter organisasjoner som 
”rasjonelle systemer”. Nøkkelbegrepene i denne tradisjonens omtale av 
organisasjoner er klare mål, formalisering, informasjon, effektivitet, optimering, 
implementering og design97. Den formelle organisasjonsstrukturen er et bevisst 
utformet redskap for å realisere mål mest mulig effektivt. Hver enkelt del har 
ikke noen mening utover det den bidrar med til helheten. Max Webers hevdet 
for eksempel at ’en fullt utviklet byråkratisk organisasjon står i samme forhold 
til andre forvaltningsformer som en maskin til de ikke-mekaniske former for 
produksjon’98.    

Organisasjon er altså frelse for de fattige, det er instrumentet som skal 
kompensere for individuelle mangler og sørge for at det middelmådige 
overkommer sine begrensninger99. Siden det er den rasjonelt utformede 
struktur som skiller en organisasjon fra andre sosiale grupper, er det viktig å 
finne fram til allmenngyldige administrative prinsipper for spesialisering og 
koordinering100. Prinsippene skal sørge for at arbeidsoppgavene blir gjort 
uavhengig av de personer som til enhver tid fyller de ulike rollene. Dette 
kommer klarest til uttrykk hos Weber. Hans byråkratiteori er jo også en teori 
                                                 
93 Starbuck 2003:160-173.   
94 Furusten 1999. 
95 Røvik 1998:40-41.  
96 Av og til hevdes det at de fleste teoretikere i denne tradisjonen portretterer organisasjonen som en 
”maskin”. Det er direkte feilaktig for de aller fleste av dem, men det treffer godt i forhold til Fredrick 
Taylor. I en lærebok i organisasjonsteori omtales hans arbeid som ’en blanding av protestantisk 
etikk, sosialdarwinisme og gjennomgående tro på teknisk ekspertise’ (Scott 2003:40). For en 
underholdende og bevisst karikert beskrivelse av organisasjoner som maskiner, se Ward 1964.      
97 Scott 2003:38-55.  
98 Weber 1971:126. Weber ser en rekke fordeler med byråkratiet, men hans argumentasjon er likevel 
preget av et vedvarende tvisyn. Han frykter bl.a. at dets spredning vil skape et ”jernbur” av teknisk 
rasjonalitet og upersonlige relasjoner som kan gå på bekostning av mennesket som kulturvesen 
(Starbuck 2005:164).     
99 Wolin 2004:343. 
100 Fayol 1949.   
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om hvordan bestemte trekk ved en organisasjons formelle struktur gjenspeiles i 
forvaltningsatferden101. I tråd med dette er det argumentert for at selv slike ting 
som ledelse og innovasjon burde bli en del av en organisasjons rutiner og 
formelle struktur102. Grunnen er at man da sikrer at slike sentrale funksjoner gis 
kontinuerlig og stabil oppmerksomhet over lengre tid, og ikke neglisjeres på 
grunn av korte planleggingshorisonter.     

Gamle dagers teoretikere og dagens praktikere er altså enige om at det er 
mulig å utforme organisasjoner som instrumenter for å oppnå spesifikke mål. 
Bak denne enigheten finnes det en felles overbevisning om at en organisasjons 
viktigste redskap er dens formelle normative struktur (FNS)103. Man antar at denne 
har sterk sammenheng med den faktiske atferden i organisasjonen. 
Reformentusiasme er gjerne forbundet med en sterk tro på at formell 
organisasjonsstruktur evner å kanalisere organisasjonsatferd i ønsket retning. 
FNS bestemmer ikke bare hva den enkelte gjør, men hvordan virksomheten 
fungerer som et hele. En organisasjonsstruktur oppfattes nemlig å være 
manipulerbar; det er relativt enkelt å gjennomføre endringer i den. Gjennom 
bevisst intenderte inngrep som bygger på kunnskap og erfaring, kan 
reformatorer104 derfor styre gjennom nøye kalkulert organisasjonsutforming.  
Hvor godt organisasjonen fungerer, er et spørsmål om hvor rasjonelt og presist 
dens struktur er utformet. Det viktige blir ikke å rekruttere ”supermennesker”, 
men å bygge en mest mulig solid og stabil organisasjonsstruktur. Ideen er at 
organisering innebærer kontinuitet utover det en kan regne med for mennesker. 
De kommer og går, mens organisasjoner består 105. Dette resonnement gir 
reformer både legitimitet og logisk begrunnelse. Organisasjonen kan fungere 
godt, men det vil alltid være mulig å forbedre organisasjonsstrukturens 
utforming gjennom reformer. Resonnementet er derfor skreddersydd for dem 
som ønsker å reformere: det gir et bilde av organisasjon og 
organisasjonsendring som er egnet til gi reformer ”evig liv”.   

Et syn på reformer som effektive redskaper for gjennomføring av 
intenderte endringer, faller altså sammen med en rasjonell - instrumentell 

                                                 
101 Egeberg 1984:30.   
102 Schumpeter 1947, Galbraith 1967.  
103 Egeberg 1984:20-22.  Det stabile system av forventninger som er knyttet til rolleinnehaverne i en 
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104 ”Reformator” brukes her som betegnelse på alle som aktivt tar initiativ til, utformer, og styrer 
gjennomføringen av en reform.  
105 Egeberg 1984:28-29.     
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tradisjon i organisasjonsforskningen106. Denne måten å forstå organisasjoner 
står i dag sterkt, ikke minst har den en solid posisjon som norm for politisk og 
økonomisk liv. Mange oppfatter fortsatt formelle organisasjoner som selve 
inkarnasjonen av styring, rasjonalitet, lederskap, makt, orden og kontroll107. 
Organisatoriske endringer oppfattes å være et resultat av bevisste og målrettede 
valg mellom alternativer: Kalkulerte intensjoner fører til veloverveide 
beslutninger som igjen får konsekvenser for organisasjonsstrukturen. Den nye 
strukturen fremmer etter hvert endringer i organisasjonens prosesser, ideologi 
og atferd – endringer som til slutt skaper forbedrede resultater for 
organisasjonen som et hele108. Troen på at det finnes en klar kopling mellom 
intensjoner i den ene enden og resultater i den andre, er typisk for et 
instrumentelt perspektiv. Denne tanken bygger imidlertid på en viktig 
forutsetning; at organisasjoner har evne til å lære av erfaring109.  

Ideen om at reformer kan brukes som redskap for styring er altså 
forankret i et instrumentelt syn på organisasjoner, og et slikt syn har vanligvis 
vært praktisk begrunnet. Men med Herbert A. Simons studier på 1940- og 50-
tallet og utgivelsen av boka Organizations i 1958 (skrevet sammen med James 
G. March), fikk det også en overbevisende intellektuell begrunnelse. I 
motsetning til mange andre arbeider i samme tradisjon gis det her et svært 
komplekst portrett av mennesket110. Konstitusjonelle teoretikere hadde i to 
århundre hevdet at utforming av formelle organisasjonsstrukturer var 
nødvendig for å holde egoistiske tilbøyeligheter hos maktutøverne i tømme. 
Men med Simon gis disse strukturene en annen og helt ny begrunnelse. 
Formelle strukturer trengs først og fremst fordi menneskets har naturlige 
begrensninger som beslutningstaker. Skal begrensningene overkommes er man 
nødt til å styre de kognitive premissene som former beslutninger. March og 
Simon studerer derfor hvilke mekanismer som ligger til grunn for det vi tar for 
gitt i en organisasjon. Det vi kaller vaner og sosialisering er nemlig skapt av det 
de identifiserer som kommunikasjonskanaler, organisatorisk vokabular, 
usikkerhetsabsorbering, innarbeidede rutiner og standardprosedyrer111. Disse ordningene 
er av uvurderlig betydning i enhver organisasjon: de gjør det lettere å håndtere 

                                                 
106 I Norge har statsviteren Morten Egeberg utviklet en instrumentell modell på det politisk – 
administrative området. Modellen tar sikte på å være et kunnskapsgrunnlag for praktisk handling, 
derfor kaller han den en virkemiddelmodell. Egeberg hevder at det finnes tre slike virkemidler som er 
relevante for organisasjonsutforming; ”formell organisasjonsstruktur”, ”fysisk struktur” og 
”organisasjonsdemografi”. Bestemte verdier på disse uavhengige ”styringsvariablene” gjør at man 
kan påvirke utfall på den avhengige variabelen ”faktisk beslutningsatferd” (Egeberg 1989:15-24).  
107 Brunsson og Olsen 1990:13. 
108 Op.cit.:12. 
109 Olsen og Peters 1996:1-35. 
110 Perrow 1986:119-121. 
111 March og Simon 1958:137-210. 
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store mengder informasjon, de styrer forventninger, de bidrar til å begrense søk 
på alternativer, de sikrer forutsigbarhet, og gir indikatorer for hva som er 
tilfredsstillende løsninger. Også dette er ordninger som bidrar til å forme og 
kontrollere atferd. Men det skjer på subtile og lite åpenlyse måter, fordi atferden 
internaliseres frivillig av organisasjonens medlemmer.  De kan derfor være vel 
så effektive styringsredskaper som hierarki, arbeidsdeling og regler112. 

Simon og March gir Webers organisasjonsstruktur et kjærkomment påfyll 
av substans, kompleksitet og troverdighet, samtidig som de unngår å redusere 
organisasjonsteorien til påstander om individuell atferd113. De analyserer 
organisasjoner som både strukturelle og sosialpsykologiske fenomener, og minner 
oss om at antagelser og utsagn om organisasjoner alltid også er påstander om 
mennesker114. Reformer som innebærer inngrep i organisasjonsstrukturen må 
derfor ta hensyn til grunnleggende egenskaper hos mennesket. Og i 
organisasjonssammenheng er det i følge Simon en egenskap som er viktigere 
enn alle andre; nemlig den at mennesket er begrenset rasjonell115. Det er 
menneskets begrensede rasjonalitet som gjør at Simon bytter ut modellen om 
det ”økonomiske mennesket” med det ”administrative mennesket”. Det 
administrative mennesket søker å fremme egne interesser, men er usikker på 
hva de består av og hvilke tilgjengelige alternativer som finnes for å nå de. På 
grunn av beslutningssituasjonens kompleksitet konstruerer derfor det 
administrative mennesket en forenklet modell av den virkelige 
beslutningssituasjonen - og foretrekker løsninger som er adekvate (godt nok er 
best).  Beslutningsatferd i organisasjoner preges av intensjoner om å være 
rasjonell, men det finnes trekk ved både individet, organisasjonen og 
omgivelsene116 som gjør det umulig å oppnå fullstendig rasjonalitet for den 
enkelte. Det kan bare oppnås gjennom organisering.   

I ettertid er det lett å se at det er innsikten om individets begrensede 
rasjonalitet som for alvor åpner muligheten for å anvende reformer og 
reorganiseringer som instrumenter for å nå mål. Vi kan bare handle rasjonelt i 
en organisasjon om beslutningsalternativer er begrenset og atferd styres av 

                                                 
112 Perrow 1986:128-129. 
113 Op.cit:119. Dette må sees i lys av Herbert A. Simons sentrale bidrag til atferdsrevolusjonen i 
samfunnsvitenskapene på 1950-tallet: Det er kun gjennom systematiske empiriske studier av faktisk 
atferd i organisasjoner at man kan fastslå hvordan sammenhengen er mellom formell 
organisasjonsstruktur og beslutninger.    
114 Simon 1947, March og Simon 1958.  
115 Simon 1976:79-109, Scott 2003:50-53.  
116 Simon 1976:79-122, 318-328, 342-356. March og Simon 1958:136-171. Individet har en 
begrenset kognitiv kapasitet. Organisasjonen har en formell struktur gjør at individets inngang til 
beslutninger er bestemt av hvor man er plassert i strukturen. Og omgivelsene er så komplekse at 
ingen kan ha full oversikt over den informasjon som er nødvendig for å ta beslutninger som er 
fullstendig rasjonelle.        
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internaliserte normer. Simon understreker da også at det rasjonelle individ er - 
og må være - et organisert individ117. Den enkelte rolleinnehavers rom for 
kalkulasjon er beskåret av de forventninger som knytter seg til atferd i rollen118, 
rasjonalitet må derfor bygges inn i organisasjonsstrukturen ved at denne 
utformes så presist som mulig119. Det er ikke lett å endre mennesker, men det 
organisasjonen kan gjøre er å endre premissene for menneskenes handlinger120.  
Dette er premisser som kontrolleres av organisasjonen, hvilket jo betyr at den 
er i besittelse av den makten som er nødvendig for å definere 
beslutningstakernes situasjon. Atferdsendringer skjer når premissene forandres, 
og det er disse premissene reformatorene har kontroll over. 
Beslutningspremissene er altså organisasjonens ”vokabular”; dens 
sammenføyning av regler, rutiner, prosedyrer, formelle organisasjonsstrukturer, 
kommunikasjonskanaler, rekrutteringspolitikk og lignende121. Disse premissenes 
store fortrinn er at de innsnevrer rommet for hvilke beslutninger som tas, og 
smidiggjør kommunikasjon i organisasjonen. Reformer er derfor systematiske 
forsøk på å ”stokke om” på organisasjonens beslutningspremisser. En 
instrumentell tilnærming hevder at en slik omstokking kan forbedre 
organisasjonens yteevne, gitt at man har klare mål og er dyktig nok til å 
kalkulere konsekvenser på forhånd122. 

Ideen om at man gjennom organisasjonsutforming kan styre utviklingen i 
en ønsket retning er en viktig arv fra politisk tenkning. Konstitusjonell teori 
handler om hvordan institusjoner, organisering og prosedyrer kanaliserer 
politisk og administrativ atferd i bestemte retninger123. Montesquieu hevdet for 
eksempel at et fenomen som individuell frihet måtte forstås som en konsekvens 
av konstitusjoner, maktdeling og fornuftig politisk organisering124. Han ville 
vise hvordan ideer kunne realiseres gjennom utforming av institusjoner, derfor 
omtales han gjerne som en av de fremste representanter for visjonen om 
statsvitenskap som en arkitektonisk disiplin. Bak denne visjonen ligger det en 
tro på at samfunnsmedlemmene, ved hjelp av intellekt og erfaringer, er i stand 
til å utforme et fellesskap som holdes sammen av institusjoner og regler for 

                                                 
117 Simon 1976:102.       
118 Egeberg 1984:27.   
119 March og Simon 1958:172-210. 
120 Scott 2003:52.  
121 Simon 1976:79-109.  
122 Op.cit:110-122. Skal det være mulig å anvende reformene instrumentelt, er klare mål en åpenbar 
forutsetning. Simon har et resonnement om at spesifisering av mål bestemmer formaliseringen av 
struktur: Mål på toppen ivaretas i den daglige driften ved at de stykkes opp i ulike delmål som 
deretter plasseres nedover i organisasjonens forskjellige enheter. Delmålene bestemmer tilslutt 
hvilke beslutningspremisser det enkelte organisasjonsmedlem skal rå over.  
123 Egeberg 1984:29. 
124 Held 1996:82-88.  



 43

politisk samliv125. På den politiske teoriens område representerer Montesquieu 
derfor en interessant forløper til den instrumentelt forankrede 
organisasjonstenkningen i det 20 århundret.  

Denne koblingen mellom politisk filosofi og organisasjonsteori er ikke 
tilfeldig, de tenkemåter vi benytter på organisasjoner har ofte lange historiske 
aner i sosial og politisk tenkning. Sheldon S. Wolin har sett nærmere på 
slektskapet mellom den instrumentelle tradisjonen i organisasjonsfaget og 
rasjonalismen i politisk filosofi126. Han finner at tradisjonene har klare 
likhetstrekk i synet på sosiale systemers natur, noe som gjenspeiles i deres felles 
bruk av metaforer. Begge snakker om mekaniske systemer, bevisst utforming og 
rasjonell kalkulasjon, det fokuseres mye på autoritet, orden og stabilitet, og 
språket er renset for alt som smaker av politisk romantikk og individuell 
selvrealisering127. Det å forstå organisasjoner som økonomisk, teknisk 
innrettede og effektive redskaper gir assosiasjoner til samfunnsteoretikere som 
Hobbes, Saint - Simon og Lenin: på mange måter de teoretiske forløperne til 
Taylor, Weber, Fayol og Simon128. Der de sistnevnte teoretiserte om 
organisasjoner, teoretiserte riktignok de førstnevnte over samfunn. Likevel 
finnes det en sentral fellesnevner som binder de to tradisjonene sammen - den 
vitenskapsteoretiske rasjonalismen. 

Et instrumentelt perspektiv på organisasjoner og reformer er fortsatt 
ubredt, både i teori og praksis. Det var nærmest hegemonisk i den teoretiske 
debatten om organisasjoner i første halvdel av det 20. århundret, men 
representerer i dag bare en av flere innfallsvinkler. Det instrumentelle 
hegemoniet eksisterer riktignok fortsatt, men interessant nok har det forflyttet 
seg til de som jobber med å gjennomføre reformer i organisasjoner. 
Perspektivet har imidlertid vært utsatt for en hel rekke innvendinger. Mye av 
kritikken handler om at man har en overdrevent mekanisk 
organisasjonsforståelse, hvor organisasjonsstrukturen oppfattes som en del av 
et manipulerbart maskineri129. Alt fokuset på organisasjonsstruktur har ført til 
beskyldninger om at denne tradisjonen neglisjerer individet og analyserer 
’organisasjoner uten mennesker’130. Å kun styre etter tekniske kriterier for 
rasjonalitet er irrasjonelt, det vil være å ignorere de ikke-rasjonelle aspekter av 
sosial atferd131. Mange har også bemerket at formelle strukturer og 

                                                 
125 Olsen 1988b:61.  
126 Wolin 2004:315-389. 
127 Op.cit:364-371. 
128 Scott 2003:81. 
129 Gouldner 1959:405. 
130 Bennis 1959:263. 
131 Blau 1956:58.         
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retningslinjer fra ledelsen har lite å si for hvordan man faktisk handler i en 
organisasjon. Årsaken kan være at mange krefter virker i motsatt retning: for 
eksempel individuell selvstendighet, uformelle gruppenormer, interne 
maktkamper eller påtrykk fra organisasjonens omgivelser132. Innvendingene 
tiltross; den instrumentelle tradisjonens anstrengelser med å kartlegge effekter 
av organisasjonsstruktur har gitt grunnleggende innsikter til både teoretikere og 
praktikere. Innsiktene er spesielt viktige for dem som ønsker å anvende 
reformer for å styre organisasjoner i bestemte retninger. 
 

Reformer som tilpasninger – et institusjonelt perspektiv 

I litt større moderne organisasjoner er endring mer regelen enn unntaket, 
og et instrumentelt perspektiv mener altså at slike endringer kan styres i 
ønskede retninger gjennom reformer. Dette står i skarp kontrast til det jeg her 
har valgt å kalle et institusjonelt perspektiv på reformer. En slik måte å forstå 
reformer er forankret i en organisasjonsteoretisk tradisjon som gjerne fortolker 
organisasjoner som tilpasningsdyktige organismer133. Denne 
forskningstradisjonen benekter ikke eksistensen av en formell normativ struktur 
(FNS) i organisasjoner, det den benekter er at faktisk atferd er et resultat av 
FNS. De som har studert organisasjoner som naturlige systemer har snarere 
vært opptatt av det stikk motsatte - at FNS er et resultat av faktisk atferd134.      

 Det å fortolke organisasjoner som naturlige systemer fikk sitt 
gjennombrudd i organisasjonsforskningen på slutten av 1940- og begynnelsen 
av 1950-tallet. Tradisjonen vokste delvis fram som en reaksjon på at 
organisasjonsfaget hadde et overdrevent fokus på formelle strukturer.  De 
første studiene besto derfor av bidrag som var kritiske til de mangler forfatterne 
mente å se i den instrumentelle tradisjonen.  Likevel ble det snart klart at dette 
var noe langt mer enn bare kritikk. Forskningen på uformelle strukturer 
frembrakte ny, interessant og annerledes kunnskap om organisasjoner, 
kunnskap som etter hvert munnet ut i en egen selvstendig teoritradisjon135. 
Blikket flyttes vekk fra formelle strukturer og over på den atferd som faktisk 
utspiller seg hos individer og grupper i organisasjonen. De sentrale drivkrefter 
bak organisatorisk atferd er ikke å finne i formelle strukturer og målsettinger på 
toppen, men i den enkeltes deltagelse, mål og behov. Organisasjoner er ikke 

                                                 
132 Jacobsen og Thorsvik 2002:112-113. 
133 For eksempel blir dette perspektivet på organisasjoner omtalt som ”naturlige systemer” i W. 
Richards Scotts lærebok i organisasjonsteori (Scott 2003:56-81).    
134 Egeberg 1984:36-38.  
135 Scott 2003:56. 
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bare produsenter av varer og tjenester, de skal også fremme visse verdier 
knyttet til sosial stabilitet, fellesskap og integrasjon.  De er derfor også sosiale 
systemer karakterisert av et antall behov som skal tilfredsstilles for at de skal 
overleve. De har karakteristika som gjør at de kan sammenlignes med 
verdiladede, tilpasningsdyktige organismer136. I motsetning til den rasjonelt - 
instrumentelle tradisjonen i organisasjonsteorien understrekes det at 
organisasjoner er en type minisamfunn med en egen kultur, og at vi derfor bør 
studere de omtrent sånn som vi studerer større samfunn137. 

Boka som gjorde det klart at dette var en selvstendig teoritradisjon med et 
eget og originalt perspektiv på organisasjoner var Philip Selznicks Leadership in 
Administration138. Da den kom brøt den radikalt med de fleste av de 
grunnleggende antakelsene i den rasjonelle - instrumentelle tradisjonen, som 
den gang var ensbetydende med ”organisasjonsteori”. Dette er en av flere 
grunner til at boka i dag regnes som en organisasjonsteoretisk klassiker139. 
Selsnick nekter ikke for at organisasjoner opprettes som instrumenter for å nå 
forutbestemte mål. Kalkyler, intensjoner og formelle strukturer finnes i stort 
monn, men dette er og blir abstraksjoner som aldri helt klarer å fange inn den 
komplekse virkelighet en organisasjon består av140. Han observerer hvordan 
uformelle kontaktmønstre og skrittvise tilpasninger er langt mer avgjørende for 
hvordan folk handler. Organisasjoner går gjennom utviklingsprosesser som rett 
og slett begrenser betydningen av offisielle mål og formelle 
organisasjonsstrukturer. Disse prosessene utgjør det Selznick kaller 
institusjonalisering. Det som skjer i disse institusjonaliseringsprosessene er at 
organisasjoner går fra å være organisasjoner til å bli institusjoner141. 

Den uformelle organisasjonsstrukturen vokser fram på siden av - og 
parallelt med - den formelle strukturen. Formell og uformell struktur utgjør 
derfor hverandres rammebetingelser, og påvirkningen går begge veger142. Det 
som skjer i institusjonaliseringsprosessen er at verdier og normer blir formet i et 
gjensidig samspill mellom den formelle og den uformelle strukturen143. Når 
disse normene festner seg utvikler organisasjonen det Selznick kaller karakter144, 

                                                 
136 Perrow 1986:157-159. 
137 Scott 2003:80-81. 
138 Selznick 1984. 
139 Sørhaug 1997. 
140 Selznick 1984:5. 
141 Op.cit:5-22. 
142 De to strukturene eksisterer altså ikke uavhengig av hverandre. Den formelle 
organisasjonsstrukturen påvirker hvilke verdier og normer som vokser fram, samtidig som 
eksistensen av en uformell struktur svekker ledelsens muligheter til å anvende formell struktur som 
styringsinstrument. 
143 Selznick formulerer selv i en ofte sitert setning hva institusjonalisering er: ’to infuse with value 
beyond the technical requirements of the task at hand’ (Selznick 1984:17).  
144 Selznick 1984:42-56. 
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og reformer som ikke tar hensyn til denne har små sjanser for å lykkes. 
Institusjonaliseringsprosessen gir derfor stabilitet, noe so fører til at 
organisasjonen utvikler robusthet overfor endringer. Prosessen har den 
konsekvens at reformer må være tilpasset organisasjonens grunnleggende 
verdier og normer for å få gjennomslag. Institusjonell robusthet øker dessuten 
organisasjonens bevissthet om hvilke endringer som trengs, samtidig som det 
blir lettere å se hvilke endringer som ikke vil komme til å fungere. I mange 
tilfeller vil derfor institusjonalisering faktisk være en forutsetning for at man 
skal kunne lykkes med reformer.  

Selznick argumenterer for at disse prosessene fremmer organisasjoners 
”unikhet”. I løpet av en lengre historisk prosess skjer det en rekke skrittvise 
endringer der organisasjonen tilpasser seg interne gruppers bestrebelser og 
eksterne gruppers verdier145. Tilpasningene skjer gradvis og reaktivt; behovet 
for umiddelbare endringer møtes gjennom handlinger som kan være både 
passive og usystematiske. De ulike institusjonene har imidlertid svært varierende 
behov. Konsekvensen er at hver enkelt organisasjon går gjennom sin helt 
særegne historiske institusjonaliseringsprosess – en prosess som altså gjør den 
unik. Selznick vektlegger lederskapets kritiske rolle for prosessens utfall, dens 
ansvar er å sørge for at organisasjonen blir enestående på en måte som er 
hensiktsmessig146.  

Lederskapet skal derfor gi institusjonen retning ved å formulere dens 
overordnende hensikt147, velge ut og beskytte grunnleggende verdier, og 
fremme en sosial struktur som tar vare på disse. Gjennom ”kritiske 
avgjørelser”148 skal lederskapet bruke kreative evner til å ta til seg verdiene, og 
styre prosessen. Hensikten er å sveise organisasjonens medlemmer sammen i et 
forpliktende fellesskap av plikter og målsettinger, og gjøre det på måter som 
bevarer institusjonens integritet. For å opprettholde institusjonell integritet må 
lederskapet balansere mellom to vanlige fallgruver; opportunisme og utopi149. 
Man må derfor unngå lettvinte kortsiktige løsninger som strider med 
grunnleggende verdier og normer, samtidig som visjoner og målsettinger må ha 
en realistisk forankring i institusjonen. Det er også ledelsens oppgave å sørge 
for at individuelle handlinger er en integrert del av organisasjonen som et større 
hele. Ideen er at institusjonaliseringen skal å gi identitet, mening og engasjement 
hos de ansatte, men da må lederskapet bidra aktivt til å styre prosessen150.  

                                                 
145 Op.cit:112-119. 
146 Op.cit::56-64. 
147 Selznick bruker det engelske begrepet ”mission” (Selznick 1984:62). 
148 Selznick 1984:134-154.  
149 Op.cit:25-28. 
150 Selznick 1984:90-133. 
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Også dette er en heterogen forskningstradisjon som består av en rekke 
bidrag med varierende observasjoner om hvordan organisasjoner fungerer. 
Likevel finnes det noen fellestrekk som illustrerer at også de som studerer 
organisasjoner som naturlige systemer representerer en distinkt teoretisk 
tradisjon151. Tradisjonen oppfatter organisasjoner som naturlige systemer som 
har utviklet seg over tid, noe som gjør at de bare delvis kan styres. Hvis vi vil 
forstå hvorfor individene i en organisasjon handler som de gjør må vi forstå 
dens historie, nåtiden har alltid røtter i fortiden. Organisasjonens ansatte har 
mange behov som går ut over det som er definert av roller og funksjoner. De 
bringer med seg egne ideer, interesser, verdier og forventninger inn i 
organisasjonen, og etablerer derfor uformelle strukturer152. En institusjon er 
derfor noe som justerer seg selv etter de behov og den mentalitet som finnes 
hos dens medlemmer. Disse uformelle strukturene setter klare føringer for hva 
det er mulig å oppnå gjennom endringer i formelle organisasjonsstrukturer, og 
et fenomen som autoritet har som oftest en kilde i de uformelle trekk, ikke de 
formelle. Parallelt med det formelle systemet utvikler det seg derfor et eget sett 
av uformelle normer, atferdsmønstre, samarbeid, makt og status153. 

Et institusjonelt perspektiv på reformer tar utgangspunkt i funn fra 
empiriske studier som imøtegår flere av de mest sentrale antakelsene i en 
rasjonell - instrumentell tradisjon. Disse studiene hevder at det i praksis ofte er 
mange problemer knyttet til reformer154. De kan være vanskelige å vedta, det 
kan være vanskelig å iverksette vedtakene, det er sjelden man oppnår de 
tilsiktede effekter, og det viser seg at det ikke alltid er så lett å lære av erfaringer 
fra tidligere reformer. Da blir det også vanskeligere å bruke reformer som 
redskap for å styre organisasjoner i en bestemt retning. Perspektivet 
problematiserer derfor antagelsen om at organisasjoner alltid er instrumenter, 
og at maktforhold mellom reformatorer og de som skal reformeres alltid er 
hierarkisk fordelt155. At beslutninger i organisasjoner er basert på rutiner og 
standardprosedyrer er en sentral innsikt i institusjonell teori.  Hvis rutinene 
gjenspeiler sentrale verdier, interesser og ressurser i organisasjonen, vil det bidra 
til å gi atferd regularitet og mening. Over tid går organisasjonen gjennom 
institusjonaliseringsprosesser, som preger oppfatninger av hva som er viktige 
oppgaver og gode resultater, og hvordan gode resultater best oppnås. 
Konsekvensen er at noen reformer har større muligheter til å få institusjonell 
aksept enn andre. Samtidig som institusjonalisering skaper handlingskapasitet, 
                                                 
151 Scott 2003:56-61. 
152 Perrow 1986:157-159. 
153 Egeberg 1984:38. 
154 Brunsson og Olsen 1990. 
155 Op.cit:17. 
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fremmer den også treghet og friksjon i forhold til visse typer endringer156. 
Argumentet er at reformer som er i overensstemmelse med en organisasjons 
institusjonelle identitet har derfor større sjanse til å lykkes enn reformer som 
ikke er det. 

I dette ligger det imidlertid et interessant dilemma. Om avstanden mellom 
ideer og identitet blir for stor kan det tenkes at reformideene oppfattes som lite 
relevante for organisasjonen. I så fall risikerer de å bli liggende som en ferniss 
som ikke evner å endre faktisk atferd i organisasjonen. Og motsatt - om det blir 
for stort samsvar mellom reformideer og institusjonell identitet kan 
konsekvensen bli ”organisatorisk selvbekreftelse”. Da risikerer man at 
individene i organisasjonen tolker reformene som en bekreftelse på at det man 
gjør er bra, og at man derfor kan fortsette omtrent som før. Altfor stor eller 
altfor liten avstand mellom reformideer og institusjonell identitet kan - 
paradoksalt nok - føre til samme resultat: at det ikke skjer reelle endringer. Det 
betyr at reformatorene må finne en balanse mellom for høye og for lave 
reformambisjoner. Et institusjonelt perspektiv betoner derfor at en god 
reformator må beherske kunsten å tilpasse reformambisjonene til 
organisasjonens særpreg og grunnleggende verdier. 

Siden organisasjoner har likhetstrekk med naturlige systemer må vi 
analysere dem som helheter, kun da kan vi yte deres organiske karakter 
rettferdighet157. Et institusjonelt perspektiv understreker at større endringer ett 
sted i organisasjonen alltid får konsekvenser for den organisatoriske helheten. 
Reformatorer må derfor ta hensyn til at nåtiden har røtter i fortiden, ingen 
organisasjoner har frihet til å handle som om verden var nullstilt. Det skjer hele 
tiden tilpasninger og endringer som ikke er planlagt, og reformer iverksettes i et 
farvann av uformelle grupper, konflikter og maktkamp. Den organisatoriske 
virkeligheten er derfor aldri så klar og oversiktelig som den formelle 
organisasjonsstrukturen gir inntrykk av158. Reformens opprinnelige ideer og 
doktriner kan svekkes og fordreies når de skal iverksettes av aktører med 
interesser og behov som går på tvers av dens intensjoner. Reformer kan også 
vekke til live gamle problemstillinger, gjerne på måter som er umulig å forutse 
på forhånd. Det er det som skjer når ansatte tar opp egne hjertesaker eller 
fremmer sin egen dagsorden som en del av en pågående reformprosess. 

Institusjoner kjennetegnes også av at de etablerer bestemte identiteter og 
regler hos medlemmene159. Hva slags beslutning som tas vil være bestemt av 
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hvilke identiteter og regler som vekkes til live i en beslutningssituasjon. Den 
som studerer beslutninger i en institusjon må derfor studere hva det er som 
kopler sammen beslutningssituasjoner og identiteter. Det å ta beslutninger er 
knyttet til en logikk om hva som er passende. Logikken er basert på 
gjenkjennelse, identitet og regler. Det innebærer at beslutningstakeren stiller 
følgende spørsmål til seg selv: Hva slags situasjon er jeg i? Hva slags person er 
jeg? Hva slags organisasjon er dette? Hva gjør en person som meg, i en 
organisasjon som dette, i denne situasjonen?160 Det spesielle med denne typen 
spørsmål er at de er tvetydige, en beslutningstaker må tolke de før hun kan 
besvare dem. Forskere i denne tradisjonen har villet studere de prosesser som 
fører til at organisatoriske strukturer og prosedyrer over tid blir konsistente med 
de identiteter som allerede finnes i organisasjonen. Et institusjonelt perspektiv 
studerer derfor hvordan reformer på forskjellige måter opprettholder, fortolker, 
endrer og utestenger bestemte organisatoriske identiteter og regler161. 

Også dette perspektivet på organisasjoner har lange historiske aner i sosial 
og politisk tenkning. Der det instrumentelle organisasjonsperspektivet er tuftet 
på en vitenskapsteoretisk tradisjon med røtter i filosofisk rasjonalisme, bygger 
det naturlige organisasjonsperspektivet på en erfaringsbasert tradisjon forankret 
i filosofisk empirisme162. Begge disse tradisjonene har brodd mot en 
rasjonalistisk – matematisk effektivitetslogikk, og begge vektlegger viktigheten 
av tilpasninger og ikke-planlagte endringer. Disse likhetene gjenspeiles også her 
i en felles bruk av metaforer: både organisasjoner og samfunn er kjennetegnet 
av å være organiske systemer preget av naturlig utvikling og spontanitet. En 
struktur har oppstått fordi individer har reagert på prosesser som er styrt av 
visse grunnleggende behov og funksjoner. Tradisjonene har også det til felles at 
de understreker sosiale systemers kompleksitet; dette er hovedårsaken til at man 
aldri fullt ut kan forstå de bare gjennom abstrakt teoretisering. Påstanden om at 
organisasjoner er kommuniserende og naturlige organiske systemer gir klare 
assosiasjoner til samfunnsteoretikere som Rousseau, Marx, Burke og Durkheim: 
de intellektuelle opphavsmenn til organisasjonsteoretikere som Mayo, Barnard, 
Selznick og Parsons163. 

Et institusjonelt perspektiv på reformer er altså forankret i en 
organisasjonsteoretisk tradisjon som vektlegger at organisasjoner har mange 
fellestrekk med naturlige systemer. Det er derfor viktig at reformatorer lærer seg 
å skille mellom den rasjonelle, mål - middel orienterte og effektive organisasjon, 
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og den verdiladede, tilpassende og reagerende institusjon. Noen organisasjoner 
blir aldri noe mer enn utbyttbare rasjonelle redskaper, mens andre 
organisasjoner blir institusjoner164. De antar da en bestemt karakter hvor de får 
verdi i seg selv. Det er liten tvil om at dette er karakteristika vi kjenner igjen fra 
mange organisasjoner. Vi kjenner de kanskje særlig igjen fra organisasjoner som 
er over en viss størrelse, og som har heterogen organisasjonsstruktur, diffuse 
mål og uklar teknologi - som skole, høyere utdanning og politi. Vi snakker 
gjerne om organisasjoner som om de skulle være ganske like, men dette 
perspektivet minner oss om deres uunngåelige annerledeshet: organisasjoner 
utvikler over tid en de utvikler en egen logikk som gjør at de blir særegne og 
unike165.   

Disse innsiktene til tross, kritikken mot dette perspektivet til tider vært 
massiv. Den har særlig vært rettet mot den strukturfunksjonalisme og tilløp til 
tautologi som preger denne forskningstradisjonen: Det er systemets funksjoner 
som bestemmer dets struktur, og strukturen kan derfor forstås gjennom analyse 
av dets funksjoner166. Man har også blitt kritisert for å glorifisere kollektivet, og 
derigjennom bagatellisert de konflikter som alltid vil finnes mellom individer. 
En beslektet kritikk har vært at man undervurderer økonomiske insentivers 
betydning for individuell atferd i en organisasjon. Den viktigste kritikken er nok 
likevel den at man her har en tendens til å portrettere ’mennesker uten 
organisasjon’167. Etter hvert som man har studert individer, grupper og 
uformelle trekk i organisasjoner har man mer og mer mistet av synet det som 
kanskje er organisasjonsteoriens opprinnelige hovedspørsmål: ’Hvordan kan 
atferd i organisasjoner koordineres?’. 

 

Reformer som symboler - et myteperspektiv 

Til tross for alle forskjeller mellom et rasjonelt og et naturlig 
organisasjonsperspektiv har de en ting felles: de sier relativt lite om 
omgivelsenes betydning for organisasjoners virkemåte. Fra 1970-tallet ble det 
imidlertid mer og mer vanlig å analysere samspillet mellom organisasjonen og 
dens omgivelser, poenget var da å forstå organisasjoner som åpne systemer168. 
Også dette blir etter hvert en svært heterogen tradisjon, men på et generelt plan 
er det likevel mulig å identifisere en del fellestrekk. I større eller mindre grad vil 
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alle organisasjoner være avhengige av omgivelsene for tilgang på ressurser, 
informasjon, støtte etc. Omgivelsene sees som en viktig drivkraft for endring og 
tilpasninger, utstrakt interaksjon med omgivelsene er essensielt for at et åpent 
system skal overleve og fungere. Organisasjoner er ikke hierarkier med 
enhetlige interesser, de må snarere forstås som løst forankrede koalisjoner som 
består av en rekke ulike interesser169. Disse interessene gjør at organisasjonens 
forhold til omgivelsene preges av sterke bindinger og gjensidige avhengigheter. 
Jo mer komplekse organisasjonene blir, desto mer sammensatt og komplekst 
blir også deres forhold til omgivelsene. 

Denne tradisjonen understreker også hvor vanskelig det er å sette en klar 
grense mellom organisasjonens interne og eksterne anliggender. Årsaken er at 
de alltid er en del av et større multiaktørsystem170, hvor mange organisasjoner er 
undergrupper av større systemer. De kan nok i noen grad påvirke omgivelsene, 
men det vil være langt vanligere at trekk ved omgivelsene påvirker 
organisasjonen. Dette betyr at kilden til en organisasjons struktur som regel 
ligger i dens omgivelser. Skal offentligheten opprettholde interessen for en 
organisasjon, må den tilpasse seg de grunnleggende verdier og interesser som 
finnes i samfunnet. Slike tilpasninger skaper et gjensidig avhengighetsforhold til 
aktører i omgivelsene, noe som kan fremme organisasjonens legitimitet, suksess 
og overlevelse. Organisasjonens strukturer, prosesser og ideologi er derfor ofte 
løst koplet til faktisk atferd, den viktigste grunnen til at de ser ut som de gjør er 
at de gjenspeiler sentrale normer i organisasjonens omgivelser. 

Å forstå reformer som uttrykk for myter og symboler er en viktig del av 
den tradisjonen som studerer organisasjoner som åpne systemer171. Det 
viktigste opphavet til det som seinere er blitt kalt et myteperspektiv finnes i to 
artikler skrevet mot slutten av 70-tallet og begynnelsen av 80-tallet, artikler som 
i dag har status som organisasjonsteoretiske klassikere172. Resonnementet et at 
organisasjoner befinner seg i institusjonelle omgivelser hvor de konfronteres 
med sosialt skapte normer for hvordan de bør være utformet. Normene oppstår 
fordi organisasjoner samhandler med hverandre på måter som gjør at den 
organisatoriske virkeligheten tas for gitt – over tid framstår denne virkeligheten 
som en objektiv realitet173. Disse sosialt skapte normene fra de institusjonelle 
omgivelsene kalles myter. Mytene har det ved seg at de spres raskt gjennom 
imitasjon, og det interessante er at de tas inn i organisasjoner selv om de ikke 
har instrumentelle effekter. Når de likevel blir populære er det fordi de er 
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effektive som symboler - de sørger for at organisasjoner oppnår legitimitet i 
omgivelsene. Dette resonnementet bygger igjen på en helt sentral innsikt fra 
den amerikanske sosiologen Talcott Parsons. Organisasjoner overlever ikke 
bare fordi de er effektive innad, de overlever like mye fordi de oppnår 
legitimitet utad174. Moderne organisasjoner må derfor demonstrere at de lever 
opp til grunnleggende vestlige modernitetsnormer for fremskritt, fornyelse og 
rasjonalitet.  Den mest effektive måten å gjøre dette er å iverksette reformer 
som samsvarer med mytene i institusjonelle omgivelser. 

Myter har to viktige kjennetegn. Det ene er at de omtales som rasjonelle. De 
presenteres som effektive redskaper for måloppnåelse i organisasjoner, og ved 
hjelp av en vitenskapslignende argumentasjon får man mytene til å framstå som 
effektive virkemidler. En rasjonalisert myte er derfor en ikke-vitenskapelig 
basert tro på at en organisasjonsoppskrift er begrunnet vitenskapelig og 
rasjonelt. Det andre er at de er institusjonalisert. I en periode tas mytene for gitt 
som tidsriktige, effektive, moderne og naturlige måter å organisere på.  Det som 
da har skjedd er at mytene er blitt selvfølgeliggjort175. Mytene kommer til 
uttrykk i et bredt repertoar av generelle ideer og tydelige oppskrifter for 
hvordan moderne, tidsriktige og legitime organisasjoner bør se ut. Siden mytene 
er tidsriktige framstår de gjerne som moter, noe ”alle” skal ha inntil de går av 
moten176. Reformer og endringsforsøk vil derfor preges av de 
organisasjonsmyter som til enhver tid finnes i organisasjonens institusjonelle 
omgivelser. Mytene er også godt egnet som reformmateriale, fordi de framtrer 
som mer eller mindre tydelige oppskrifter på organisasjonsutforming. Røvik 
mener at myter derfor best kan forstås som formelementer og byggesteiner; de 
foreskriver hvordan utsnitt og deler av en større organisasjon bør se ut177. 
Tilbudet på reformideer har etter hvert blitt meget stort, hvilket betyr at dagens 
ledere, konsulenter og reformatorer har et bredt repertoar å velge fra. Mytene 
innholder ideer om alt fra ledelse, formell organisasjonsstruktur og 
personalpolitiske løsninger, til slike ting som organisasjonskultur, arbeidsmiljø, 
organisering av arbeidsprosesser og økonomistyring178. 

Mytene i institusjonelle omgivelser skaper god grobunn for reformer. I et 
åpent samfunn vurderes organisasjoner etter hvorvidt de bruker strukturer, 
prosesser og ideologier som faller sammen med hva viktige grupper i 
omgivelsene oppfatter som rasjonelt, rimelig og rettferdig. Reformer kan derfor 
forstås som et uttrykk for en organisasjons ideologi, mål og 
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virkelighetsoppfatning. Det betyr at deres innhold er viktig for å forstå den 
støtte eller motstand en organisasjon møter i sine omgivelser. Men normer og 
forventninger i omgivelsene kan imidlertid være på kollisjonskurs med hva som 
trengs for effektiv handling internt i organisasjonen. Det betyr at det utvikles to 
organisasjonsstrukturer. En ytre struktur tilpasses endrede normer og moter i 
institusjonelle omgivelser, mens en indre struktur koordinerer den faktiske 
atferden i organisasjonen. Det er dette som har vært kalt ”organisatorisk 
hykleri”179, hvor organisasjoner utmeisler ulike ideologier til eksternt og internt 
bruk. Et myteperspektiv vektlegger hvordan reformer først og fremst er til 
eksternt bruk. Man påvirker omgivelsenes oppfatninger av organisasjonen 
gjennom prat, navneendringer og symbolbruk, uten at det faktisk skjer 
endringer internt180. Det er for eksempel dette som skjer når organisasjoner 
setter opp budsjetter og regnskaper uten å følge dem, og samler inn store 
mengder informasjon som ikke anvendes når beslutninger tas181.    

Myter passer også godt som innhold i reformer fordi de er elastiske. Det 
innebærer at en og samme myte kan tilpasses ganske ulike typer reformer og 
organisasjoner. Myter består av immaterielle verdier, de kan derfor 
sammenlignes med halvfabrikata som må ferdigstilles lokalt i den enkelte 
organisasjon. Siden myter har dette elastiske materialet, gis det store 
frihetsgrader til den enkelte organisasjon i å utvikle sine egne versjoner. 
Reformene består av ideer som må fortolkes, og organisasjonen har selv 
mulighet til å lage tilpasninger og finne løsninger som er noenlunde 
skreddersydde182.  

Reformer blir imidlertid ofte kritisert fordi de ikke tar nok hensyn til de 
særtrekk som finnes innenfor en organisasjon eller i en sektor. Myteperspektivet 
kommer med gode forklaringer på hvorfor det er slik. En sentral forutsetning 
for at en reformidé skal bli spredt til mange forskjellige organisasjoner er jo at 
de opplever at de - til tross for alle åpenbare forskjeller - har noe felles. Og det 
de har felles er nettopp den abstrakte systemidentiteten ”formell 
organisasjon”183. En formell organisasjon er en enhet som trenger slike ting 
som ledelse, formell organisasjonsstruktur, organisasjonskultur, 
kvalitetssystemer, resultatsystemer etc. Dette skaper et stort marked for 
organisasjonsoppskrifter, og de mest populære er de som får det bredeste 
nedslagsfeltet. Men det betyr samtidig at de mest populære oppskriftene er lite 
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tilpasset institusjoners særegenheter, noe som gjør at de i verste fall er lite 
funksjonelle i forhold til organisasjonens egentlige behov. 

Det er mulig å identifisere noen kjennetegn som går igjen for de myter 
som har størst popularitet. Et første kjennetegn er at de er sosialt autoriserte, de 
knyttes til kjente navn og institusjoner som har opplevd suksess med dem. Et 
annet er at de er presenteres som universelle, de kan brukes med hell i alle typer 
organisasjoner. Et tredje er at de presenteres og defineres som tidsriktige, en 
myte må treffe tidsånden for å bli populær. Et fjerde er at de er harmoniserte, de 
må heve seg over konfliktene som finnes organisasjonen. Et femte er at ideene 
kan lanseres som produkter som kan kommuniseres på en brukervennlig og lett 
tilgjengelig måte. Et sjette er at de kan dramatiseres, et budskap må være skarpt 
profilert for å bli populært. Det siste er individualisering, et populært konsept skal 
ikke bare snakke til ledelsen eller systemet som helhet, det må treffe den enkelte 
medarbeider184. De aller fleste større reformer vil ha innslag av flere av disse, i 
større eller mindre grad. Vil disse kjennetegnene øke eller minske sjansene for å 
få reformer gjennomført?  

Hva er det så som motiverer organisasjoner til å iverksette reformer? Det 
har vært pekt på tre ulike grunner til at organisasjoner henter inn populære 
myter. Den første er tvangsmessig adoptering, hvor organisasjoner gjennom lover 
og forskrifter pålegges å innføre bestemte oppskrifter. Den andre er en normativt 
basert adoptering, der spredningen skjer som følge av ulike faggruppers og 
profesjoners felles normer, verdier og kunnskaper. Den tredje er imiterende 
adoptering, hvor organisasjoner forsøker å etterligne andre så godt de kan185. 
Dette er analytiske kategorier, og i det praktiske reformarbeidet vil vi ofte se 
innslag av alle tre. Det blir spennende å se hvordan blandingsforholdet mellom 
de tre typene påvirker iverksettingen av reformene, og hvilke konsekvenser 
dette har på vegen fra idé til virkelighet. 

Myteperspektivet åpner opp for ulike måter å tolke denne overgangen fra 
ideer til praksis. I de tilfeller hvor myter iverksettes og får forventede positive 
virkninger snakkes det gjerne om rask tilkopling. En annen mulighet er imidlertid 
frastøting, hvor organisasjonen avviser reformene. En tredje variant er frikopling 
hvor organisasjonen tar til seg mytene fra institusjonelle omgivelser, uten at de 
får instrumentelle effekter186. To teorier som både kan moderere og supplere 
disse tre er virusteorien og oversettelsesteorien. Virusteorien vektlegger 
hvordan mytene bringer med seg et nytt språk inn i organisasjonen, og at det 
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nye språket over tid også fører med seg nye rutiner og praksis187. 
Oversettelsesteorien handler om hva som skjer med mytene når de møter 
organisasjonen. Spredningen fører til at de blir kontinuerlig oversatt på nytt og 
på nytt, og omformet til stadig nye versjoner og varianter188. Det sentrale 
forskningsspørsmålet er da hvordan de ulike overgangene fra idé til praksis 
påvirker organisasjonen, og hvilke typer endringer de til slutt fører med seg.  

Mytene må altså tolkes og tydeliggjøres når de skal tas inn i en ny 
organisasjon. Myteperspektivet åpner for ulike forklaringer på hva som skjer når 
mytene konkretiseres og oversettes for å brukes i organisasjonen. Ved delvis 
imitering adopteres en del av myten, mens resten utelates. Kombinering betyr at 
man setter sammen ulike deler av ulike myter. Og ved omsmelting skjer det en 
omforming av myten som er så radikal at den representerer noe helt nytt189. 
Innsikten om at organisasjoner oversetter myter er interessant, fordi den 
utfordrer den utbredte forestillingen om at myter i institusjonelle omgivelser 
skaper en stadig økende homogenisering blant organisasjoner. I følge tesen om 
institusjonell isomorfi skulle institusjonalisering og globalisering føre til økt 
ensretting190. Hvis det derimot er riktig at myter tolkes og omtolkes slik at det 
hele tiden skapes nye og ulike versjoner, betyr det at organisasjoner presses like 
mye mot mangfold og diversifisering som mot isomorfi og konvergens.        

 Det at organisasjoner omkranses av myter og institusjonelle omgivelser 
kan i bunn og grunn tolkes på to vidt forskjellige måter191. Det kan forstås 
instrumentelt; myter anvendes av ledelsen fordi de er redskaper som gjør 
organisasjonen mer effektiv. Mytene er da blitt populære fordi de har bestått 
testen, det har vist seg at de er gode verktøy for effektivisering. Men de kan 
også forstås som symboler; de signaliserer grunnleggende rasjonalistiske verdier 
i det moderne samfunn som fornuft, effektivitet, styring, demokrati og 
vitenskapelighet. Dette åpner opp for en tredje mulighet, nemlig den at myter 
aldri bare er redskaper eller bare er symboler192. Det er derfor viktig å studere 
om Kvalitetsreformen, Politireform 2000 og Kunnskapsløftet fungerer både 
som redskaper og som symboler.  
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Kapittel 5 Metode 

 

Innledning 

Dette kapittelet redegjør for og begrunner de metodiske valg som er gjort 
i avhandlingen. I tillegg beskriver det de prosessene som har påvirket disse 
valgene, og drøfter hvilke fordeler og ulemper valgene har hatt for analysen. 
Kapittelet starter med en analyse av egenskaper ved empirien, og fortsetter med 
en diskusjon av hva det er som kjennetegner mine teoretiske perspektiver. I den 
neste delen forklarer jeg hvorfor jeg har formulert teoretiske forventninger til 
analysen, og hvilken rolle teorikapitlene og forventningene har spilt i 
struktureringen av analysekapitlene. Deretter forsøker jeg å rekonstruere de 
prosesser som har påvirket studiens disposisjon og struktur. Så har jeg en kort 
presentasjon av hvordan jeg har kommet fram til de punktene som 
oppsummerer de ti viktigste innsiktene studien gir om reformer, før jeg sier noe 
om studiens metodiske idealer. Kapittelet rundes av med at jeg formulerer 
hvilke forventninger, hypoteser og spørsmål jeg har til hvert av de fire 
analysekapitlene. Det er igjen verdt å understreke at dette arbeidet ikke har 
komparative ambisjoner, og at det ikke er høyere utdanning, politi og skole som 
studeres. Det som studeres er reformer i offentlig sektor. Med dette 
utgangspunktet forsøker studien å komme fram til generaliserende kunnskap 
om hva som er karateristisk for reformer som sosialt fenomen.          
 

Empiri 

Dataene i denne studien har det til felles at de er sekundære, noe som 
innebærer at de er samlet inn ved hjelp av ”indirekte teknikker”193. Når 
forskeren anvender indirekte teknikker observerer hun ikke atferd direkte, men 
registrerer de fysiske ”spor” som atferden etterlater seg194. Sporene det er snakk 
om i dette arbeidet er i all hovedsak offentlige utredninger, stortingsmeldinger, 
informasjonsbrosjyrer, pressemeldinger, rapporter, interne notater og rundskriv, 
innspill fra råd og utvalg, høringssvar fra berørte parter, interne og eksterne 
evalueringer av reformene, og taler fra aktører som har vært sentrale i 
reformprosessene og pressemeldinger. Disse dokumentene har det til felles at 
de gjerne består av utsagn som er både kognitive og normative. Mange av dem 

                                                 
193 Andersen 1998:158. 
194 Halvorsen 1992:91. 
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har dessuten en tendens til å komme med både fortidsrettede og 
framtidsrettede utsagn. Med Ottar Dahl kan vi derfor si at mine kilder veksler 
mellom å være berettende, vurderende, forutsiende og programmatiske195. 
Kilder kan også kategoriseres etter egenskaper hos sender og mottager, og 
relasjonen mellom dem. Her opererer Dahl med to nyttige skiller. Det ene går 
mellom konfidensielle og offentlige kilder, det andre mellom kilder som er 
personlige og institusjonelle196. Ut fra denne kategoriseringen består 
mesteparten av mitt datamateriale av institusjonelle kilder. Et stort flertall av 
disse institusjonelle kildene er offentlige, men en del av dem er konfidensielle. 
Et lite mindretall av mitt datamateriale består av personlige kilder. Av disse er 
alle offentlige, ingen av dem er konfidensielle. 

Selv om det aller meste av datamaterialet altså består av sekundærdata fra 
institusjonelle kilder, er det likevel noen viktige forskjeller på datagrunnlaget i 
de tre reformene197. Datamaterialet fra Kvalitetsreformen bygger i veldig stor 
grad på stortingsmeldingene om reformen. I tillegg hentes det noe stoff fra 
offentlige utredninger, rapporter, innspill fra råd og utvalg, eksterne 
evalueringer og høringssvar fra berørte parter. Også i Politireform 2000 hentes 
det mye empiri fra den stortingsmeldingen som presenterer reformen. Men her 
legges det mer vekt på den utredningen som forberedte reformen, nemlig 
Politidistriktsutvalgets arbeid om En bedre organisert politi- og lensmannsetat. En stor 
del av empirien er forankret i interne rapporter og rundskriv, og mye av dette er 
gode eksempler på det Dahl kaller ‘konfidensielle institusjonelle kilder’. 
Dessuten spiller den eksterne evalueringen av reformen en ganske sentral rolle i 
den samlede framstillingen av dataene fra Politireform 2000.  

I Kunnskapsløftet har stortingsmeldingene fått en langt mer nedtonet 
rolle. I denne reformen er det høringssvar og andre innspill fra berørte parter 
som utgjør den største delen av datamaterialet. Årsaken er at 
interesseorganisasjoner og andre berørte parter spiller en så avgjørende rolle i 
utformingen av reformen. Innspillene fra berørte parter er som regel både 
normative og framtidsrettede. Der er også interessante som kilder fordi 
utsagnene skjer i skjæringsflaten mellom det personlige og det institusjonelle, og 
det konfidensielle og det offentlige. Andre viktige kilder i Kunnskapsløftet er de 
interne notatene mellom departement og direktorat, og de erfaringene 

                                                 
195 Dahl 1988:40. 
196 Op.cit:44. 
197 Dataene fra Kvalitetsreformen og Kunnskapsløftet er i all hovedsak hentet fra arkivene til 
Kunnskapsdepartementet, mens de interne notatene fra Politireform 2000 er hentet fra 
Politidirektoratet. All annen empiri er hentet fra nettsidene til Kunnskapsdepartementet, 
Utdanningsdirektoratet, Politi- og justisdepartementet og Politidirektoratet.  
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lærerutdanningene ved høgskoler og universitet har hatt i forbindelse med 
reformen. 

En stor andel av mitt samlede empiriske materiale er altså hentet fra 
offentlige institusjonelle kilder. Det som er problemet med slike kilder er at de 
ofte har et offisiøst språk, noe som gir bestemte utfordringer for dem som skal 
tolke og analysere dataene. Dette er derfor en type empiri som krever grundig 
bearbeiding. Det er spesielt viktig at man går til kjernen av det budskapet som 
finnes i dokumentene, og skjærer vekk alt det som ikke er av substansiell 
interesse. For å få fram hva som finnes i dataene har jeg enten sitert setninger 
direkte, eller omskrevet de slik at de skal gi mening i forhold til den kontekst de 
er framført i. Siden empirien i avhandlingen først får en grundig presentasjon 
når datamaterialet analyseres, er det viktig å understreke at empirien hele tiden 
tolkes i forhold til bestemte teoretiske kategorier. Det betyr at framstillingen av 
dataene må sees i lys av de teoretiske perspektiver som anvendes i de 
forskjellige analysekapitlene. Når jeg henter ut data fra de ulike dokumentene, er 
også denne ”uthentingen” preget av de analytiske perspektiver som til enhver 
tid brukes.                  
 

Teori 

Avhandlingen analyserer reformer. Likevel har jeg hele tida ønsket å 
plassere studien i en større organisasjonssosiologisk tradisjon. Dette er den 
viktigste årsaken til at jeg har tatt tak i tre brede organisasjonsteoretiske 
perspektiver. Men det å bruke etablert teori om organisasjoner har også vært 
motivert av et ønske om å studere hvordan reformer påvirker og påvirkes av 
større systemer. Hva gjør reformene med institusjonene, og hva er det 
institusjonene gjør med reformene? Men det sentrale fokuset er altså på 
reformer. Derfor har jeg bearbeidet og vinklet de organisasjonsteoretiske 
perspektivene slik at de skal bli mest mulig egnet for studiet av reformer. Det å 
studere reformer som redskaper, tilpasninger og symboler er grunnstammen i 
drøftingen, og det er da også disse tre perspektivene som strukturerer 
drøftingen i de tre første analysekapitlene. Etter hvert som arbeidet utviklet seg 
fant jeg likevel ut at det var behov for å supplere de organisasjonsteoretiske 
perspektivene med annen teori. Det var særlig tre grunner til dette. Den første 
var at perspektivene ikke alltid ledet fram til de spørsmålene jeg ønsket å stille. 
Den andre var at det etter hvert vokste fram mønstre i empirien som ikke lot 
seg forklare av hovedtrekkene i de teoretiske perspektivene. Og den tredje var 
ønsket om å dreie avhandlingen i normativ retning, slik at jeg i analysen av 
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reformene kunne kombinere organisasjonsteoretiske kunnskaper med innsikter 
fra politisk teori. Etter min vurdering er det disse to teoritradisjonene som er 
best egnet til å analysere det som kan sies å være avhandlingens overordnede 
interesse; demokratiets organisering. 

Derfor endte jeg altså opp med enda et teorikapittel, som skulle ta de opp 
teoretiske tema som ikke ble fanget opp av de organisasjonsteoretiske 
perspektivene. Kapittelet presenterer et bredt spekter av teorier, som flettes 
sammen i et forsøk på å fange inn de viktigste årsakene til at store reformer i 
offentlig sektor blir som de blir. Kort oppsummert diskuterer kapittelet hva det 
innebærer å iverksette omfattende reformer i store og institusjonelt komplekse 
sektorer. Jeg er særlig opptatt av å få fram hvilke paradokser som er knyttet til 
reformer, og hva det er som gjør at det som oftest er stor avstand mellom 
intensjoner og resultater i reformer. Presentasjonen bygges opp rundt fire 
spenninger som det antas at reformer må ta hensyn til. De fire er spenningene 
mellom politikk og administrasjon, mellom teori og praksis, mellom 
standardisering og fleksibilitet, og mellom institusjonell autonomi og politisk 
autoritet. I tillegg gir kapittelet en kort presentasjon av New Public 
Management, og diskuterer hvilke mekanismer som kan forklare at reformer 
ofte skaper behov for nye endringer og nye reformer.    

I dette arbeidet har jeg altså valgt å bygge opp et omfattende teoretisk 
rammeverk forut for analysen av data.  Dette er en metodisk strategi som har 
vært mye og kraftig kritisert198. Med støtte fra Derek Layder vil jeg likevel hevde 
at det finnes flere gode argumenter for å ta eksplisitt utgangspunkt i etablert 
teori når man skal forklare mønstrene i et datamateriale.  Det første argumentet 
er at det blir lettere å utnytte de sterkeste sidene av samfunnsvitenskapelig 
kunnskap, nemlig det at den er generisk, teoretisk og kumulativ. Det andre 
argumentet er at man unngår å neglisjere innsikter fra tidligere forskning. Det 
tredje argumentet er at man på denne måten kan prøve ut hvor langt det er 
mulig å komme med etablerte teorier og begreper.  Ved å ta utgangspunkt i 
etablert teori kan forskeren utvikle teorien videre når hun møter data som ikke 
kan forklares av den teori som allerede finnes. Etter Layders oppfatning vil 
dette øke sannsynligheten for at den nyutviklede teorien både er interessant, 
troverdig og har god forklaringskraft199. Jeg hadde også et siste motiv for å 
meisle ut mitt teoretiske utgangspunkt forut for analysen. Siden jeg ønsket å 
anvende demokratiteori og politisk tenkning i analysen av reformene, var det 
ønskelig å bygge opp et normativt resonnement på forhånd.  Samtidig mener 

                                                 
198 Glaser og Strauss 1967, Glaser 1994.  
199 Layder 1998:1-27. 
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jeg at det å bygge opp et teoretisk rammeverk har den fordel at man da får en 
overordnet ramme som analysen kan forholde seg til. Da blir det også lettere å 
leve opp til idealet om at teori i størst mulig grad skal være en integrert del av 
hele forskningsprosessen.  
 

Forventninger til data 

For å lage en smidigst mulig overgang mellom teori og analyse, har jeg 
valgt å konkretisere mine teoretiske forventninger til analysen. Dette er en 
sentral del av min analytiske metode, og hensikten er å skape ”bindinger” og 
”broer” mellom teorikapitlene og analysekapitlene. Jeg avslutter derfor dette 
kapittelet med å formulere separate forventninger til hvert av de fire kommende 
analysekapitlene. Alle forventningene har sitt opphav i den teoretiske 
diskusjonen i kapittel 3 og 4. Likevel er det de tre teoretiske perspektivene fra 
kapittel 4 som legger de viktigste rammene for struktureringen av analysen. Det 
betyr at de fleste forventninger til kapittel 6 er inspirert av det instrumentelle 
perspektivet, de fleste forventninger til kapittel 7 er inspirert av det 
institusjonelle perspektivet, og de fleste forventninger til kapittel 8 er inspirert 
myteperspektivet. Men når jeg har formulert forventinger til kapittel 6, 7 og 8, 
har jeg også latt meg inspirere av den teoretiske diskusjonen i kapittel 3. Jeg har 
tatt ulike teoretiske poeng fra dette kapittelet, omformulert de til forventninger, 
og plassert de sammen med de forventningene som allerede er koplet opp til 
hvert av de tre perspektivene. Hvilke teoretiske poeng som er plassert hvor er 
bestemt av teoretisk ”slektskap” til perspektivene, eller til empirisk relevans. 
Alle de teoretiske forventningene til kapittel 9 er imidlertid hentet fra kapittel 3, 
og da særlig fra den delen som drøfter forholdet mellom institusjonell autonomi 
og politisk autoritet.  

Framstillingen av de teoretiske forventningene skjer på følgende måte: 
Først presenterer jeg hvilke generelle forventninger som kan utledes fra 
gjennomgangen i teorikapitlene. Deretter formaliserer og konkretiserer jeg disse 
forventningene ved å utlede hypoteser om antatte sammenhenger i 
datamaterialet. Til slutt formulerer jeg forskningsspørsmål som er avledet både 
fra forventningene og fra hypotesene. Det er disse spørsmålene jeg prøver å 
besvare i analysedelen, og de kan derfor tolkes som operasjonaliseringer av min 
overordnede problemstilling. Forventninger, hypoteser og spørsmål er generert 
fra både teori og data. De ble formulert etter at dataene var samlet inn, og også 
etter at resten av teorikapitlene var ferdigskrevet. Prosessen bak var langvarig 
og komplisert, men i all hovedsak har teorien spilt en viktigere rolle enn 
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empirien i formuleringen av forventninger og hypoteser. Når det gjelder 
forskningsspørsmålene er disse i større grad generert og formulert i et samspill 
mellom teori og data. Spørsmålene er riktignok utledet av den teoretiske kjerne 
som finnes i forventningene og hypotesene, men spørsmålene representerer en 
konkretisering som i de fleste tilfeller er avhengig av ganske detaljert 
informasjon om data.  

Det var flere grunner til at jeg valgte å bruke mye tid på å formulere disse 
forventningene, hypotesene og spørsmålene. Den første var at jeg ønsket å 
tydeliggjøre hvordan de forutgående teoretiske diskusjonene var relevante for 
den seinere analysen. Den andre var at det ville bli lettere for leseren å se 
hvordan teori, empiri og analyse var bundet sammen i avhandlingen. Og den 
tredje var at det ville bli enklere å se hvordan jeg hadde valgt å operasjonalisere 
min overordnede problemstilling. Det å utforme forskningsspørsmål er en måte 
å utdype og nyansere problemstillingen. En slik nyansering er til det beste for 
helheten, fordi den binder sammen avhandlingens ulike deler.                       
 

Disposisjon og struktur 

Arbeidet med å strukturere og disponere avhandlingen har vært meget 
omfattende. Det er flere grunner til at dette har vært en svært kompleks 
prosess. Det handler dels om hvordan strukturen skal være i avhandlingen som 
et hele, dels om hvordan hvert enkelt kapittel skal være strukturert, og dels om 
hvordan man skal generere de begreper som skal bestemme denne strukturen. 
Det er umulig å gå i detalj om hvordan disse prosessene forløp, men jeg skal 
likevel forsøke å skissere i grove trekk hva det var som gjorde at avhandlingen 
ble strukturert som den ble. I begynnelsen forsøkte jeg bare å samle inn mest 
mulig informasjon om Kvalitetsreformen, Politireform 2000, og 
Kunnskapsløftet. På dette tidspunktet hadde jeg kun vage tanker om både 
problemstilling og teori. Likevel kan jeg i ettertid se at jeg allerede da anvendte 
noen av de stikkordene som skulle vise seg å bli sentrale i avhandlingen. 
Allerede i starten ønsket jeg for eksempel å se nærmere på dokumenter som ga 
inntrykk av at reformene kunne forstås som enten ”redskaper”, ”tilpasninger” 
eller ”symboler”.  

Det var skrevet svært mye om alle disse tre reformene, noe som gjorde at 
jeg ganske tidlig satt på veldig mye data. Empirien framsto som både massiv og 
fragmentert. Jeg forsto derfor at jeg var nødt til å utvikle teoretiske koder, slik at 
jeg kunne kvitte meg med det jeg ikke trengte, og strukturere og kategorisere 
den informasjonen jeg beholdt. Når jeg skulle starte på kodingsarbeidet hadde 



 62

jeg allerede skrevet skisser til det som skulle bli de to teorikapitlene. Jeg 
saumfarte disse skissene for å finne begreper og setninger som kunne 
kategorisere den informasjonen jeg hadde til da, og da jeg var ferdig satt jeg 
igjen med ca. 160 setninger. Setningene ga til sammen et visst inntrykk av hvilke 
teoretiske temaer som gikk igjen i teksten, men inntrykket var i beste fall 
kakofonisk. Jeg så imidlertid at mange av temaene lignet på hverandre, så neste 
steg ble å samle alle begrepene og setningene i ulike klynger. Til slutt satt jeg 
igjen med 26 klynger, som fikk navn etter den betegnelsen som best 
sammenfattet klyngens ”minste felles multiplum”200.  

Deretter anvendte jeg disse klyngene på for å få oversikt over og 
kategorisere datamaterialet. Dette var en svært møysommelig prosess, hvor jeg 
altså registrerte alle dokumenter fra hver reform som var relevante for - og 
kunne assosieres med - en eller flere av de 26 klyngene. De fleste dokumentene 
ble merket med ett, to eller tre nummer, noen fikk flere, andre fikk ingen. 
Denne prosessen førte til at også det begrepsmessige innholdet i de 26 klyngene 
vokste, gjennom de begreper og setninger som fantes i det datamaterialet som 
ble registrert. Mye av det som sto i dokumentene ble riktignok fanget inn av de 
teoretiske begrepene, men ofte var det slik at dataene besto av informasjon som 
utfylte og utvidet det opprinnelige begrepsinnholdet i klyngene. Når jeg hadde 
”merket” alt datamaterialet med navn og nummer fra de 26 klyngene fant jeg ut 
at noen var svært omfattende, mens andre inneholdt svært lite. Jeg oppdaget 
samtidig at noen av klyngene hadde endt opp med et innhold som lignet svært 
mye på hverandre. Det jeg da gjorde var å slå sammen noen av de minste 
kategoriene, og de som hadde fått et innhold som i stor grad overlappet. Etter 
dette hadde jeg kommet ned i 21 klynger201. Disse klyngene representerte mine 
teoretiske koder, og kodene ble altså generert både ved hjelp av teori og ved hjelp 
av data.  

Da jeg hadde kommet ned i dette antallet så jeg hvordan de ulike klyngene 
kunne fanges inn av til sammen fem ”overskrifter”. Jeg så også at disse 
overskriftene representerte distinkt ulike kategorier, og at hver av dem kunne få 

                                                 
200  Klyngene ble nummerert fra 1 til 26 og fikk følgende navn: ”Deltagelse”, ”Balansegang”, ”Etikk og 
legitimitet”, ”Redskap/formell struktur”, ”Rettigheter”, ”Forventninger og uformelle strukturer”, 
”Allmennvilje og standarder”, ”Teknologi”, ”Sektor”, ”Virksomhetsspesifikk”, ”Abstraksjoner og 
elastisitet”, ”Teori og praksis”, ”Interessegrupper og berørte institusjoner”, ”Åpent system”, ”Endring 
og stabilitet”, ”Konstruksjon av bilder”, ”Problemer og løsninger”, ”Marked, fleksibilitet og frie valg”, 
”Objektive kriterier og tunge trender”, ”Tradisjoner og rammebetingelser”, ”Individ og 
individualisering”, ”Institusjonalisering og tilpasninger”, ”Forpliktelser og identitet”, ”Ambisjoner”, 
”Myter” og ”Adoptering”.     
201 Det betyr at ti grupper ble ”smeltet om” til fem. De som ble slått sammen var “Adoptering” og 
“Myter”, “Sektor” og “Virksomhetsspesifikk”, “Rettigheter” og ”Individ og individualisering”, 
”Tradisjoner og rammebetingelser” og ”Forpliktelser og identitet”, og ”Deltagelse” og 
”Interessegrupper og berørte institusjoner”.   



 63

tre til fem klynger hver under seg202. Mens jeg holdt på med denne prosessen 
hadde jeg tatt det for gitt at jeg skulle ha tre analysekapitler; ett om 
Kvalitetsreformen, ett om Politireform 2000 og ett om Kunnskapsløftet. Jeg 
ville derfor at de overskriftene som ble utledet av de teoretiske kodene skulle 
brukes til å strukturere analysen av hver enkelt reform. Men da jeg i flere 
måneder hadde jobbet med kapittelet om Kunnskapsløftet203 uten at kvaliteten 
på analysen ble bedre, ble jeg tvunget til å endre hele strukturen. Jeg forlot 
tanken om å analysere reformene sekvensielt, og fant ut at jeg i stedet kunne 
bruke mine fem ”overskrifter” som faktiske overskrifter på hvert enkelt 
kapittel. Unntaket var overskriftene om Institusjonell autonomi og Politisk autoritet, 
som ble slått sammen til ett kapittel.  

Jeg endte derfor opp med tre analysekapitler som gjenspeilte de tre 
organisasjonsteoretiske perspektivene, og hvor alle tre reformer ble analysert i 
alle kapitler. Det siste analysekapittelet fikk en annen oppbygging enn de tre 
første, og ble strukturert slik at kapittelet fikk en mer prinsipiell, 
oppsummerende og konkluderende stil. Videre strukturerte jeg analysen av hver 
enkelt reform innunder tre punkter, hvor hvert punkt hadde sin opprinnelse i 
det som i starten hadde vært de 26 klyngene. Som koder for å kategorisere og 
analysere data hadde de altså blitt redusert til 21, men som overskrifter for å 
strukturere analysen endte de opp som 11. Konsekvensen av dette var at hver 
reform ble analysert tre ganger i de tre første analysekapitlene (kapittel 6, 7 og 
8), mens det siste analysekapittelet (kapittel 9) ble strukturert etter spenningene 
mellom to av kodene: institusjonell autonomi og politisk autoritet204.  

Kort oppsummert ble struktureringen av analysekapitlene altså bestemt på 
følgende måte: Først fant jeg fram til foreløpige koder gjennom 160 stikkord i 
mine to teorikapitler. Så utviklet jeg disse til 26 klynger som altså var basert på 

                                                 
202 De fem overskriftene med undergrupper var: 1. ”Formell organisasjonsstruktur og instrumentell 
rasjonalitet” (formell normativ struktur/problemer og løsninger/objektive 
kriterier/ambisjoner/teknologi). 2. ”Tradisjoner og tilpasninger” (forventninger og uformelle 
strukturer/sektor og lokale særtrekk/endring og stabilitet/institusjonalisering og tilpasning/forpliktelser, 
identitet og tradisjoner). 3. ”Språk og symboler” (abstraksjoner og elastisitet/teori og 
praksis/konstruksjon av bilder/adoptering av myter). 4. ”Omgivelser, marked og fleksibilitet. Mot mer 
institusjonell autonomi?” (et åpent system/marked, fleksibilitet og frie valg/individ og rettigheter). 5. 
”Demokrati, deltagelse og allmenne standarder. Mot mer politisk autoritet?” (deltagelse/balansering 
av verdier/etikk og legitimitet/allmennvilje og standarder). 
203 Jo mer jeg arbeidet med det, desto dårligere og lengre ble det. Til slutt kom jeg - etter nødvendige 
og kritiske kommentarer fra mine gode veiledere - til den erkjennelse at det ikke var meg det var noe 
galt med, men strukturen i analysen.  
204 Den endelige struktureringen av analysen ble da denne: ”Formell organisasjonsstruktur og 
instrumentell rasjonalitet” (Formell normativ struktur / Problemer og løsninger / Ambisjoner, objektive 
kriterier og teknologi). ”Tradisjoner og tilpasninger” (Uformelle strukturer, sektor og lokale særtrekk / 
Institusjonalisering, stabilitet og endring / Forpliktelser, identitet og tradisjoner). ”Språk og symboler” 
(Abstraksjoner og elastisitet / Teori og praksis / Konstruksjon av bilder og adoptering av myter?). 
”Institusjonell autonomi eller politisk autoritet?” (Marked vs. demokrati / Autonome enheter vs. 
overordnet styring / Individualisme og allmennvilje).        
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mine foreløpige teoretiske koder. Deretter bearbeidet jeg disse klyngene gjennom 
empiriske koder fra mitt datamateriale. Når dette var gjort hadde jeg kommet 
fram til endelige koder som jeg brukte for å hente ut relevant informasjon av mitt 
omfattende datamateriale. Etter dette ble de kodene som hadde de klareste 
fellestrekkene hektet sammen gjennom fem ulike overskrifter som fungerte som 
”paraply” for klyngene. Tre av de fem overskriftene ble så omgjort til titler på 
tre av analysekapitlene, mens de to siste overskriftene ble slått sammen til et 
fjerde analysekapittel. Og samtidig som dette skjedde ble de ulike klyngene slått 
ytterligere sammen, slik at de tre første analysekapitlene ble tredelt, mens det 
siste kapittelet ble oppdelt etter spenningen mellom institusjonell autonomi og 
politisk autoritet. 
 

Generelle teoretiske funn 

Avhandlingen måtte avsluttes med et kapittel som kunne oppsummere de 
generelle teoretiske funn jeg hadde gjort om reformer. Dette kapittelet skulle ha 
en konkluderende stil, og skulle plasseres etter de fire analysekapitlene. Jeg 
saumfarte derfor analysekapitlene etter at de var ferdigskrevet, og fant fram til 
funn som var noenlunde felles for alle tre reformer. Når jeg var ferdig med 
denne prosessen konfronterte jeg svarene med de spørsmålene som fantes i 
mine to teorikapitler. Det jeg oppdaget da var at det fantes noen innsikter som 
skilte seg ut, og som - i hvert fall delvis - var ganske annerledes enn de som 
fantes i min opprinnelige teori. De innsiktene som kunne trekkes ut av mine 
data ble oppsummeres i ti avsluttende punkter, og jeg valgte å framheve de som 
hadde et eller annet originalt særpreg. Disse innsiktene presenteres i kapittel 10, 
og illustreres ved hjelp av representative eksempler fra datamaterialet.   
 

Metodiske idealer 

Studiens oppbygging og metodiske valg er sterkt inspirert av den britiske 
sosiologen Derek Layder, og hans begrep adaptiv teori205. I følge Layder bør 
samfunnsforskerens viktigste ambisjon være å utvikle ny teori, men denne nye 
teorien bør helst være det han kaller ”adaptiv”. For at den skal være det må den 
utvikles som et resultat av en tilpasningsprosess hvor tidligere anvendt teori, 
datainnsamling og analyse av data brynes mot hverandre og samvirker206. Så 
lenge forskningsprosessen pågår har derfor data, teori og problemstilling status 

                                                 
205 Layder 1998.  
206 Op.cit:132-172. 
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som foreløpige. Layder argumenterer for at denne strategien er særlig godt 
egnet for studier som ønsker å bevege seg fram og tilbake mellom det generelle 
og det spesifikke, og som ønsker å binde de to sammen207.  

Dette er idealer som samsvarer med mine egne, men de ikke er lette å nå i 
praksis. Når jeg startet opp denne studien var det nettopp min ambisjon å fange 
inn forholdet - og dynamikken - mellom reformers generelle og spesifikke 
trekk. Ambisjonen gjorde at Layders begrep om adaptiv teori ble svært 
interessant for meg. Begrepet oppsummerte viktige sider ved mitt eget syn på 
hvordan samfunnsvitenskap burde utøves: idealet må være at forskeren vandrer 
mest mulig fram og tilbake mellom problemstilling, teorier og data. Denne 
vandringen gjør at man hele tiden må være forberedt på å justere 
problemstillingen, hente inn mer empiri, og lete opp nye forklaringer fra andre 
teorier. Om jeg har lykkes å omgjøre disse idealene til praksis i denne studien 
skal være usagt. Men studien av Kvalitetsreformen, Politireform 2000 og 
Kunnskapsløftet har i alle fall gjort meg enda sterkere i troen på at dette er 
vegen å gå også i framtidige studier.       

 
 
 

Fra teori til analyse: forventninger, hypoteser og spørsmål 

I kapittel 3 og 4 drøftet jeg teoretiske innfallsvinkler som kunne forklare 
prosesser og innhold i Kvalitetsreformen, Politireform 2000 og 
Kunnskapsløftet. Først diskuterte jeg teorier som kunne forklare hvorfor 
reformer i representative demokratier blir som de blir, deretter presenterte jeg 
tre organisasjonsteoretiske perspektiver på reformer. Jeg skal nå avslutte min 
metodiske gjennomgang med å vise hvilke forventninger til data som kan 
utledes av de to teorikapitlene. Jeg vil formulere forventninger til hvert av de 
fire analysekapitlene, og jeg vil konkretisere forventningene gjennom hypoteser 
og spørsmål. Disse hypotesene og spørsmålene vil spille en viktig rolle i den 
empiriske analysen i kapittel 6, 7, 8 og 9. 
  

Kapittel 6: Teoretiske forventninger til data  

Den sentrale målsettingen i dette kapittelet er å analysere de instrumentelle 
sidene ved Kvalitetsreformen, Politireform 2000 og Kunnskapsløftet. Jeg 

                                                 
207 Op.cit:100. 
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forventer at de tre reformene bygger på en oppfatning av at organisasjoner er 
rasjonelle systemer som utformes for å oppnå forutbestemte mål.  Da vil de i så 
fall legge vekt på det som har vært hjørnesteinene i en instrumentelt orientert 
teoritradisjon; klare mål, formalisering, informasjon, effektivitet, optimering, 
implementering og rasjonell design av organisasjonsstrukturer. Jeg forventer 
også at reformene er opptatt av forholdet mellom mål og midler, og at de vil 
prøve å finne fram til objektive kriterier for å måle effektivitet. Alt i alt 
forventer jeg at reformene vil fokusere mye på betydningen av en rasjonell og 
funksjonell arbeidsdeling, der man i tråd med forestillingen om ’organisasjon 
uten mennesker’ tegner et bilde der trekk ved organisasjonen betyr mer enn 
trekk ved individet.  

Disse forventningene fører fram til tre testbare hypoteser: (I) For 
reformatorene er det helt selvsagt at reformene er effektive redskaper for å 
oppnå ønskede endringer i høyere utdanning, politi og skole. (II) Reformene vil 
understreke at bevisst utforming av formelle organisasjoner er et nødvendig 
redskap for å oppnå styring, rasjonalitet, makt og orden i den enkelte sektor. 
(III) For å bli mest mulig attraktive vil reformene legge vekt på klarhet, 
konsistens, enkelhet og oversiktelighet. Følgende spørsmål vil stå sentralt i 
analysen: Tror reformatorene at bevisst utforming av organisasjonsstrukturer vil 
øke kvaliteten i sektorene? Har mål - middel tenkning, strategier og interesser 
en framtredende plass i reformene? Tror de sentrale aktørene i skole, høyere 
utdanning og politi at man vil bli bedre i stand til å nå sine mål etter at 
reformene er gjennomført? Hvordan er problemer og løsninger koplet sammen 
i de tre reformene, og finnes det noen sammenheng mellom intensjoner og 
resultater? Og i hvilken grad bruker reformene objektive kriterier og 
datateknologi for å oppnå mål?   
 

Kapittel 7: Teoretiske forventninger til data  

I hvor stor grad tar Kvalitetsreformen, Politireform 2000 og 
Kunnskapsløftet hensyn til uformelle strukturer, institusjonelle trekk, og faglige 
identiteter i de ulike sektorene? Jeg vil i hvert fall forvente at reformene 
kommer til å definere hvilke normer og verdier sektorene bør ha. Siden de skal 
gjennomføres i store samfunnssektorer forventer jeg at reformene vil 
kombinere det institusjonelt spesifikke med det allment abstrakte.  Jeg vil også 
anta at endringer vil skje som skrittvise og gradvise tilpasninger mellom 
reformens ideer og institusjonenes grunnleggende verdier. Jeg tror også at alle 
tre reformer vil være opptatt av identitet, og at de vil bidra til å fortolke, 
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opprettholde og endre de organisatoriske identiteter som finnes i sektorene. Og 
i tråd med forestillingen om ‘mennesker uten organisasjon’ forventer jeg at 
menneskelige behov, uformelle strukturer, interessekonflikter og maktkamp vil 
spille en sentral rolle i reformene.   

Disse forventningene fører fram til tre testbare hypoteser. (I) 
Reformene vil ta hensyn til de mål, identiteter og behov som over tid har 
festnet seg i organisasjonenes uformelle strukturer. (II) Reformene vil være 
utformet på måter som gjør at det vil være lett å tilpasse de til institusjonenes 
grunnleggende verdier, normer og tradisjoner. (III) Sektorenes institusjonelle 
kompleksitet gjør at det blir vanskelig å gjennomføre reformene som planlagt, 
noe som fører til at det blir lite konsistens mellom reformenes intensjoner og 
deres oppnådde resultater. Følgende spørsmål vil stå sentralt analysen: Er det 
stor avstand mellom ideene i reformene og verdiene i de institusjonene som 
skal reformeres? Tar reformene hensyn til at organisasjonene i disse sektorene 
har gått gjennom institusjonaliseringsprosesser, og at de derfor langt på veg 
styres av rutiner og lokale kulturbestemte regler? Skjer det endringer som er 
stikk i strid med reformenes intensjoner? Er reformene et resultat av 
tilpasninger og kompromisser mellom ulike interesser? Hva sier reformene om 
lederskapets rolle? Og er det slik at reformene først og fremst skaper økte 
forventninger til sektorene?   
 

Kapittel 8: Teoretiske forventninger til data 

Dagens moderne organisasjoner er en del av et større multiaktørsystem, 
derfor må reformer ta hensyn til de normer og krav som finnes i institusjonelle 
omgivelser. Dette gjør at det sannsynligvis vil være fruktbart å analysere 
Kvalitetsreformen, Politireform 2000 og Kunnskapsløftet som myter og 
symboler. Min sentrale forventning er at reformene vil gjenspeile sosialt 
konstruerte normer om hva det vil si å være en ’god organisasjon’, og at disse 
normene vil bli presentert i en rasjonalisert språkdrakt. Jeg antar også at 
reformene vil være elastiske, og at hver enkelt organisasjon derfor vil ha stor 
frihet til å utvikle egne varianter av den opprinnelige reformen. Jeg forventer 
også at de viktigste ideene i reformene er velkjente, og at lignende reformer har 
vært prøvd tidligere. En siste antagelse er at det vil være stor avstand mellom 
reformenes håp for framtida, og den virkelighet som finnes i institusjonene i 
dag.  

Disse forventningene fører fram til tre testbare hypoteser: (I) 
Reformene vil bestå av typiske vestlige modernitetsverdier, fordi reformatorene 
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tror at disse verdiene vil øke institusjonenes legitimitet. (II) Reformene ønsker 
å balansere mange ulike verdier samtidig, noe som fører til at de i sterk grad 
utformes som brede anbefalinger og generelle råd. (III) De mest populære 
reformideene vil være de som fungerer både som redskap og symbol. Følgende 
spørsmål vil stå sentralt i analysen: Finnes det et stort antall abstrakte prinsipper 
i Kvalitetsreformen, Politireform 2000 og Kunnskapsløftet? Bruker reformene 
mange elastiske, diffuse og uklare begreper? Hvordan er forholdet mellom teori 
og praksis i de tre reformene? Er reformene redskaper for å skape endring eller 
symboler for å skape legitimitet? Hvilke bilder av virkeligheten er det de tre 
reformene skaper, gjenskaper og bryter ned? Tror myndighetene at språket i 
reformene er egnet til å skape entusiasme i og utenfor sektorene? Og hvordan 
reagerer interessegruppene på språk og symboler i reformene?  
 

Kapittel 9: Teoretiske forventninger til data 

Jeg forventer at Kvalitetsreformen, Politireform 2000 og 
Kunnskapsløftet fremmer både institusjonell autonomi og politisk autoritet. De 
gangene reformene betoner institusjonell autonomi forventer jeg forslag som 
legger vekt på enten marked, autonome enheter eller individualisme. De 
gangene reformene betoner politisk autoritet forventer jeg forslag som enten 
legger vekt på demokrati, overordnet styring eller allmennvilje. Det er også 
sannsynlig at reformene ikke bare vil legge vekt på autonomi og autoritet, men 
at de også vil forsøke å balansere - og håndtere - spenningen mellom dem. Jeg 
vil også anta at institusjonell autonomi vil uttrykkes gjennom løsninger som 
peker i retning av økt fleksibilitet, mens politisk autoritet vil uttrykkes gjennom 
løsninger som peker i retning av økt standardisering. 

Disse forventningene fører fram til tre testbare hypoteser: (I) 
Reformene fremmer institusjonell autonomi på bekostning av politisk autoritet. 
(II) Fleksibilitet er et nøkkelbegrep i alle tre reformer, siden dette begrepet kan 
forenes med mange andre reformideer. (III) Reformene vil forsøke å balansere 
rett med makt, fellesinteresser med særinteresser, orden med fornyelse, og 
kortsiktighet med langsiktighet. Følgende spørsmål vil stå sentralt i analysen: 
Hvordan konkretiserer reformene idealet om institusjonell autonomi? Skjer 
dette gjennom ordninger som bidrar til individualisme, konkurranse, rettigheter, 
markeder og frie valg? Hvordan konkretiserer reformene ideen om politisk 
autoritet? Skjer dette gjennom ordninger som bidrar til allmennvilje, deltagelse, 
stabilitet, standarder og likhet? Og på hvilke måter forsøker reformene å 
balansere institusjonell autonomi og politisk autoritet? 
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Kapittel 6 Formell organisasjonsstruktur og instrumentell 
rasjonalitet: analyse av tre reformer. 

 

Formell normativ struktur 

At reformer er effektive redskaper for å oppnå ønskede og tilsiktede 
resultater er en idé som fortsatt nyter stor utbredelse. Disse resultatene kan 
særlig oppnås gjennom systematiske og veloverveide inngrep i den formelle 
organisasjonsstrukturen, inngrep som over tid vil føre til at organisasjonen som 
helhet yter bedre enn tidligere. Hvis man ikke kan oppnå slike ønskede 
resultater er det heller ingen grunn til å sette i gang med reformer. Et slikt syn 
på reformer er forankret i en organisasjonsteoretisk tradisjon som hevder at 
organisasjoner er rasjonelt utformede instrumenter som settes sammen for å 
virkeliggjøre mål. I hvilken grad er Kunnskapsløftet, Kvalitetsreformen og 
Politireform 2000 preget av denne instrumentelle tradisjonen?                     
 

Kvalitetsreformen 

Kvalitetsreformen har klare instrumentelle trekk, men i motsetning til 
mange andre reformer legger den ikke så mye vekt på å koble reformens mål til 
tydelige organisasjonsstrukturelle endringer. Likevel har den et utpreget 
rasjonalistisk språk; reformen skal for eksempel gjøre universiteter og høgskoler 
til ’spydspisser i utviklingen av kompetansesamfunnet’208. Skal denne drømmen 
virkeliggjøres må imidlertid utdanningsinstitusjonene bli dyktigere til å omstille 
seg, innføre mer effektive læringsløp, og bedre kunnskapsoverføringen til 
arbeids- og samfunnsliv. Reformen skal derfor legge til rette for tettere 
oppfølging av studentene gjennom hyppigere bruk av studentaktive 
læringsformer, kontrakter og evalueringer. Dette er en instrumentell tankegang 
som også kommer til syne i den nye gradsstrukturen, hvor både lavere og 
høyere grad gjøres kortere og mer studieintensive. Hensikten er klar: man 
ønsker å øke andelen av studenter som fullfører til normert studietid209. 

Men også i Kvalitetsreformen finnes det ideer om hvordan 
organisasjonsstrukturen kan brukes for å fremme reformens mål, noe som 

                                                 
208 ”St.meld. nr. 27: Gjør din plikt - Krev din rett. Kvalitetsreform av høyere utdanning”. Kirke-, 
utdannings- og forskningsdepartementet 2001:20.   
209 Op.cit.:35-41.  
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særlig viser seg i den nye tilknytningsformen mellom myndigheter og 
utdanningsinstitusjoner. Departementet ønsker å omdanne universiteter og 
høgskoler til forvaltningsorganer med særskilte fullmakter, slik at institusjonene 
får mer frihet i faglige, økonomiske og organisatoriske spørsmål. Ved å endre 
tilknytningsform viser departementet at de ønsker å skape et mer markant skille 
mellom seg selv og utdanningsinstitusjonene. Dette er et klart signal om mindre 
politisk styring, hvor institusjonene selv skal stå ansvarlig for hvordan de 
utformer faglige tilbud og egen framtid. Tanken er at en løsere kopling til 
politiske myndigheter skal gjøre det mulig for institusjonene å utvikle egne 
strategier for å oppnå kvalitet i utdanning og forskning, og at dette vil tvinge 
dem til å utnytte egne ressurser mer effektivt210.      

Utdannings- og forskningsdepartementet lager separate 
stortingsmeldinger om Kvalitetsreformen både for lærerutdanningene og de 
høyere kunstutdanningene.  Også i disse begrunnes reformen med et språk som 
betoner det instrumentelle og målrettede. Lærerutdanningene i Norge skal være 
i fremste rekke når det gjelder kunnskap, kompetanse, livslang læring og 
endringsvilje - departementet vil at de skal ’framstå blant de beste utdanningene 
vi kan tilby ungdom’211. Språket betoner kalkulasjon og optimering: skal man 
utnytte studentenes læringspotensial må det stilles sterkere krav til fremgang og 
selvstendig arbeid, med tettere oppfølging og grundige tilbakemeldinger.  Dette 
innebærer at institusjonene må utvikle nye systemer som sikrer kvalitet, noe 
som igjen forutsetter strategisk tenkning og prioriteringsvilje. 
Kunstutdanningene skal effektiviseres ved å styrke utviklingen av kompetanse, 
bedre kvaliteten på oppfølgingen av studentene, og øke samarbeidet på tvers av 
avdelinger og institusjoner212. At departementets instrumentelle syn på høyere 
utdanning også gjelder kunstfagene eksemplifiseres i påstanden om at det er ’de 
fremste innenfor et fag som driver frem fagutviklingen213’. Resonnementet er at 
en styrking av kunstutdanningen på høyere grads nivå vil være en effektiv måte 
å heve den generelle kompetansen i kunstfagmiljøene. Tanken er at dette på sikt 
vil komme hele samfunnet til gode. 

Det som kjennetegner Kvalitetsreformen i lærer- og kunstutdanningene 
er at den har en endringsorientert holdning som er lite koplet til 
organisasjonsstrukturelle tiltak. Det betyr at gode hensikter og målformuleringer 
sjelden følges opp av mer konkrete endringer i den formelle 

                                                 
210 Op.cit.:55-69 
211 ”St.meld. nr. 16 (2001-2002) Kvalitetsreformen. Om ny lærerutdanning: mangfoldig - krevende - 
relevant”:2. Utdannings- og forskningsdepartementet 2002.   
212 ”St.meld. nr. 18 (2001-2002) Kvalitetsreformen. Om høyere kunstutdanning. Utdannings- og 
forskningsdepartementet 2002. 
213 Op.cit:3. 
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organisasjonsstrukturen. Det legges opp til at reformen skal være et redskap, 
men den er ikke nødvendigvis et redskap for styring. Kvalitetsreformen i lærer- 
og kunstutdanningene skaper imidlertid ganske store endringer i 
gradsstrukturen, og de organisatoriske endringer som faktisk gjennomføres er i 
all hovedsak en oppfølging av disse. Reformen skal først og fremst sørge for at 
studentene på lærer- og kunsthøgskolene får ta grader som samsvarer med 
høyere utdanning for øvrig; lavere grads studium fører til bachelorgrad og 
høyere grads studium til mastergrad.  

Den viktigste organisasjonsstrukturelle endringen er at lærer- og 
kunstutdanningene får en friere kopling til utdanningsmyndighetene enn 
tidligere. Det som skjer er at de gamle målene opprettholdes, samtidig som 
styringen blir mer indirekte. I lærerutdanningen blir rammeplanene mer 
overordende og mindre detaljerte enn tidligere, slik at departementets styring av 
rekrutterings- og personalpolitikk nå kun skal skje ved hjelp av opplæringsloven 
og kompetanseforskriften214. Kunstfagenes frikopling fra departementet gjør at 
det blir helt opp til institusjonene selv å bestemme hvilke mastergrader og etter- 
og videreutdanninger som skal tilbys. Kvalitetsreformen fører i det hele tatt til 
at myndighetene styrer kunstutdanningene på en mer indirekte måte enn 
tidligere. Det er for eksempel denne typen indirekte styring som gjør seg 
gjeldene når departementet endrer læreplanene for formgivningsfag, musikk, 
dans og drama i videregående skole. Målet er at det da skal bli lettere for 
elevene å søke seg til de høyere kunstutdanningene215. 

 

Politireformen 

Av de tre reformene er det Politireform 2000 som i sterkest grad 
understreker hvor viktig det er å ha en rasjonelt utformet organisasjonsstruktur. 
Dette kommer til syne allerede i tittelen på utredningen som reder grunnen for 
reformen; En bedre organisert politi- og lensmannsetat216. Utredningen handler i stor 
grad om hvilke fordeler politiet vil ha av større enheter og generell 
strukturrasjonalisering. Utvalget som sto bak dette arbeidet kom med to 
overordnede forslag som skulle få avgjørende betydning både for 
politireformen og organiseringen av politiet i Norge. Det ene var en drastisk 
reduksjon av antallet politidistrikter, det andre var opprettelsen av et eget 
                                                 
214 ”St.meld. nr. 16 (2001-2002) Kvalitetsreformen. Om ny lærerutdanning: mangfoldig - krevende - 
relevant”: 67-81. Utdannings- og forskningsdepartementet 2002. 
215 ”St.meld. nr. 18 (2001-2002) Kvalitetsreformen. Om høyere kunstutdanning”:11-24. Utdannings- 
og forskningsdepartementet 2002. 
216 ”NOU 1999:10 - En bedre organisert politi- og lensmannsetat”. Justis- og politidepartementet 
1999.    
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direktorat for politiet med ansvar for den faglige styring av etaten.  Dette var 
fundamentale organisasjonsstrukturelle endringer, sterkt inspirert av ideer fra 
den instrumentelle tradisjonen i organisasjonsteorien. Beslutningene om større 
politidistrikter og eget politidirektorat la sterke føringer på det seinere arbeidet 
med Politireform 2000. Men samtidig skulle disse strukturelle endringene 
fungere som redskaper for å nå reformens mål om et mer kostnadseffektivt, 
tjenesteytende og publikumsorientert politi, som forebygde og bekjempet 
kriminalitet på nye og bedre måter217. 

Det er liten tvil om at lengselen etter å utnytte innsikter fra 
organisasjonsteoriens instrumentelle tradisjon kommer klarest til uttrykk i 
Politireform 2000. En viktig forskjell fra de to reformene i utdanningssektoren 
var at politireformen hadde sammenslåinger av enheter som sitt selvsagte 
utgangspunkt. Utvalget som sto bak utredningen om En bedre organisert politi- og 
lensmannsetat hadde foreslått store endringer i organiseringen av politidistriktene, 
og det var dette utvalgets arbeid som var den egentlige starten på det som 
seinere ble politireformen. Deres oppgave var å analysere hvordan 
distriktsinndelingen kunne gjøres mer rasjonell, slik at politiet kunne bli bedre i 
stand til å motvirke kriminalitet og yte publikum service. Konklusjonen var at 
disse målene best kunne nås om man reduserte antallet politidistrikter fra 54 til 
38218, et antall utvalget kom fram til etter en analyse som veide for og imot etter 
ni ulike kriterier219.  

Av disse ni kriteriene er det særlig to som er direkte inspirert av de 
teoretiske tradisjoner som vektlegger organisasjonsstrukturens betydning for 
atferd i organisasjoner. Det ene kriteriet er størrelse, utvalget er opptatt av at de 
nye distriktene skal kunne utnytte stordriftsfordeler. Politidistriktene skal være 
så store at de har kompetanse på mange områder, slik at distriktets samlede 
politiressurser kan disponeres på tvers av de forskjellige driftsenhetene. Men det 
kriteriet som brukes aller hyppigst i analysen er prinsippet om kontrollspenn. 
Dette er et av de mest sentrale prinsippene fra organisasjonsfagets tidlige fase, 
og handler om at overordnede i en organisasjon ikke bør ha flere underordnede 
enn de kan ha effektiv oversikt over. Dette prinsippet anvendes som målestokk 

                                                 
217 ”St.meld. nr. 22: Politireform 2000 - Et tryggere samfunn”. Justis- og politidepartementet 2001. 
218 ”NOU 1999:10 - En bedre organisert politi- og lensmannsetat”. Justis- og politidepartementet 
1999. Departementet valgte imidlertid å redusere antallet politidistrikter med ytterligere 10. Når 
Politireform 2000 iverksettes to år seinere er altså antallet politidistrikter redusert med hele 30 
distrikter fra 54 til 28. Tallet i dag er 27.   
219 Kriteriene skal klargjøre hva det er som begrunner endringsforslagene. Bruken av kriterier gir 
samtidig et inntrykk av at reformene er rasjonelle, logiske og konsistente. De ni kriteriene som ble 
brukt var arealmessig utstrekning og geografi, kommunikasjonsteknologi, befolkningsgrunnlag, 
kriminalitetstyper, saksmengde, politidistriktets organisering og størrelse, politimesterens rolle og 
kontrollspenn, påtalemyndighetens arbeid, domstolenes plassering, og mulighet for å frigjøre 
ressurser.   
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for hvor mange lensmenn og driftsenheter det er rasjonelt for en politimester å 
ha under seg, noe som får direkte betydning for hvor store politidistrikt utvalget 
anbefaler. Færre enn 10-11 driftsenheter pr. politidistrikt regnes som et for lavt 
kontrollspenn, mens et kontrollspenn på mer enn 18-19 enheter anses å være 
for høyt. Prinsippet om kontrollspenn er populært å bruke fordi det er både 
kvantitativt og tøyelig, og dette er en vesentlig årsak til at kriteriet får så stor 
betydning for utvalgets endelige anbefalninger220. 

At også det nye Politidirektoratet har sterk tro på betydningen av en 
rasjonelt utformet organisasjonsstruktur illustreres til fulle når den første fasen 
av Politireform 2000 gjennomføres. I motsetning til reformene i 
utdanningssektoren ble det opprettet en egen organisasjon som skulle sørge for 
at målene i reformen ble nådd. Denne besto av en overordnet styringsgruppe221, 
en sentral prosjektledelse i Politidirektoratet og lokale prosjektorganisasjoner 
ved hvert politidistrikt. Prosjektorganisasjonene ble ledet av hver sin 
politimester, og besto av en styringsgruppe og ulike prosjektledere. I tillegg 
fantes det delprosjekter og arbeidsgrupper som skulle sørge for at reformens 
intensjoner ble ivaretatt lokalt222. Organisasjonen ble også supplert med 
eksterne konsulenttjenester som skulle fungere som støtte til den sentrale 
prosjektledelsen og ledelsen i politidistriktene. For ytterligere å gardere seg mot 
hendelser som kunne forsinke gjennomføringen av reformen ble det opprettet 
et forprosjekt som skulle legge rammer og retningslinjer for det videre arbeidet, 
og beregne reformens økonomiske og administrative konsekvenser. Dette 
forprosjektet etablerte ti faggrupper som skulle kople det politiske innholdet i 
stortingsmeldingen med de nødvendige praktiske operative tiltak i 
politidistriktene, og tre av disse gruppene fortsatte seinere som delprosjekter i 
Politireform 2000223. Den bakenforliggende tanke er at organisasjoner kan 
utformes som redskap for måloppnåelse. Dette gjenspeiler den sentrale 
politiledelsens tro på at det er mulig å omforme reformideer til virkelighet bare 
reformprosessene organiseres stramt og forberedes godt nok.                         

At man kan forebygge og bekjempe kriminalitet på en mer 
kostnadseffektiv, tjenesteytende og publikumsorientert måte gjennom 
organisasjonsstrukturelle endringer er altså en helt grunnleggende idé i hele 
Politireform 2000. Men er det egentlig mulig å lykkes med så forskjellig ting i en 
og samme reform? De intensjoner man har forut for reformen er en ting, de 

                                                 
220 ”NOU 1999:10 - En bedre organisert politi- og lensmannsetat”:31-56. Justis- og 
politidepartementet 1999. 
221 Styringsgruppa ble ledet av politidirektøren. Resten av gruppa var satt sammen av representanter 
fra Justisdepartementet, Riksadvokaten, Politidirektoratet og arbeidstakerorganisasjonene.    
222 ”Politireform 2000 - sluttrapport fase 1”. Politidirektoratet 2003.  
223 ”Politireform 2000 - Forprosjekt ”. Politidirektoratet 2001 
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effektene man opplever i etterkant kan ofte være ganske annerledes. Fører de 
strukturelle endringene i politidistrikter og driftsenheter til at målene med 
reformen faktisk nås? Politidirektoratet fikk konsulentselskapet AGENDA til å 
evaluere reformen og dens effekter224. Deres konklusjoner var at de 
organisasjonsstrukturelle endringene hadde hatt positive effekter på 
kostnadseffektivitet og kampen mot alvorlig kriminalitet. Derimot hadde 
reformen hatt liten effekt på bekjempelsen av hverdagskriminalitet, og liten eller 
ingen effekt på det forebyggende arbeidet. Det er også lite som tyder på at 
sammenslåingen av politidistrikter har hatt positiv effekt på 
publikumsorienteringen. Mange hevdet tvert i mot at den økte sentraliseringen 
av ressurser som fulgte med sammenslåingen gjorde at politiets synlighet og 
tilgjengelighet ble langt dårligere i løpet av reformperioden225. Eksempelet er 
svært typisk for politireformen. Den sterke troen på organisasjonsstrukturens 
betydning holder seg sterk gjennom hele reformen, til tross for at de 
strukturelle endringene ikke fører til det man hadde forventet og kalkulert på 
forhånd.  

 

Kunnskapsløftet  

Det er tilstrekkelig med en liten titt i Kunnskapsdepartementets offisielle 
brosjyre for å få en følelse av at den formelle organisasjonsstrukturen verdsettes 
i departementet. Her gis det en detaljert beskrivelse av hvordan departementet 
og dets underliggende institusjoner er bygd opp. Organisasjonsstrukturen skal 
anvendes for å gjøre utdanningspolitikken effektiv, og den skal brukes bevisst 
for å fordele de arbeidsoppgavene departementet bestyrer. En rasjonelt 
utformet organisasjonsstruktur skal derfor sikre utdanningssystemer av høy 
kvalitet, og hjelpe departementet i arbeidet med å skape produktive og kreative 
omgivelser for forskning226. 

Den instrumentelle logikken er absolutt til stede i Kunnskapsløftet, noe 
som for eksempel illustreres når lærerutdanningene skal gi tilbakemeldinger til 
departementet om hvordan de opplever sin rolle i reformen. Høgskolen i Nord-
Trøndelag understreker for eksempel at de bevisst bruker 

                                                 
224 ”Sluttevaluering - Politireform 2000”. Agenda Utredning og Utvikling 2006. Evalueringen består av 
en hovedrapport som analyserer og oppsummerer funnene fra spørreundersøkelser som er gjort 
blant alle politimestrene, alle ansatte i sju utvalgte politidistrikter og et landsomfattende utvalg blant 
publikum. Spørreundersøkelsene publiseres som egne rapporter i sluttevalueringen med titlene 
”Resultatene fra spørreskjemaundersøkelse blant politimesterne”, ”De ansattes vurdering av 
politireformen” og ”Publikumsundersøkelse 2006”.    
225 ”Hovedrapport for sluttevaluering av politireformen”:48-62,79-80. Agenda utredning og utvikling 
AS 2006. 
226 ”Informasjonsbrosjyre”. Kunnskapsdepartementet 2006. 
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organisasjonsstrukturen når de iverksetter Kunnskapsløftet, samtidig som de 
forsøker å lage etter - og videreutdanningskurs som skal hjelpe skolene til å nå 
de mål de har satt seg227. Reformen har også gjort at høgskolene på 
Helgelandskysten har bygd opp en egen organisasjon med delte funksjoner som 
medvirke til at reformen iverksettes etter hensikten228. Og Høgskolen i 
Hedmark hevder at satsning på å utforme en mest mulig rasjonell 
organisasjonsstruktur er nødvendig for at skolene skal lykkes med å innfri 
reformens mål. Etter deres oppfatning kunne imidlertid departementet fått 
enda mer ut av reformen om de hadde prioritert studier som gir studiepoeng, 
lagt inn arbeidskrav i alle kurs, økt fokuset på skoleutvikling og øremerket 
midlene til høgskolene229. Også Universitets- og høgskolerådet understreker 
reformens instrumentelle sider. Økt mangfold og fragmentering i befolkningen 
hadde skapt krav om tilpasset og differensiert opplæring. Denne utviklingen 
gjorde at skolene ble tvunget til å ta mer hensyn til elevenes individuelle 
forutsetninger og behov. Dette skapte behov for ganske store endringer i 
organisering og innhold av norsk skole, noe som gjorde det nødvendig med en 
reform som Kunnskapsløftet230.  

Det er i det hele tatt typisk for Kunnskapsløftet at instrumentell 
rasjonalitet skal oppnås mer ved hjelp av insentivsystemer enn gjennom 
formelle organisasjonsstrukturer. Men kravet om rasjonelle reformer kommer 
imidlertid ikke bare fra utdanningsmyndigheter og lærerutdanninger, det 
kommer også fra elevene selv. Elevorganisasjonen hevder det er en svakhet ved 
Kunnskapsløftet at den ikke i større grad utformes som et redskap for endring. 
De mener for eksempel at kompetansemålene i de nye læreplanene er alt for 
vage, og at læringsmålene er for diffuse og uklare til at de kan brukes som 
verktøy231. Den motsatte holdningen finner vi imidlertid hos Norsk Lektorlag. 
De frykter at en instrumentell tilnærming med økt bruk av poengsystemer 
faktisk kan tilsløre reelle faglige svakheter i norsk skole. Etter deres mening bør 
man derfor bare innføre poengsystemer om erfaringene tilsier at disse 
systemene bidrar til at hele utdanningssystemet blir bedre232.  

Vektleggingen av den instrumentelle rasjonaliteten møter imidlertid en hel 
del motstand blant sentrale aktører på det utdanningspolitiske feltet. Dette ser 

                                                 
227 ”Kunnskapsløftet - Erfaringer med bidrag og tiltak”. Høgskolen i Nord - Trøndelag 2007.  
228 ”Notat om arbeid med Kunnskapsløftet”. Høgskolen i Nesna 2006.   
229 ”Deling av erfaring fra Kunnskapsløftet”. Høgskolen i Hedmark 2006.   
230 ”Lærerutdanningenes erfaringer med implementeringen av Kunnskapsløftet”. Universitets – og 
høgskolerådet 2007.  
231 ”Innføringstakt for Kunnskapsløftet” og ”Evaluering av Kunnskapsløftet – tilbakemeldinger”. 
Elevorganisasjonen 2005. 
232 ”Høringssvar om fag- og timefordeling i grunnskolen, fellesfag i videregående opplæring og 
omfang av prinsipper for valg av programfag i videregående opplæring”. Norsk Lektorlag 2005.   
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man kanskje tydeligst i reaksjonene på Kvalitetsutvalgets utredning I første rekke 
fra 2003. Blant de 117 forslagene til endringer i norsk skole som finnes her er 
det svært mye som seinere følges opp i Kunnskapsløftet233. I en lengre 
høringsuttalelse fra Utdanningsforbundet kritiserer de nettopp utvalget for å ha 
et altfor instrumentelt syn på læring, og hevder at de legger langt mer vekt på 
nytte enn dannelse. Konsekvensen er at Kvalitetsutvalget unnlater å drøfte 
hvordan skolen kan ivareta sitt brede samfunnsmandat, og hva som skal til for å 
opprettholde en mangfoldig og inkluderende fellesskapsskole. De mener det er 
behov for mer kunnskap og diskusjon om hva det er som skaper de gode 
undervisnings- og læreprosessene i skolen, men utvalgets fokus på nytte gjør at 
man dessverre holder seg unna denne typen diskusjoner234. 

 

Problemer og løsninger  

Instrumentelle reformer har alltid et logisk og konsistent forhold mellom 
problemer og løsninger. I den rasjonelle modellen er det selvsagt at reformer 
skal gjenspeile løsninger på organisatoriske problemer. Først har man 
problemer, deretter finner man løsninger som skal ordne opp i problemene. 
Reformer kan forstås som pakker med en rekke ulike løsninger, løsninger som 
samtidig bærer med seg oppfatninger av hva som er problemet. Ofte er det 
derfor slik at problemer og løsninger i reformer går hånd i hånd, fordi det 
finnes ferdig utarbeidede løsninger til ulike problemer. Har man først definert 
hva som er problemet har man derfor samtidig sagt hva som er løsningen. Det 
at problemer og løsninger er logisk oppbygd bygger også opp under viktige 
forutsetninger i det rasjonelle perspektivet om klare mål, effektivitet, optimering 
og implementering. Hvordan er så forholdet mellom problemer og løsninger i 
Kvalitetsreformen, Politireform 2000 og Kunnskapsløftet? 
 

Kvalitetsreformen 

Kvalitetsreformen understreker gjentatte ganger at reformens løsninger 
representerer gode svar på de problemene som finnes i høyere utdanning. For 
de høyere utdanningsinstitusjonene er problemet at det forskes for lite, og at 
mye av forskningen holder et for lavt nivå. For studentene er problemet at de 
ofte får for dårlig oppfølging fra lærestedet, og at mange av dem bruker for liten 

                                                 
233 ”NOU 2003:16 I første rekke”. Utdannings- og Forskningsdepartementet 2003. 
234 ”Kvalitetsutvalgets innstilling og andre aktuelle problemstillinger – høringsuttalelse”. 
Utdanningsforbundet 2003. 
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tid på studier. Arkitektene bak reformen mener disse tingene til sammen skaper 
det som er det store problemet for både studenter, institusjoner og samfunn: 
dårlig studieprogresjon og lav gjennomstrømning av studenter. 
Kvalitetsreformen må derfor løse disse problemene med ordninger som skaper 
et høyere trykk i systemet, og løsningene må bygge på ”fleksibilitet”, 
”rettferdighet”, ”intensitet”, ”skaperkraft” og ”kvalitet”235. Fleksibilitet trengs 
for å sikre nødvendig omstilling og fornyelse, rettferdighet trengs for at alle skal 
få lik rett til utdanning, intensitet trengs for å øke gjennomstrømningen, 
skaperkraft trengs for å bryte opp det tilstivnede og uvante, og kvalitet trengs 
som et overordnet kjennetegn ved hele kunnskapssystemet. Selv om disse fem 
begrepene representerer ganske ulike verdier, har de det til felles at de alle 
begrunnes ved hjelp av instrumentelle argumenter. Fleksibilitet, rettferdighet og 
skaperkraft skal først og fremst oppnås gjennom endringer i formelle 
organisasjonsstrukturer, mens intensitet og kvalitet skal oppnås gjennom økt 
bruk av insentivsystemer.            

Selv om de er abstrakte og allmenne sier disse begrepene likevel ganske 
mye om departementets oppfatning av hva som er aktuelle problemer og 
løsninger i høyere utdanning. Men hvordan er egentlig koplingene mellom disse 
begrepene og de konkrete tiltak i Kvalitetsreformen? Fleksibiliteten skal økes ved 
at universiteter og høgskoler blir forvaltningsorganer med særskilte fullmakter 
og frihet til å profilere egen institusjon, ved at det åpnes opp for individuelle og 
institusjonelle tilpasninger til det nye gradssystemet, og ved at det legges til rette 
for mer fleksibel bruk av personalressurser. Rettferdighet og lik rett til utdanning 
skal realiseres gjennom økt stipendandel, geografisk spredning av høyere 
utdanningsinstitusjoner over hele landet, og ordninger som sørger for at 
studenter med funksjonshemninger og særskilte behov kan gjennomføre høyere 
utdanning. Man skal skape mer intensitet ved å utnytte studieåret bedre, gjøre 
båndene mellom student og lærested tettere, og åpne opp for bruk av tre 
terminer i året. I tillegg skal bevilgninger til institusjonene gjøres mer avhengig 
av avlagte studiepoeng og antall uteksaminerte kandidater. Skaperkraften skal 
utløses ved å øke antall og makt til de som representerer eksterne interesser i 
styrene, fremme økt samarbeid og arbeidsdeling mellom institusjonene, og ved 
å legge mer vekt på deltagelse i internasjonale programmer og 
institusjonsforankrede utvekslingsavtaler. Og kvaliteten skal sikres gjennom 
systematiske studentevalueringer, økt internasjonalisering av 

                                                 
235 ”St.meld. nr. 27: Gjør din plikt - Krev din rett. Kvalitetsreform av høyere utdanning”:6-8. Kirke-, 
utdannings- og forskningsdepartementet 2001. Hvis man setter sammen forbokstavene i disse fem 
begrepene får man det departementet ønsker seg: en FRISK politikk for høyere utdanning. 
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utdanningssystemet, og ved å konsentrere ressursene slik at man får utviklet 
fagmiljøer over en viss størrelse. Det trengs også skikkelige verktøy for å 
undersøke kvaliteten på alle nivåer, og den faglige ledelsen på avdelingsnivå skal 
styrkes gjennom åremålsansettelser236. 
 

Politireformen 

Det nye Politidirektoratet startet opp sin virksomhet 1. januar 2001, og 
noen dager etter foreligger stortingsmeldingen Politireform 2000. Et tryggere 
samfunn. Meldingen slår fast at reformen vil innebære store omstruktureringer av 
politiet, og at endringene særlig får konsekvenser for inndelingen av 
politidistriktene237. Det går klart fram at departementet mener det er en tett 
kopling mellom de problemene som finnes i politiet, og de løsninger som tilbys 
i reformen. Det store problemet er at det er for mange politidistrikter, 
løsningen ligger derfor i å lage færre, større og mer slagkraftige enheter. Den 
etablerte politidistriktsstrukturen skaper dårlig ressursutnyttelse, urasjonell 
arbeidsfordeling, med svak samordning og styring som resultat. 
Politidistriktsutvalget foreslo å redusere antallet politidistrikter fra 54 til 38, men 
departementet ønsker å redusere dette antallet med ytterligere ti til 28. 
Meldingen tar for gitt at denne reduksjonen i antallet distrikter vil skape 
løsninger som er bra for politi- og lensmannsetaten. Det vil føre til større 
kostnadseffektivitet og et bedre organisatorisk grunnlag for lokal 
ressursutnyttelse, fordi man frigjør administrative ressurser som kan brukes til 
tjenesteytende, forebyggende og kriminalitetsbekjempende arbeid. De 
strukturelle endringene skal også gjøre politidistriktene mer bærekraftige, slik at 
det blir lettere for den enkelte driftsenhet å utnytte den samlede kompetansen i 
distriktet238.  

Politireform 2000 skiller seg også ut ved at den sentrale prosjektledelsen 
i direktoratet spiller en svært framskutt og overordnet rolle i det å drive 
reformen gjennom. Dette kommer til uttrykk i den hyppige bruken av 
instrukser og absolutte tidsfrister, og deres påpekning av at underliggende 
enheter hele tiden må ha reformens overordnede mål for øyet når tiltak 
iverksettes lokalt239. Allerede i målene forut for reformen ligger det sterke 
føringer på hvordan problemer, løsninger og forholdet mellom dem skal være. I 

                                                 
236 St.meld. nr. 27: Gjør din plikt - Krev din rett. Kvalitetsreform av høyere utdanning”. Kirke-, 
utdannings- og forskningsdepartementet 2001. 
237 St.meld. nr. 22: Politireform 2000 - Et tryggere samfunn”:2-6. Justis- og politidepartementet 2001. 
238 Op.cit:105-121.  
239 ”Politireform 2000 - Rammer og retningslinjer”:6-7. Politidirektoratet 2001.   
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tildelingsbrevet til direktoratet skriver departementet at det ’i disse 
omstillingsprosessene skal legges vekt på ledelses- og kompetanseutvikling, 
rasjonaliseringsgevinster, styringsgevinster og effektive tjenesteordninger’240. 
Dette er et utsagn som gjenspeiler den sentrale prosjektledelsens tolkning av 
hva som er de viktigste problemene i politiet, hvordan reformen bør løse disse 
problemene, og hvilke krav som bør stilles til lokal gjennomføring. Et godt 
eksempel på hvordan ledelsens definisjon av problemer og løsninger løftes inn i 
reformen får vi når de tidligere nevnte faggruppene etableres og tildeles 
oppgaver, mandat og mål. Hvilke problemer man står overfor, og hvilke 
løsninger som bør velges, er nemlig allerede integrert i hovedmålene.  

Organisering, styring og ledelse skal sørge for at politiet organiseres på måter 
som skaper en mer effektiv og rasjonell drift, en raskere og sikrere 
beslutningsprosess, mer optimal måloppnåelse, og bedre service til publikum. 
Administrative fellesfunksjoner, forvaltning og sivile gjøremål skal sørge for at 
politidistriktene utvikler effektive og rasjonelle administrasjoner med et høyt 
servicenivå, som støtter distriktets øvrige funksjoner. Operativ planlegging og 
samordning skal beskrive hvordan politidistriktene kan organisere seg på det 
operative fagområdet, slik at tjenesten fremstår som publikumsrettet, effektiv 
og forebyggende. Etterforskning skal beskrive modeller innefor feltet som skaper 
rask og effektiv saksbehandling med høy kvalitet og optimal rettssikkerhet. 

Personalpolitikk og kompetanseutvikling skal bidra til fleksibel omstilling med 
vekt på kompetanse, utvikling og trygghet. Informasjonsteknologi skal tilpasse 
infrastruktur og dataløsninger til den nye politidistriktsstrukturen, og med det 
bidra til at tidsplanen for gjennomføring opprettholdes. Samband og 
telekommunikasjon skal sørge for at de nye politidistriktene får et driftssikkert og 
tilfredsstillende kommunikasjonssystem, slik at politiets tilgjengelighet til 
publikum blir best mulig. Informasjon skal bidra til effektiv og målrettet 
informasjonsflyt i forbindelse med omstillingsprosessen. Infrastruktur og 
lokaliteter skal være rådgivere og sørge for støtte og veiledning til de lokale 
prosjektene. Og Arkiv skal utarbeide retningslinjer og legge til rette for godkjent 
avlevering av arkivmateriale, og komme med forslag til hvordan rutinene kan bli 
bedre i framtida241.                               
 

                                                 
240 ”Tildelingsbrev for Politidirektoratet”:6. Justis- og Politidepartementet 2001. 
241 ”Politireform 2000 - Forprosjekt”:4-9. Politidirektoratet 2001. 
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Kunnskapsløftet 

Det er åpenbart at både departement og direktorat ser på 
Kunnskapsløftet som et redskap som skal brukes å løse hovedproblemene i 
norsk skole. De viktigste av disse problemene er den svake scoren i 
internasjonale sammenligninger, de store ulikhetene i læringsutbytte, den dårlige 
progresjonen i videregående skole, og en tilpasset opplæring som ikke fungerer 
godt nok for alle242.  Utdanningsmyndighetene mener altså at Kunnskapsløftet 
skal løse disse problemene - det er dette som begrunner reformen og samtidig 
gjør den så instrumentell. Som alle instrumentelle reformer har den også et klart 
definert mål: at alle elever skal utvikle grunnleggende ferdigheter og 
kompetanse slik at de får mulighet til å delta i kunnskapssamfunnet. For å nå 
dette målet har reformen følgende virkemidler: Vektlegging av lese- og 
skriveopplæring fra første skoleår, nye læreplaner i alle fag med tydelige mål for 
hva som skal være elevenes og lærlingenes kompetanse, ny tilbudsstruktur i den 
videregående opplæringen, og nye gjennomgående læreplaner for alle trinn. I 
tillegg skal man øke bruken av nasjonale prøver og kartleggingsprøver, og man 
skal bli flinkere til å utnytte resultatene av disse til å utvikle kvalitet i skolen243. 

Elevorganisasjonen for ungdomsskolen mener det er mange problemer i 
norsk skole. Klassene er for store, strukturene er for rigide, matematikken er for 
vanskelig, og undervisningen for dårlig. Men at det finnes mange problemer er 
ikke nødvendigvis noe problem, det betyr jo bare at det finnes desto flere 
mulige løsninger. De er enig med Kvalitetsutvalget i at det er viktig å innføre 
basiskompetanse, modulbaserte læreplaner, basisgrupper innenfor rammene av 
skoleklasser, bedre integrering av informasjonsteknologi i læringen, og en 
mindre teoretisk og mer praktisk orientert undervisning244. Når reformen er 
kommet i gang noen år seinere har det dukket opp nye problemer som krever 
nye - og noen gamle - løsninger. Da argumenterer Elevorganisasjonen for at 
Kunnskapsløftet bør utsettes, at overgangen mellom ungdomsskole og 
videregående skole må bli mer smertefri, og at læreplanene revideres på nytt slik 
at de kommer mer på linje med retningslinjene for læreplanarbeidet. De føyer til 
at det må bli mindre teoretisering i yrkesfagene, at nasjonale prøver må spille en 
annen rolle enn de gjør i dag, og at myndighetene ikke bør kunne pålegge 
elevene innkjøp av egen datamaskin245.  
                                                 
242 ”Kunnskapsløftet”. Kunnskapsdepartementet 2007.  
243 Op.cit. 
244 ”Høringsrapport fra elevhøringen på kvalitetsutvalgets utredning NOU 2003:16 I første rekke. 
Ungdomsskolen”. Elevorganisasjonen i Norge 2003.  
245 ”Innføringstakt for Kunnskapsløftet”, ”Evaluering av Kunnskapsløftet - tilbakemeldinger”, og 
”Høring – forslag til endringer i opplæringsgloven og friskoleloven”. Elevorganisasjonen i Norge 2005 
og 2007. 
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Statssekretær Lisbeth Rugtvedt hevder at det finnes en svært bevisst 
kopling mellom problemer og løsninger i Kunnskapsløftet, og at reformen 
tilbyr løsninger som er tilpasset problemene i norsk skole246. Når 
Kunnskapsdepartementet oppsummerer reformen benytter de seg da også av 
en retorikk som handler om om at bestemte problemer fører til bestemte 
løsninger. Det var fire klynger av problemer som gjorde at man så seg nødt til å 
gjennomføre Kunnskapsløftet.  For det første fantes det internasjonale 
undersøkelser som viste at norske elever hadde dårlige faglige resultater i 
forhold til de ressurser som her ble brukt på utdanning. For det andre hadde 
mange av de store forskjellene i kunnskapstilegnelse mellom elever og skoler 
som sin bakgrunn i sosiale ulikheter. For det tredje var det altfor få som 
fullførte videregående opplæring. Og for det fjerde var ikke opplæringen godt 
nok tilpasset alle grupper i den norske skolen247.  

Kunnskapsløftet handler om å iverksette ordninger som løser disse 
problemene, og man kommer i alt fram til ni løsninger på disse fire klyngene 
med problemer. En løsning var å endre skolens innhold, struktur og 
organisering. En annen var å øke satsningen på kompetanseutvikling for 
skoleledere og lærere. En tredje var å lage gjennomgående læreplaner for hele 
opplæringen.  En fjerde var å fokusere på grunnleggende ferdigheter. En femte 
var å vektlegge lese- og skriveopplæring fra første års trinn. En sjette var å lage 
nye læreplaner for alle fag, med tydelige mål for elevers og lærlingers 
kompetanse. En sjuende var å lage ny fag- og timefordeling kombinert med ny 
tilbudsstruktur i videregående opplæring. En åttende var å lage lokal valgfrihet 
når det gjelder arbeidsformer, læremateriell og organisering av opplæringen. 
Den niende og siste løsningen var nye elevvurderinger med nasjonale prøver, 
hvor resultatene skulle brukes for å gjøre skolen bedre, og lage 
kartleggingsprøver i lesing, regning og tallforståelse for 2. trinn248. 
                        

Ambisjoner, kriterier og teknologi 

Graden av instrumentell rasjonalitet kan også analyseres ved å studere 
reformers ambisjonsnivå. Rasjonelle reformer vil ha et ambisjonsnivå som 
verken er for høyt eller for lavt, mye makt sitter derfor hos de som klarer å 
definere hva det vil si å ha passende reformambisjoner. For høye ambisjoner 
kan skape urealistiske forventninger til reformene, risikoen da er at de vedtas 

                                                 
246 ”Sosial utjevning i læring – ideologi og mål”. Tale av statssekretær Lisbeth Rugtvedt på 
konferanse i regi av Utdanningsdirektoratet 2008. 
247 ”Kunnskapsløftet”. Kunnskapsdepartementet 2007. 
248 Op.cit.  
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uten å iverksettes. For lave ambisjoner kan skape ”organisatorisk 
selvbekreftelse”, risikoen da er at de involverte er at man allerede har oppnådd 
det reformen skal iverksette. Instrumentelle reformer vil også være opptatt av å 
måle hvorvidt ambisjoner og mål innfris, og da trenger man målekriterier. Disse 
kriteriene er viktige fordi det er de som brukes for å avgjøre om 
organisasjonene blir ”bedre” eller ”dårligere” som følge av reformene. Hvilke 
ambisjoner og kriterier finnes i Kvalitetsreformen, Politireform 2000 og 
Kunnskapsløftet? Og er noen av reformene opptatt av å bruke datateknologi 
som redskap for måloppnåelse?     

 

Kvalitetsreformen 

Den sentrale ambisjonen med Kvalitetsreformen var å skape ordninger 
på universiteter og høgskoler som gjorde at studentene lyktes, og at kvaliteten 
på institusjonenes forskning ble bedre. Utover de omtalte endringene i 
gradsstruktur skal dette skje ved at studentene får bedre og enklere 
studiefinansiering, med økt kvalitet på både studietilbud og faglig oppfølging. 
Reformens mål skal bl.a. nås gjennom nye eksamensformer, jevnlige 
tilbakemeldinger og økt bruk av kontrakter, med studieavtaler mellom studenter 
og lærested hvor det klargjøres hvilke plikter og rettigheter man har overfor 
hverandre. Det skal bygges opp et nytt finansieringssystem som skal være tuftet 
på objektive kriterier. Dette systemet skal gi institusjonene større frihet til selv å 
disponere faglige og økonomiske ressurser, ledelsen skal styrkes slik at de lettere 
skal kunne profilere egen institusjon, og det skal bli mer fleksibilitet i 
personalpolitikken. Reformen har også en klar ambisjon om at antallet eksterne 
representanter i universitetenes og høgskolenes styrer skal økes, og at 
fullmaktene til disse representantene skal utvides249.   

Dette er endringer som er tydelig forankret i noen klare kriterier, 
kriterier som nok oppfattes som både objektive og nøytrale av departementet. 
Kriteriene legger imidlertid sterke føringer på hvordan sentrale begreper som 
”kvalitet” og ”effektivitet” forstås i reformen. Konsekvensen er at mange av 
forslagene i Kvalitetsreformen er koplet til en overordnet forventning om at 
studentene skal forplikte seg til klarere tidsfrister for framdrift og 
gjennomføring av studiene. Disse kriteriene ligger også til grunn for 
departementets sterke ønske om at universiteter og høgskoler må øke evnen og 
viljen til omstilling, effektivisere sine studie- og læringsløp, og sørge for mer 

                                                 
249 ”St.meld. nr. 27: Gjør din plikt - Krev din rett. Kvalitetsreform av høyere utdanning”:20-23. Kirke-, 
utdannings- og forskningsdepartementet 2001. 
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bedre kvalitet i overføringen av kunnskap til arbeids- og næringsliv. 
Kvalitetsreformens sterke fokus på kriterier som vektlegger gjennomstrømning 
av studenter, resultatorientering og effektivitet begrunnes med henvisning til tre 
sentrale endringsprosesser.  Det ene er generelle samfunnsendringer, det andre 
er endringene i studentenes forventninger til høyere utdanning, og det tredje er 
endringer i de forventninger arbeidslivet har til hva høyere utdanning skal gi 
tilbake til samfunnet. Dette er prosesser som utfordrer både universitetene, 
høgskolene og den etablerte politikken for høyere utdanning og forskning, og 
det er disse utfordringene som nødvendiggjør og begrunner 
Kvalitetsreformen250. 

Kvalitetsreformens ambisjoner om større institusjonell autonomi, en 
mer enhetlig gradsstruktur, og økt gjennomstrømning av studenter skaper 
ganske høye forventninger om hva reformen skal få til. Forventningene er 
imidlertid i tråd med allmenne forestillinger i omgivelsene om hva som er galt 
med høyere utdanning, og hva som skal til for å gjøre systemet bedre. I tillegg 
er ambisjonene bredt og generelt formulert, noe som gjør det vanskelig å måle 
hvorvidt de innfris eller ikke. Ambisjonene i Kvalitetsreformen er ganske høye 
uten å være urealistiske, og det er neppe noen fare for at reformens ambisjoner 
er så lave at de vil føre til ”organisatorisk selvbekreftelse”. De som står bak 
Kvalitetsreformen utøver makt ved å definere reformambisjoner som verken 
oppfattes å være for høye eller for lave. Det er også verdt å merke seg at disse 
ambisjonene er forankret i kriterier for effektivitet, resultatorientering og 
omstillingsevne. Dette er kriterier som oppfattes å være både objektive, 
selvsagte og ganske ukontroversielle, og som derfor er egnet til å gi reformene 
både bred støtte og legitimitet.           

   

Politireformen 

I Politireform 2000 finnes det en gjennomgående tro på at man bør være 
mest mulig eksplisitt i forhold til hvilke ambisjoner man har. Og reformen 
opererer altså med tre overordnede ambisjoner. Den første er å skape et mer 
effektivt politi som forebygger og bekjemper kriminalitet bedre enn før. Den 
andre er at politiet skal bli mer tjenesteytende og publikumsorientert. Den 
tredje er å gjøre politiets arbeid mer kostnadseffektivt251. Flere ganger 

                                                 
250 ”Pressemelding: Gjør din plikt krev din rett”. Kirke- utdannings- og forskningsdepartementet 
2001”.   
251 ”St.meld. nr. 22: Politireform 2000 - Et tryggere samfunn”:4. Justis- og politidepartementet 2001. 
Reformer som vektlegger effektivitet, tjenesteyting og kostnadsreduksjoner har jo lenge vært typisk 
for reformer i offentlig sektor i vestlige demokratier. Ideene i politireformen uttrykker derfor en mer 
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understreker direktorat og prosjektledelse at det er disse målsettingene som skal 
legges til grunn for alle de tiltak politidistrikter og driftsenheter velger å 
iverksette252. Ambisjonene skal nås gjennom utstrakt bruk av tidsfrister, 
detaljert planlegging og streng prioritering av oppgavene.  

Et godt eksempel er direktoratets utforming av en overordnet 
prosjektplan, med konkrete milepæler som skal følges både av den sentrale 
prosjektledelsen og de lokale prosjektene. Her blir det slått fast at politidistrikter 
og driftsenheter ikke har adgang til å bygge opp nye funksjoner i løpet av 
reformen, med mindre man realiserer gevinster og frigjør arbeidskraft til 
operativt politi- og påtalearbeid253. Dette viser hvordan reformen styres direkte 
gjennom innskrenkning av handlingsvalgene til underliggende enheter. Men det 
viser også hvordan prosessen styres indirekte ved å understreke hvilke kriterier 
som gjelder for måling av effektivitet og publikumsorientering: Jo mer man 
lykkes i å flytte ressurser fra administrative oppgaver til utøvende politioperativt 
arbeid, desto mer vil man innfri de overordnede målene i Politireform 2000. 

”Økt kvalitet” er en av de mest sentrale ambisjonene i politireformen. 
Men på hvilke måter skal reformen bidra til å øke kvaliteten i politiet? 
Prosjektledelsen anbefaler at de nye politidistriktene stiller seg selv noen 
grunnleggende spørsmål i forhold til dette.  Det er særlig fire temaer som bør få 
spesiell oppmerksomhet dersom kvaliteten skal bli bedre. Alle fire er av 
instrumentell karakter, og er forankret i noen bestemte forutsetninger og 
kriterier. Det første er markedsføring.  Hvordan skal politidistriktets mål 
profileres, og hvordan skal de forankres innad og formidles utad? Hvilke 
tjenester skal politidistriktet gi og hvordan man skal gi dem? Det andre er 
rammer og prioriteringer. Hvordan skal budsjettmessige og ressursmessige rammer 
forvaltes for å levere mest mulig effektive tjenester? Hvilke konkrete 
prioriteringer må politidistriktet foreta, og hvilken betydning har disse 
prioriteringene for interne makt- og ansvarsforhold? Det tredje er utvikling. 
Hvilke tjenester og fagområder må utvikles videre, og hvilken type teknologi 
trengs for å få til dette? Hvilke gevinster kan oppnås gjennom utviklingstiltak? 
Og hvordan kan man utvikle forholdet til statlige, kommunale og private 
samarbeidspartnere? Det fjerde temaet som bør vektlegges er personell. Hvilke 
personalbehov er nødvendige? Hvilke sosiale miljøkrav må tilfredsstilles? Har 

                                                                                                                                        
allmenn tendens i retning av det nyere statsvitenskapelig litteratur kaller den ny - liberale staten. Se 
for eksempel Christopher Pollitts artikkel ”The Pathologies of the Neo-liberal State: From 
Bureaucracy to Fragmentocracy?” i Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift nr. 2 2009. 
252 ”Politireform 2000 - Forprosjekt”. Politidirektoratet 2001. ”Politireform 2000 - Rammer og 
retningslinjer”. Politidirektoratet 2001. ”Politireform 2000 - Sluttrapport fase 1”. Politidirektoratet 2003. 
”Politireform 2000 - Rammer og retningslinjer for fase 2”. Politidirektoratet 2003.   
253 ”Politireform 2000 - Rammer og retningslinjer”. Politidirektoratet 2001. 
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man etablert en personalpolitikk som støtter opp om politidistriktets mål? Hvis 
de ulike politidistriktene klarer å jobbe med disse oppgavene, tror 
Politidirektoratet at reformen vil vil medvirke til at etaten lykkes i nå sine 
overordnende mål og ambisjoner254. 

I Politireform 2000 utvikler det seg etter hvert en ganske stor avstand 
mellom reformens ambisjoner og dens resultater. Politireformen har det til 
felles med Kvalitetsreformen at ambisjonene er ganske høye, men den skiller 
seg fra reformen i høyere utdanning ved at ambisjonene kombineres med 
urealistiske forventninger på noen områder. Det er disse urealistiske 
forventningene som gjør at både ansatte og ledere på ulike nivåer føler at 
reformen ikke innfrir, om enn av ulike grunner. Det som er interessant med 
politireformen er at den lykkes godt med sine teknisk-administrative 
ambisjoner, og man klarer å iverksette de viktigste strukturelle endringene man 
setter seg fore. Problemet er bare at det etter hvert viser seg at det ikke er noen 
sammenheng mellom reformens strukturelle tiltak, og de meget uttalte 
ambisjonene om å bli mer serviceinnstilte, tjenesteytende og 
publikumsorienterte. Snarere er det slik at politireformens satsning på 
strukturrasjonalisering fører til et politi som blir mindre synlig og tilgjengelig for 
publikum. Resultatet er at det snakkes mye om service og tjenesteyting i 
Politireform 2000, men at effektene uteblir fordi det ikke er noe samsvar 
mellom uttalte ambisjoner og faktiske organisasjonsstrukturelle endringer.                                
 

Kunnskapsløftet  

Kunnskapsløftets ambisjoner er i stor grad et resultat av de problemer 
og beskrivelser av virkeligheten som har fått fotfeste i sektoren. Ambisjonene 
kan derfor forstås som et forsøk på å komme de mest sentrale 
problembeskrivelsene i møte255. Når disse beskrivelsene har festnet seg som 
utbredte forestillinger blir det med en gang lettere å bruke de i reformen. Ett 
eksempel er ambisjonen om at alle elever skal få forbedret lese- og 
skriveopplæring allerede fra første års - trinn. Dette er et svar på den utbredte 
forestillingen om at mange elever går gjennom dagens norske skolesystem uten 
å tilegne seg grunnleggende kompetanse og ferdigheter.   Et annet eksempel 
finnes i reformens ambisjon om å øke lokal valgfrihet i arbeidsformer, 
læremateriell og organisering av opplæringen. Dette er et svar på en antagelse 
om at norsk skole er altfor sentralisert. Et tredje er nasjonale prøver og de nye 

                                                 
254 ”Politireform 2000 - Rammer og retningslinjer for fase 2”:3-4. Politidirektoratet 2003. 
255 ”Kunnskapsløftet”. Kunnskapsdepartementet 2007. 
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kartleggingsprøvene på barnetrinnet, dette er tiltak som lanseres som svar på 
sentrale problembeskrivelser i norsk skole. Et siste eksempel finner vi i 
ambisjonen om de nye programfagene, der tanken er at man allerede på 
ungdomsskolen skal få smakebiter av fag fra videregående opplæring. Dette 
spiller på en utbredt oppfatning om at overgangen fra ungdomsskole til 
videregående opplæring i dag er altfor stor, og at dette oppleves som en stor 
belastning for mange elever. 

Utdanningsdirektoratet mener at det er mulig å komme fram til gode 
kriterier så lenge disse kriteriene er et resultat av et samarbeid mellom flere 
parter. De understreker også at vurderingene i Kunnskapsløftet skal være 
utgangspunktet for seinere dialog mellom lærere, instruktører, elver, lærere og 
foresatte. Om disse aktørene klarer å samarbeide godt vil de etter direktoratets 
mening bli enige om gode og rettferdige kriterier for vurdering256.  Det finnes 
også en uttalt ambisjon om at Kunnskapsløftet skal sørge for at man får klarere 
retningslinjer, flere allmenne standarder og mer objektive kriterier når man skal 
vurdere resultater i skolen. Etter direktoratets oppfatning mangler den norske 
skolen kulturer og systemer for å fremskaffe, bearbeide og følge opp resultater. 
Skal man bygge opp slike kulturer og systemer må man være villig til å bruke 
objektive kriterier257. Departementet er stort sett enig i dette, men understreker 
at kriteriene må komme fra et gjennomarbeidet regelverk som er rettferdig, 
likeverdig, klart og entydig258.  

Utdanningsforbundets lærere ved St Olavs videregående skole er 
imidlertid av motsatt oppfatning - de mener at den økte bruken av kriterier har 
klare negative konsekvenser. Etter deres oppfatning er det nettopp den evige 
jakten på objektive kriterier for vurdering av kvalitet og effektivitet som er et av 
hovedproblemene i den norske skolen. Lærerne mener at utbredelsen av slike 
kriterier har gått alt for langt, og de vil derfor gjøre hva de kan for å hindre at 
det som i dag er uformelle vurderinger formaliseres under Kunnskapsløftet259. 
Men det finnes områder der Utdanningsforbundet er sterkt for bruken av klare 
kriterier. Samtidig som det reageres mot bruk av kriterier for å vurdere kvalitet, 
utarbeider lokallaget i Sarpsborg en resolusjon de der de krever at det fastsettes 
en minstestandard som gir den nasjonale fellesskolen en kvalitet som er like god 
for alle elever i hele landet260. Utdanningsforbundet tror også at det er fornuftig 

                                                 
256 ”Omtale av vurderinger i grunnopplæringen i læreplaner for Kunnskapsløftet”. 
Utdanningsdirektoratet 2006. 
257 ”Elevvurdering i Kunnskapsløftet” Utdanningsdirektoratet 2006. 
258 ”Oppdragsbrev nr. 06 om tiltak knyttet til individvurdering i skole og fag- og yrkesopplæringen”. 
Kunnskapsdepartementet 2007. 
259 ”Dokumentasjon av uformell vurdering”. Utdanningsforbundet, St Olavs 2006 
260 ”Krav til ny og bedre arbeidsavtale for lærerne”. Utdanningsforbundet, Sarpsborg 2006.  
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å involvere høyere utdanningsinstitusjoner i Kunnskapsløftet.  Skal man innfri 
de høye ambisjonene for norsk skole er det en forutsetning at man lykkes med å 
skape en kultur for forskning og faglig utvikling på det enkelte lærested.  De 
understreker at en slik kultur bare kan skapes om lærerne få et mer aktivt 
forhold til forskning, samtidig som forskningen må bli mer direkte relevant for 
det daglige læringsarbeidet i skoler og lærebedrifter261. Det samarbeidet som har 
oppstått mellom lærerutdanningene og skolene i Kunnskapsløftet kan derfor 
forstås som startskuddet på en slik prosess.  

Kunnskapsdepartementet legger flere steder vekt på at 
informasjonsteknologien fremmer helt nye muligheter i kunnskapssamfunnet262. 
Alt i alt er det likevel lite utdanningspolitisk debatt om temaer knyttet til IKT 
og teknologi i skolen, noe man også kan se i Kunnskapsløftet. De eneste som 
tar opp tematikken i en noe større sammenheng er Kvalitetsutvalget, som altså 
står bak det viktigste forarbeidet til reformen263. Men de ganger dette temaet 
først drøftes, handler det nesten alltid om hvordan teknologien kan brukes som 
et mest mulig effektivt verktøy i undervisningen. Og initiativene kommer oftest 
nedenfra, fra elevene. I forbindelse med Kvalitetsutvalgets utredning 
gjennomfører Elevorganisasjonen en høring for ungdomsskolen hvor elevene 
understreker at det gjelder å øke innsatsen for bruk av informasjonsteknologi i 
skolen. Dette gjelder særlig i utviklingen av de elektroniske elevmappene, ved 
eksamen og i forbindelse med nasjonale prøver. Elevene gir også uttrykk for at 
de ønsker seg et fag som omhandler teknologi og design allerede på 
ungdomstrinnet, men forutsetningen må være at faget lykkes med å kombinere 
teori og praksis264.  

Utdanningsforbundet deler stort sett Kvalitetsutvalgets perspektiver for 
informasjonsteknologi i skolen, og også de synes det er viktig at denne 
teknologien blir en integrert del av all utdanning og samfunnsutvikling. 
Forbundet mener at lærerne må gis mulighet til kontinuerlig 
kompetanseoppbygging på dette feltet, og at det bør dannes nettverk om 
informasjonsteknologi som fungerer forpliktende og støttende265. At det kan 
være stor avstand mellom visjoner og virkelighet om den teknologiske 
utviklingen i skolen illustreres godt i et brev fra Steinerskolen. De minner 
departementet om at informasjonsteknologi ikke er en integrert del av 

                                                 
261 ”Kvalitetsutvalgets innstilling og andre aktuelle problemstillinger”. Utdanningsforbundet 2003.  
262 Informasjonsbrosjyre for Kunnskapsdepartementet 2006. 
263 ”NOU 2003:16 I første rekke”. Kunnskapsdepartementet 
264 ”Høringsrapport fra elevhøringen om Kvalitetsutvalgets utredning NOU 2003:16 I første rekke. 
Ungdomsskolen”. Elevorganisasjonen i Norge 2003.  
265 ”Høringsuttalelse om Kvalitetsutvalgets innstilling og andre aktuelle problemstillinger”. 
Utdanningsforbundet 2003. 
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skolehverdagen for deres elever før i 10. klasse. Årsaken er at de er overbevist 
om at yngre barn lærer best når de får formidlet faget direkte gjennom 
umiddelbar og nær kontakt med læreren. En datamaskin i de første skoleårene 
vil derfor bare være til hinder for den læreprosessen Steinerskolen legger opp 
til. De understreker derfor at barna ikke kan gi elektroniske svar på 
spørreskjemaer fra direktoratet266! 

I forsøket på å finne fram til passende reformambisjoner er 
Kunnskapsløftet den eneste av de tre reformene som ender opp med 
ambisjoner som heller er for lave enn for høye. Mye av årsaken ligger i 
tendensen til å ville formulere ambisjoner som samsvarer med utbredte 
forestillinger og problembeskrivelser både i sektoren og i samfunnet rundt. 
Dette fører til at reformambisjonene får et defensivt preg, de begrenses ofte til 
å være speilbilder av brede synspunkter i opinionen om hva som er godt og 
dårlig med norsk skole. Det fører også til at ambisjonene blir diffuse og 
uforpliktende, slik at de kan tolkes på mange ulike måter. Mange i den norske 
skolen vil nok derfor mene at de allerede har gjort mye for å realisere de 
endringene Kunnskapsløftet legger opp til, noe som øker faren for at 
iverksettingen av reformen skaper ”organisatorisk selvbekreftelse”. Dessuten er 
det slik at reformens ambisjoner i stor grad handler om å få bedre metoder og 
virkemidler gjennom allmenne standarder, objektive kriterier og klarere 
retningslinjer. Hvilke mål man skal oppnå gjennom bruken av disse 
virkemidlene er imidlertid langt mer uavklart.          

                                                 
266 ”Forskriftsregulering av obligatorisk kartlegging av elevers læringsmiljø”. Steinerskolene i Norge 
2003. 
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Kapittel 7 Tradisjoner og tilpasninger: analyse av tre reformer 

 

Uformelle strukturer, forventninger, sektor og lokale særtrekk 

Reformer ønsker vanligvis å fremme rasjonalitet og effektivitet gjennom 
en mest mulig bevisst utforming av formelle organisasjonsstrukturer. Men hva 
er det egentlig som skjer når slike instrumentelle ideer møter organisasjonens 
uformelle strukturer og lokale særtrekk? Det er verdt å undersøke hvordan 
reformene påvirker uformelle strukturer, og hvordan disse strukturene preger 
iverksettingen av reformene. Det er også slik at de uformelle strukturene i en 
organisasjon påvirker de ansattes forventninger til reformer. Reformer endrer 
gjerne aspirasjonsnivået, nettopp fordi de etablerer nye forventninger om hva 
organisasjonen skal være. Det finnes derfor alltid en fare for at store reformer 
først og fremst øker krav og forventninger, ikke kvalitet og yteevne. Dette kan 
forklare hvorfor det ofte er høye forventninger til reformer i starten, og at de 
gjerne etterfølges av tilsvarende skuffelser når de er ferdig gjennomført. Man 
kan også spørre seg hvorvidt reformer er allmenne og abstrakte fenomener som 
kan fungere overalt, eller om de må utformes på måter som tar hensyn til 
særtrekk ved sektoren eller den lokale organisasjon. På hvilke måter tar 
Kvalitetsreformen, Politireform 2000 og Kunnskapsløftet hensyn til verdier og 
institusjonelle trekk i de ulike sektorene? 
 

Kvalitetsreformen 

Kvalitetsreformen preges av en forventning om at studenter, 
utdanningsinstitusjoner og samfunnet rundt skal få mer igjen for de ressursene 
som brukes på høyere utdanning. Dette er reformens ”minste felles 
multiplum”, og brukes som den viktigste begrunnelsen for flere av de mest 
sentrale tiltakene. Ett godt eksempel på dette finnes i ideen om at 
studieprogresjonen vil bli bedre hvis man lykkes med å finne ordninger som 
skaper et gjensidig forpliktende forhold mellom studenter og 
utdanningsinstitusjoner. Tanken er at økt bruk av studentevalueringer og 
tilbakemeldinger fra lærerne skal styrke forholdet mellom student og lærer, noe 
som igjen skal føre til at man lykkes med å øke gjennomstrømningen av 
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kandidater267. Et annet relevant eksempel er den nye gradsstrukturen. Den skal 
få institusjonene til å fremme mer effektive læringsløp, slik at man får overført 
mer kunnskap på kortere tid268. Et tredje eksempel er Kvalitetsreformens krav 
om at institusjonene skal lage systemer som dokumenterer kvalitet. Studentenes 
evaluering av undervisningen skal inngå i dette, og dataene skal utnyttes for å 
bedre kvaliteten269. I alle tre eksempler er forventningene ganske entydige: selv 
om ressursene til sektoren ikke øker, kan institusjonene likevel bli langt bedre 
enn hva de er i dag. Den overordnede tanken er at man må endre de 
grunnleggende verdier og holdninger som finnes i og rundt de høyere 
utdanningsinstitusjonene.    

Disse forventningene får viktige konsekvenser for oppfatningen av hva 
en kunnskapssektor skal være, og hva den er til for. Kvalitetsreformens visjon 
er å bygge kunnskapsinstitusjoner av ypperste kvalitet i masseutdanningens tid, 
slik at Norge kan bli en ledende kunnskapsnasjon. Men dette er et godt 
eksempel på ”organisatorisk hykleri”, hvor det er åpenbare forskjeller på prat og 
handling. De konkrete forslagene i reformen peker nemlig i en ganske annen 
retning, hvor poenget er at sektoren bør effektivisere og rasjonalisere slik at den 
kan produserer flere og mer relevante kandidater på kortere tid. Dette ser vi 
særlig i forslagene om studiekontrakter, om bruk av tre studieterminer pr. år, 
om hyppigere og mer læringsrelevante evalueringsformer, om tildeling av 
stipend etter ferdig avlagte studier, om at omfanget av ekstern sensur skal 
reduseres, og at gradene skal bli kortere og mer enhetlige. Vi ser det også i 
forslaget om å øke bruken av økonomiske insentiver i sektoren. Man skal 
premiere de høgskoler og universitet som får studentene til å lykkes, fremme 
forskning og utdanning som bidrar til å utvikle regionalt nærings- og 
samfunnsliv, og styrke de institusjonene som tilpasser studieprofilen til 
endringer i studieønsker og behovet for arbeidskraft. Alle de nye ordningene 
har det til felles at de markerer en klar avstand til mange av sektorens 
tradisjonelle verdier. Disse endringene skal følges opp av en ny 
finansieringsmodell, som i langt større grad enn tidligere skal belønne 
institusjonene etter antall avlagte studiepoeng, uteksaminerte kandidater og 
forskningsproduksjon270. 

Noen ganger blir det hevdet at universitet og høgskoler bør rendyrke og 
profilere egen virksomhet ved å ta vare på lokale og virksomhetsspesifikke 

                                                 
267 ”St.meld. nr. 27: Gjør din plikt - Krev din rett. Kvalitetsreform av høyere utdanning”:25-34. Kirke-, 
utdannings- og forskningsdepartementet 2001. 
268 Op.cit.:35-41. 
269 Op.cit.:55-64. 
270 ”St.meld. nr. 27: Gjør din plikt - Krev din rett. Kvalitetsreform av høyere utdanning”. Kirke-, 
utdannings- og forskningsdepartementet 2001. 
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trekk. Men Kvalitetsreformen sier egentlig veldig lite om hvordan institusjonene 
skal rendyrke institusjonelle trekk, og hvilke verdier det i så fall er verdt å satse 
på. Departementet er imidlertid svært opptatt av å understreke at reformen skal 
gi de høyere utdanningsinstitusjonene mer faglig, organisatorisk og økonomisk 
frihet. Den økte friheten skal sørge for at lærestedene utvikler egne 
institusjonelle trekk, at de bedrer evnen til å ta selvstendige beslutninger, og at 
de på den måten fremmer kvalitet i utdanning og forskning. Den logiske 
konsekvensen er da at institusjonene selv må ta et større ansvar for å utvikle 
kvaliteten i det de tilbyr. Departementet mener at detaljerte standarder for 
innhold og organisering av studietilbudene begrenser institusjonenes mulighet 
for for å utvikle seg faglig og pedagogisk, og at sentralt fastsatte rammeplaner 
derfor kun skal definere krav til kandidatenes sluttkompetanse. 
Kvalitetsreformen slår altså fast at høgskoler og universitet skal få mer frihet til 
å bestemme ting selv. Men reformen er likevel fattig på visjoner om hvordan 
utdanningsinstitusjonene skal bruke denne friheten til å utvikle sitt særpreg og 
bygge opp en egen identitet271. 

 

Politireformen 

I stortingsmeldingen om politireformen slår departementet fast at det 
finnes klare forventninger fra publikum om at politiet skal formidle solidaritet, 
tjenestevillighet og respekt ovenfor enkeltmennesket. Dette 
forventningsmangfoldet fører til at tjenestemannen må fylle flere ulike roller. 
Politirollen består av både generalister, spesialister og ledere, og reformen skal sørge 
for at systemet blir så fleksibelt at det i framtida blir lettere å alternere mellom 
de ulike rollene272. Politireformen er i det hele tatt et meget godt eksempel på 
hvordan reformer ønsker å styre hva som skal være en virksomhets uformelle 
normer, noe som illustreres av en rekke forsøk på å definere hva som skal være 
politiets grunnleggende verdier: Politiets oppgaver må løses gjennom 
beslutninger som tar høyde for skjønn og helhetsvurderinger, innenfor et 
system som kombinerer regelstyring med mål- og resultatstyring. Tydelighet 
skal skape tillit hos publikum, og tillit er viktig for å opprettholde 
forventningene om politiet som den sentrale institusjonen for bekjempelse og 
forebygging av kriminalitet. Tilliten skal bygge på likebehandling, legalitet og 
offentlighet, og disse verdiene skal gjenspeiles i etatens instrukser, 

                                                 
271 Op.cit:55-64. 
272 ”St.meld. nr. 22: Politireform 2000 - Et tryggere samfunn”:66-68. Justis- og politidepartementet 
2001.  
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organisasjonskultur og atferd.  Politiet skal fortsatt ha et sivilt preg, med en 
desentralisert og publikumsnær struktur som skal garantere folks rettssikkerhet. 
Det understrekes derfor at lokal kunnskap er viktig for å nå målene om å 
forebygge og bekjempe kriminalitet273. 

Likevel er det liten tvil om at Politireform 2000 først og fremst ble 
igangsatt for å skape mer sentraliserte enheter, og for å redusere de store 
forskjellene som fantes mellom politidistrikter. Man skulle derfor kunne 
konkludere med at politireformen nedprioriterte lokale særtrekk slik at man 
kunne satse mer på sentralisering. Det interessante er imidlertid at reformens 
viktigste begrunnelse er at sentraliseringen vil gjøre det langt lettere å ivareta 
publikums lokale behov. I følge departementet fantes det en rekke gode 
grunner til å fjerne de små politidistriktene: De brukte for stor andel av 
ressursene på administrative funksjoner, de var sårbare uten særlig muligheter til 
omdisponering av ressurser, det hendte for ofte at de var avhengige av bistand 
utenfra, og det lave tilfanget av saker gjorde at det ble vanskelig å bygge opp og 
beholde kompetanse. Mange mindre politidistrikt kunne ikke disponere 
personell til tjeneste som nærpoliti, fordi den strukturen som fantes før 
reformen ikke åpnet opp for fleksibel utnyttelse av personell innenfor et større 
geografisk område. Politireform 2000 skulle derfor sørge for at politidistriktene 
ble mer likestilte både i størrelse, kapasitet, ressursbruk og geografisk 
utstrekning. Disse organisatoriske endringene skulle gjøre sektoren mer robust, 
samtidig som man skulle innfri det overordnede målet om mer ’mer politi og 
mindre administrasjon’274.          

Den fundamentale ideen i Politireform 2000 er altså at færre og større 
politidistrikter skal føre til et mer effektivt, kostnadsbevisst og 
publikumsorientert politi. Men spørsmålet er hva som faktisk skjer når de nye 
formelle strukturene møter de etablerte uformelle strukturer i politiet. 
Reformen i politiet synes å være et godt eksempel på hva som ofte skjer når 
ideene i reformen ikke samsvarer med de verdiene som finnes i organisasjonens 
uformelle strukturer. Ett av reformens hovedmål er å bedre tilgjengelighet og 
service, men det viser seg at et flertall av de ansatte mener de større enhetene 
har ført til dårligere tilgjengelighet til publikum, og lavere servicegrad for 
brukerne. I tillegg framhever de at økt størrelse på politidistrikt og driftsenheter 
har skapt dårligere trivsel og mindre effektiv bekjempelse av 
hverdagskriminalitet275. Dette er nedslående nyheter for arkitektene bak 

                                                 
273 Op.cit:30-37. 
274 Op.cit:43-49.  
275 ”Sluttevaluering - Politireform 2000. De ansattes vurdering av politireformen”:8-9. Agenda 
Utredning og Utvikling AS 2006. 
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politireformen, og funnene kan i hvert fall delvis forklares med at reformen har 
skapt høye forventninger som ikke er innfridd. På alle hierarkiske nivåer finner 
man dessuten en stor andel som mener politireformen har hatt negative 
konsekvenser for den lokale polititjenesten, noe som kan tyde på at reformen 
ikke har tatt nok hensyn til de lokale særtrekk og grunnleggende verdier som 
finnes i sektoren. Mange av de spurte polititjenestemennene bekrefter da også 
at organiseringen av distriktsovergripende enheter og nye samarbeidsstrukturer 
på regionnivå har tappet de lokale tjenestestedene for ressurser276. 

Hvilke forventninger og oppfatninger har så publikum av politiet, og på 
hvilke måter forsøker Politireform 2000 å møte disse? Folks inntrykk av 
politiets innsats lokalt er verken veldig dårlig eller veldig godt, men av de som 
har hatt direkte kontakt med politiet opplyser nærmere 80 % at de mottas på en 
god måte. Det som er mest slående er likevel hvor markert publikums inntrykk 
av hva som er positivt og negativt skiller seg fra politiets egen oppfatning. Mens 
publikum alt i alt mener at synlighet og tilgjengelighet ved akutt behov for hjelp 
har blitt bedre siden reformen startet, mener de ansatte i politiet at det er 
mindre tilgjengelighet til publikum og dårligere service til brukerne som er de to 
største negative effektene av reformen. Og motsatt: Mens både politimestere og 
ansatte mener reformen har gjort politiet bedre i stand til å takle store og 
kompliserte saker, mener publikum at politiets håndtering av alvorlig 
kriminalitet er svekket i løpet av reformperioden277. Synet på virkeligheten 
varierer altså svært mye, og illustrerer hvor problematisk det er å bruke 
meningsmålinger som grunnlag for organisasjonsutforming. Resultatet blir da 
også at Politireform 2000 ender opp med mange velmenende slagord om 
tjenesteyting og publikumsorientering, men disse blir i liten grad prioritert og 
innlemmet i de organisasjonsstrukturelle endringene som er sentrale i reformen.  

De ulike oppfatningene av hva som har fungert og ikke fungert i 
politireformen er et godt eksempel på hvordan virkeligheten er 
institusjonalisert. Vår tolkning av virkeligheten er avhengig av de verdier og 
normer som over tid blir tatt for gitt, og disse verdiene og normene varierer 
etter hvilken posisjon vi har og hvilken sosialisering vi har gått igjennom.   
Dette er hovedgrunnen til at reformen vurderes så forskjellig av publikum, ulike 
grupper av ansatte og politimesterne. Hver enkelt gruppe av aktører er 
sosialisert inn i ulike posisjoner med forskjellige virkelighetsbilder, noe som 
fører til at de oppfatter den samme reformen på ulike måter. Det at 
Politireform 2000 snakker mye om service og tjenesteyting selv om de faktiske 

                                                 
276 Op.cit:7. 
277 ”Sluttevaluering - Politireform 2000. Publikumsundersøkelsen 2006”. Agenda Utredning og 
Utvikling AS 2006.  
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strukturelle endringene peker i motsatt retning, er nok et eksempel på hvor 
viktig det er å skille mellom prat og handling i reformer. Igjen er dette et uttrykk 
for organisatorisk hykleri, hvor man sier at man gjør noe annet enn man faktisk 
gjør. Men det er gode grunner til at det er slik! Prat og handling tjener helt ulike 
funksjoner i Politireform 2000, det er derfor det ikke er noen sammenheng 
mellom pratet om synlighet og publikumsorientering og de konkrete 
strukturelle handlinger i reformen. At det prates mye om tjenesteyting skyldes 
politiets ønske om å imøtekomme eksterne krav, og framstå som en 
serviceorganisasjon utad. At de strukturelle endringene fører til sentralisering og 
større enheter skyldes ønsket om å imøtekomme interne krav, og framstå som 
en mer effektiv organisasjon innad.                         

 

Kunnskapsløftet 

Kvalitetsutvalgets arbeid skapte mange forventninger til 
Kunnskapsløftet, og mange av disse gjenspeiles i Elevorganisasjonens håp om 
hva reformen skal få til. Deres spørsmål til de politiske partiene viser at de har 
høye forventninger til Kunnskapsløftet, men forventningene skyldes kanskje 
først og fremst en oppfatning av at ting ikke kan bli så mye verre enn de er nå! 
De mener at det norske utdanningssystemet er preget av kaos og manglende 
oversikt forut for reformen; ’ingen vet hva som skjer og hvordan det skal 
skje’278. Men denne kaotiske tilstanden skaper altså bare økte forventninger til 
Kunnskapsløftet, og er et godt eksempel på hvordan forventninger preger 
aspirasjonsnivået i organisasjoner. Og forventningen er først og fremst den at 
reformen skal føre til bedre oversikt, klarhet, og mer ordnede forhold i 
utdanningssystemet. 

Prinsippene for opplæringen er fundamentet for mye av det arbeidet 
som gjøres i Kunnskapsløftet. I disse prinsippene finnes det klare forventninger 
om at fellesskolen skal ha høye ambisjoner på elevenes vegne. En annen norm 
som går igjen er at lærere må være tydelige ledere, slik at de kan framstå som 
forbilder for barn og unge. Disse normene handler også om hvordan man skal 
opptre utenfor skolegården; skolen må legge bedre til rette for utstrakt 
samarbeid med hjemmet279. Prinsippene støttes av Universitets- og 
høgskolerådet, men de har liten tro på at grunnleggende ferdigheter vil bli bedre 
hvis ikke reformen lykkes i å forbedre skolens læringskultur. Men hvis norsk 

                                                 
278 ”Utfordringer mot stortingsvalget 2005”, og ”Evaluering av Kunnskapsløftet – tilbakemeldinger”. 
Elevorganisasjonen 2005.  
279 ”Prinsipper for opplæringen”. Kunnskapsdepartementet 2006.  
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skole klarer å videreutvikle det beste i dagens grunnopplæring, tror de at elever 
og lærlinger vil være godt forberedt på å møte ”kunnskapssamfunnets 
utfordringer”280.  

Norsk Skolelederforbund i Østfold mener imidlertid at Kunnskapsløftet 
har skapt feilaktige forventninger til minoritetsspråklige elever, og at dette på 
lengre sikt vil kunne føre til stor sosial skade281. Og de fagorganiserte lærerne 
ved St. Olavs videregående skole forventer at de nå skal slippe ytterligere 
formalisering av den norske skolen282. Disse eksemplene viser at det ulmer 
under overflaten i norsk skole. Mange lærere er frustrerte over at de må bruke 
så mye tid på ”tomt registreringsarbeid”, siden de opplever at dette arbeidet går 
på bekostning av faglig fordypning og kontakt med elevene.283 De uformelle 
normenes betydning viser seg også hos det utvalget som arbeidet med endringer 
i loven for fag- og yrkesopplæringen284. Et notat fra NHO antyder at de 
uformelle kontaktene mellom medlemmene av utvalget spilte en svært viktig 
rolle for hva lovarbeidsgruppen til slutt ble enige om285. I en høringsuttalelse til 
Kunnskapsløftet fra Norske Fag- og Friskolers Landsforbund understrekes det 
hvordan uformelle relasjoner kan skape bindinger som er til fordel for 
samarbeidet mellom elever og lærere i undervisningssituasjonen286. Eksemplene 
viser hvordan uformelle gruppenormer spiller en viktig rolle for hvordan et 
reforminnhold tolkes. Grunnen er at reformer må tilpasse seg de uformelle 
normene som allerede eksisterer i en organisasjon, og det er innholdet i disse 
normene som bestemmer hva det endelige utfallet av tilpasningene blir. 

Kunnskapsdepartementet slår fast at deres viktigste oppgave er å sørge 
for at sektoren gis muligheter til å utvikle og kommunisere ny kunnskap287. Men 
synes institusjonene i universitets- og høgskolesektoren at departementet lykkes 
med dette? Tilbakemeldingene gir innsikter om hvordan uformelle 
gruppenormer vokser fram i organisasjoner. Universitetet i Oslo mener at 
sektoren bør oppmuntres til mer samarbeid, de hevder at problemet i dag er at 
de høyere utdanningsinstitusjonene konkurrerer alt for mye seg i mellom om 

                                                 
280 ”Lærerutdanningenes erfaringer med implementering av Kunnskapsløftet”. Universitets- og 
Høgskolerådet 2007.  
281 ”Kunnskapsløftet – ikke for alle? Åpent brev til Kunnskapsministeren”. Norsk Skolelederforbund, 
Østfold 2007. 
282 ”Resolusjon om deler av vurderingsforskriften”. Utdanningsforbundet ved St. Olavs videregående 
skole i Sarpsborg 2006. 
283 ”Krav til ny og bedre arbeidsavtale for lærerne”. Utdanningsforbundet Sarpsborg 2006.   
284 ”Rapport – forslag til endringer i opplæringslovens bestemmelser om fag- og yrkesopplæringen”. 
Lovarbeidsgruppen 2006. 
285 ”Høringsuttalelse om rapport fra arbeidsgruppe med forslag om endringer i opplæringslovens 
bestemmelser om fag – og yrkesopplæringen. NHO 2006. 
286 ”Kunnskapsløftet – høringsuttalelse”. Norske Fag – og Friskolers Landsforbund 2005.  
287 ”Informasjonsbrosjyre”. Kunnskapsdepartementet 2006. 
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skolenes gunst288. Universitetet i Stavanger framhever sin ledende regionale 
rolle i utdanningssektoren, en rolle de mener er blitt ytterligere befestet 
gjennom Kunnskapsløftet. Likevel sier de at de i framtida må bli flinkere til å 
samarbeide med den regionale skolesektoren hvis de skal beholde denne 
posisjonen289. Høgskolen i Hedmark forteller at de har vært med på å planlegge 
iverksettingen av Kunnskapsløftet i en arbeidsgruppe oppnevnt av oppvekst- 
og utdanningsavdelingen hos Fylkesmannen. De mener at denne typen 
arbeidsgrupper letter gjennomføringen av reformen, og samtidig gjør at 
utdanningssektoren styrkes på sikt. Om Kunnskapsløftet skal bidra til 
ytterligere forsterking av sektoren må den oppmuntre til kurs som forutsetter at 
deltagerne jobber kontinuerlig over lengre tid. Er det noe utdanningssektoren 
ikke er tjent med så er det at reformen bare munner ut i storstilte seminarer og 
høytidelige erklæringer290.  

Når Elevorganisasjonens kvalitetskonferanse behandler Kvalitetsutvalgets 
utredning handler det utelukkede om sektorinterne saker, noe som får det til å 
virke som om de er lite opptatt av hvordan sektoren framstår sett utenfra291. 
Når Utdanningsforbundet kommenterer den samme utredningen lener de seg 
mot en rekke sektorforankrede argumenter. Blant alle aktørene i 
utdanningspolitikken er det de som klarest understreker at den framtidige 
reformen må ta hensyn til sektorens institusjonelle verdier. Det er også 
Utdanningsforbundet som i størst grad vektlegger hvor viktig det er at 
reformen klarer å skape entusiasme i sektoren. De mener derfor at 
Kunnskapsløftet må brukes for å skape en robust sektor hvor det bygges opp 
institusjonell patriotisme hos både lærere, elever og andre ansatte292. 

                                      

Institusjonalisering, stabilitet og endring 

I organisasjonsteorien brukes gjerne begrepet ”institusjonalisering” for å 
skildre den prosessen der organisasjoner blir til institusjoner.  Prosessen 
kjennetegnes av at de ansatte i en virksomhet tar til seg bestemte verdier og 
virkelighetsoppfatninger som etter hvert påvirker handlinger, beslutninger og 
atferd. Gjentatt samhandling over tid fører til at en gruppe individer begynner å 

                                                 
288 ”Kunnskapsløftet og utfordringer for universitets – og høgskolesektoren”. Universitetet i Oslo 
2006.   
289 ”Orientering om oppfølging av Kunnskapsløftet”. Universitetet i Stavanger 2006. 
290 ”Deling av erfaringer fra Kunnskapsløftet”. Høgskolen i Hedmark 2006. 
291 ”Rapport fra kvalitetskonferansen – kvalitetstinget. Dette mener vi!”. Elevorganisasjonen Norge 
2003. 
292 ”Høringsuttalelse: Kvalitetsutvalgets innstilling og andre aktuelle problemstillinger”. 
Utdanningsforbundet 2003. 
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forstå ”virkeligheten” på noenlunde samme måte. Institusjonaliseringsprosessen 
legger derfor viktige føringer på hva slags reformer som er mulige og umulige å 
gjennomføre - enten det er i en organisasjon, ovenfor en yrkesgruppe eller 
innenfor en sektor. Det er derfor knyttet en rekke interessante spørsmål til 
hvorvidt skoler, politi og høyere utdanningsinstitusjoner er institusjonaliserte 
organisasjoner. En beslektet problemstilling handler om hvordan reformer 
kombinerer endring og stabilitet. Det er svært sjelden at reformer representerer 
radikale brudd med fortida, langt oftere er tanken den at skrittvise endringer 
skal sikre stabilitet på lang sikt. Og selv om det er stor reformhyppighet i 
vestlige demokratier, er det likevel kontinuiteten og stabiliteten i de viktigste 
reformideene som vanligvis er det mest slående ved reformer.   

 

Kvalitetsreformen 

I desember 2002 blir det opprettet et utvalg som skal utarbeide forslag til 
et felles lovverk for høyere utdanning innenfor rammene av Kvalitetsreformen 
og den økte internasjonaliseringen. Hvilke konsekvenser har forslagene for 
institusjonalisering, stabilitet og endring på høgskoler og universitet? Utvalget 
slår tidlig fast at retten til selv å styre forskning, undervisning og valg av 
undervisningspersonell er fundamental for alle høyere utdanningsinstitusjoner. 
De utarbeider derfor lovforslag som har til hensikt å gjøre institusjonene 
uavhengige av staten i sin faglige gjerning, men som samtidig skal gjøre det 
mulig for politiske myndigheter å kontrollere at institusjonene følger loven og 
praktiserer den forskning og undervisning de får støtte til. Denne 
balansegangen utgjør på mange måter kjernen i Kvalitetsreformen. Hensikten 
med lovforslagene er at de skal fremme selvstendige institusjoner med evne til å 
omstille seg, men både selvstendighet og omstillingsevne skal altså realiseres 
innenfor svært etablerte rammer293. Dette rammeverket består dels av lover og 
forskrifter, og dels av et finansieringssystem som premierer de institusjonene 
som lager studieprogram som etterspørres av studentene. Og det består ikke 
minst av det nyopprettede tilsynsorganet NOKUT, som skal påse at 
institusjonene har den kompetanse og kvalitet som trengs for å opprette studier 
på ulike nivåer. Regler, studenttilstrømning og ytre tilsyn legger altså sterke 
føringer på den mye omtalte institusjonelle friheten, og øker derfor 
sannsynligheten for at endringer vil skje som skrittvise tilpasninger. 
Men innenfor disse rammene gir altså Kvalitetsreformen universiteter og 
høgskoler full frihet til å opprette og nedlegge faglige tilbud som de selv ønsker. 
                                                 
293 ”NOU 2003:25 - Ny lov om universiteter og høgskoler”50-83. Statens forvaltningstjeneste 2003.   
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Men som utvalget så riktig påpeker: Denne friheten tvinger institusjonene til å 
tenke helhetlig, fordi de blir nødt til å påse at de faglige prioriteringene 
forankres i en overordnet strategi for hele institusjonen294. Reformen gir derfor 
ledelsen en mulighet til å reformulere grunnleggende verdier, og stake ut en ny 
retning hvor nye studietilbud gir signaler om endret institusjonell identitet. At 
gjennomføringen av reformen faller sammen med raske samfunnsendringer, 
internasjonalisering og økt konkurranse om studentene, bidrar ytterligere til 
forventningen om at det bør tas kritiske beslutninger som staker ut en retning 
for framtida. Disse beslutningene påvirkes imidlertid av Kvalitetsreformens 
løfter om tettere oppfølging, mer undervisning og hyppigere evalueringer - 
tiltak som i seg selv bidrar til sterk institusjonalisering av lærestedene. Et siste 
viktig poeng utvalget peker på er at reformen vil få forskjellige konsekvenser 
for ulike institusjoner295. Mange av forslagene representerer for eksempel 
radikale brudd med universitetenes identitet, mens det for mange høgskoler er 
slik at endringene som foreslås allerede finnes, slik at reformen først og fremst 
fremmer kontinuitet. 

Hvilke institusjonelle tilpasninger til internasjonalisering foreslås i 
Kvalitetsreformen? En sentral begrunnelse for reformen var at det norske 
gradssystemet i for liten grad samsvarte med internasjonale standarder.  Det 
skjer derfor en rekke viktige tilpasninger i forhold til den nye gradsstrukturen, 
hvor de nye gradene får betegnelser som tilsvarer de internasjonale: bachelor, 
master og Ph.D. I kjølvannet av endringene i gradsstrukturen oppstår det behov 
for en rekke andre mindre tilpasninger til internasjonalisering, og det er disse 
tilpasningene som til sammen utgjør Kvalitetsreformen. Internasjonaliseringen 
av høyere utdanning er i det hele tatt et veldig godt eksempel på hvordan en 
stor endring fører med seg en rekke mindre tilpasninger. Det stilles for 
eksempel krav om at alle høyere utdanningsinstitusjoner må kunne tilby 
studieopphold i utlandet som en del av graden, og institusjonene må gjøre 
tilpasninger slik ar norske forsknings- og utdanningsinstitusjoner blir mer 
attraktive for utenlandske studenter og vitenskapelig ansatte. I tillegg skal den 
enkelte institusjon inngå gjensidige samarbeids- og utvekslingsavtaler med 
tilsvarende utenlandske utdanningsinstitusjoner, samtidig som det bør bygges 
opp fagtilbud på engelsk som er åpne for både utenlandske og norske 
studenter296. Det disse eksemplene viser er dette: jo mer samarbeid og kontakt 

                                                 
294 Op.cit:19. 
295 Op.cit:23-26. 
296 ”St.meld. nr. 27: Gjør din plikt - Krev din rett. Kvalitetsreform av høyere utdanning”:42-48. Kirke-, 
utdannings- og forskningsdepartementet 2001. 
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man har med andre institusjoner, desto flere tilpasninger blir det nødvendig at 
man gjør. 

Ett år etter stortingsmeldingen om Kvalitetsreformen foreligger det en 
rapport fra en prosjektgruppe som har arbeidet med 
internasjonaliseringsstrategier for de høyere utdanningsinstitusjonene. De 
mener reformen representerer en nyorientering for hele sektoren, og at den 
stiller nye krav til internasjonaliseringsvirksomheten ved høgskoler og 
universitet. Tilpasninger til internasjonalisering må ta hensyn til at sektoren er 
svært heterogen, og at det er store forskjeller mellom institusjonene i hvor langt 
man har kommet i å utvikle en internasjonaliseringsstrategi og et administrativt 
apparat for å gjennomføre den. Det er de høyere utdanningsinstitusjonene som 
iverksetter internasjonaliseringen, og de må bidra til at de nasjonale 
målsettingene nås gjennom egne tiltak, selvstendige virkemidler og lokale 
tilpasninger297. For at universiteter og høgskoler skal kunne utvikle gode interne 
internasjonaliseringsstrategier har prosjektgruppa laget et utkast til en egen 
håndbok, med ”gode tips” om hvordan den enkelte institusjon kan tilpasse seg 
internasjonalisering. Tipsene kan forstås som ”brede normer”, som lærestedene 
bør ta utgangspunkt i når de skal foreta tilpasninger. Boka gir bl.a. råd om 
hvordan lærestedene kan øke studenters, læreres og forskeres internasjonale 
mobilitet, hvilke modeller som bør brukes i organiseringen av det internasjonale 
arbeidet, og hvilke virkemidler som mest effektivt fremmer 
internasjonalisering298. 

Kvalitetsreformens strategi for å sikre rekruttering til undervisnings- og 
forskerstillinger i universitets- og høgskolesektoren oppsummeres i en egen 
melding til stortinget. Her kommer man inn på spørsmål som berører 
spenningen mellom endringer og stabilitet, og hvordan man skal ivareta 
behovene for fornyelse og kontinuitet i sektoren. Disse spenningene kommer til 
syne når departementet lover mer penger til forskning, men forutsetter at 
midlene kun skal brukes til å forbedre vilkårene for den forskning som allerede 
eksisterer. Dette illustrer hvordan endringer ofte er forankret i fortiden, og at 
reformer gjerne tar utgangspunkt i institusjonelle vaner og tradisjoner. Etter 
departementets mening er det først når vilkårene for å drive forskning er blitt 
langt bedre enn i dag at det er forsvarlig å utvide den med ny aktivitet og nye 
stillinger. De foreslår to tiltak institusjonene kan bruke for å endre disse 
vilkårene: Det ene er å opprette forskningsadministrative stillinger direkte 

                                                 
297 ”Internasjonaliseringsstrategi for høyere utdanning - rapport fra prosjektgruppen”. 
Kvalitetsreformen - delprosjekt om internasjonalisering 2002.  
298 ”Utkast til internasjonaliseringshåndbok”. Kvalitetsreformen - delprosjekt om internasjonalisering 
2002.  
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knyttet til forskningsmiljøene, det andre er en mer strategisk bruk av 
forskningsterminer299.   

Reformen legger også opp til effektivisering og bedre utnyttelse av 
undervisningsressurser, slik at den skal kunne gjennomføres uten betydelig 
tilførsel av nytt vitenskapelig personale i faste stillinger300. Ideen er at behovet 
for fornyelse ivaretas gjennom ganske store endringer i systemet for 
undervisning, gradsstruktur og finansiering, mens kontinuiteten beholdes ved å 
ta vare på de som allerede er i faste stillinger. Reduksjonen i antallet faste 
stillinger skal imidlertid kompenseres gjennom flere doktorstipendiatstillinger, 
hvor resultatene av forskerutdanningen skal avgjøre hvilke institusjoner som 
skal få nye stipendiatstillinger i framtida. En annen ting som kan forrykke 
balansen mellom endring og stabilitet i sektoren er ideen om at institusjonene 
må bli langt dristigere i bruken av virkemidler for å rekruttere og beholde de 
dyktigste medarbeiderne301. Departementet mener at dette er nødvendig for at 
høgskoler og universitet skal beholde sin institusjonelle integritet også i 
framtida.    

 

Politireformen 

Utvalget som utredet mulighetene for en bedre organisert politi- og 
lensmannsetat forut for politireformen la vekt på at den daværende 
organiseringen hadde sin opprinnelse i et samfunn som var svært forskjellig fra 
dagens. Det at det hadde skjedd store endringer i politi og samfunn uten at 
dette hadde fått særlig konsekvenser for organiseringen av etaten forteller oss 
minst tre ting. For det første sier det noe om hvor institusjonalisert norsk politi 
har vært. For det andre viser det at institusjonaliseringen hadde skapt en 
robusthet i politiorganisasjonen som har vanskeliggjort større strukturelle 
endringer. Og for det tredje sier det mye om hvordan etaten ser ut i dag, og 
hvorfor ledelsen i departement og direktorat tenker som de gjør i Politireform 
2000. 

Det hadde skjedd store samfunnsendringer, men likevel hadde altså 
tidligere tiders formelle strukturer blitt værende. At organisasjons- og 
distriktsstrukturer hadde forblitt relativt uendret i lang tid ga gode argumenter 
til de som vil reformere, samtidig som det er viktig å være klar over at disse 
stabile strukturene jo er et utrykk for en institusjonell robusthet som 

                                                 
299 ”St.meld. nr. 35: Kvalitetsreformen. Om rekruttering til undervisnings- og forskerstillinger i 
universitets- og høgskolesektoren”:10-12. Utdannings- og Forskningsdepartementet 2002. 
300 Op.cit:18. 
301 Op.cit:27-46. 
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vanskeliggjør store endringer. Utvalget tar imidlertid hensyn til dette; de aller 
fleste forslag til nye politidistrikt begrunnes med at de er naturlige justeringer til 
eksterne endringer. Endringene er derfor nødvendige tilpasninger til slike ting 
som ’dagens kriminalitetsbilde’, ’generell infrastruktur’, ’nye 
kommunikasjonsårer’ ’nye styringssystemer’ og ’generelle utfordringer’302. 
Akkurat som i Kvalitetsreformen ser vi her hvordan reformen i politiet bruker 
”brede normer” i forsøket på å styre endring. Utredningen om et bedre 
organisert politi argumenterer altså for at endringene i politidistriktsstrukturen 
må ta hensyn til langsiktighet, kontinuitet, stabilitet, institusjonelle verdier og 
identitet. Holdningen er at endring er både nødvendig og viktig, men at de 
endringer som iverksettes må ta hensyn til mekanismer som motvirker endring. 
Derfor ender da også utvalget opp med langt mindre radikale endringsforslag 
enn det departementet seinere foreslår i Politireform 2000. 

På hvilke måter tar så prosjektledelsen i Politidirektoratet hensyn til 
politiets institusjonelle identitet? Allerede før reformen starter foreligger det et 
lederutviklingsprogram for de topplederne i politiet som skal arbeide med 
omstillingsprosessen303. Dette viser at reformen langt i fra bare handler om å 
endre formelle strukturer. Programmet er et tydelig signal om at institusjonelle 
verdier skal tas på alvor, og at ledelsen på et tidlig stadium skal styre 
institusjonaliseringsprosessen. På samme tidspunkt etableres det ti ulike 
faggrupper som skal utrede, planlegge og medvirke til gjennomføring av 
reformen innenfor sine respektive fagområder. Lederne for gruppene skal sørge 
for at prioriteringer, føringer og beslutninger angående reformen er omforent 
og avklart med de overordnede i direktoratet304. Etableringen av disse gruppene 
kan absolutt tolkes som et forsøk på å ivareta politiets institusjonelle identitet 
gjennom reformen. Uansett er prosjektledelsens bruk av disse faggruppene et 
godt eksempel på hvordan ledelsen ønsker å forankre Politireform 2000 i noen 
grunnleggende verdier som direktoratet mener politiet bør etterstrebe. De som 
styrer reformen vil veldig gjerne ivareta politiets verdier og institusjonelle 
identitet, men de er samtidig svært opptatt av å ha god kontroll på hvordan 
prosessen forløper og hvilke verdier som prioriteres. 

Det er også fascinerende å se hvordan prosjektledelsen forsøker å 
balansere endring og stabilitet i gjennomføringen av reformen. Ett eksempel på 
dette er når det understrekes at nye organisasjonsmodeller må tilpasses lokale 
oppgaver og behov, men at politimesterne samtidig må sørge for at 

                                                 
302 ”NOU 1999:10 - En bedre organisert politi- og lensmannsetat”:31-36. Justis- og 
politidepartementet 1999. 
303 ”Politireform 2000 - Forprosjekt ”:1. Politidirektoratet 2001. 
304 Op.cit:4. 
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tilpasningene støtter opp om reformens overordnede mål305. Dette tilfellet 
illustreres samtidig balansegangen mellom standardisering og fleksibilitet. Et 
annet eksempel er når direktoratet kutter sterkt i antallet operasjonssentraler, 
slik at det bare blir en sentral for hvert av de nye politidistriktene. 
Prosjektledelsen mener at mer enn en sentral pr. distrikt ville ført til dårligere 
koordinering av de operative tjenestene, og gjort det vanskeligere å innfri 
reformens stordriftsfordeler. Hadde man valgt å beholde det antallet 
operasjonssentraler som fantes forut for reformen, ville man i for stor grad 
beholdt de strukturene som kjennetegnet de ”gamle” politidistriktene306. 
Ledelsen må altså velge mellom kontinuitet og endring, og i dette tilfellet faller 
de altså ned på det alternativet som signaliserer det siste. 

Tilpasningene som skjer i møtet mellom Politireform 2000 og etatens 
institusjonelle verdier - og hvordan dette møtet preger forholdet mellom 
stabilitet og endring - er et sentralt tema i evalueringen av reformen. Rapporten 
understreker at reformen har startet opp noe viktig, men det må skje ytterligere 
tilpasninger i lokal organisering om tjenesteenhetene skal få den saksmengde 
som er nødvendig for å sikre kompetanse for framtida307. Evalueringen 
inneholder også en omfattende spørreundersøkelse av alle norske politimesteres 
erfaringer med reformen, hvor de bl.a. får spørsmål om hva som ville vært de 
viktigste tiltakene for ytterligere måloppnåelse i eget distrikt. Interessant nok 
svarer et stort flertall slike ting som kulturbygging, bedre arbeidsmiljø, bedre 
utnyttelse av kompetanse på tvers av politidistriktet, og utvikling av felles 
holdninger og helhetsforståelse i etaten308. Dette er eksempler på typiske 
institusjonelle verdier; de gjenspeiler et ønske hos politimesterne om å skape et 
mer robust politi med sterkere bevissthet om hva som skal være etatens 
institusjonelle identitet. Så selv om stortingsmeldingen understreker 
betydningen av institusjonelle verdier, er det mye som tyder på at politimesterne 
mener at det har vært for lite fokus på dette i selve gjennomføringen av 
reformen.  

Evalueringsrapporten konkluderer da også med at reformen har vært 
nødvendig og nyttig, men at den likevel framstår som uferdig og ufullstendig. 
Den gode nyheten er at politireformen har lagt et solid fundament for videre 
positiv utvikling, hvor reformen forstås som en del av en naturlig 
utviklingsprosess. Den dårlige nyheten er at rammene og retningslinjene fra 

                                                 
305 ”Politireform 2000 - Rammer og retningslinjer”:6. Politidirektoratet 2001.   
306 Op.cit:8. 
307 ”Sluttevaluering - Politireform 2000. Hovedrapport”:74-75. Agenda Utredning og Utvikling AS 
2006.    
308 ”Sluttevaluering - Politireform 2000. Resultatene fra spørreskjemaundersøkelse blant 
politimesterne”:36-37. Agenda Utredning og Utvikling AS 2006.  
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Stortinget har gjort at reformens intensjoner og potensial ikke har blitt fullt ut 
realisert. Uansett finnes det fortsatt rom for ytterligere forbedringer, og 
konsulentselskapet mener at omstillingsarbeidet derfor bør fortsette som en 
naturlig del av politiets virksomhet også i tida framover309.   
 

Kunnskapsløftet 

Når organisasjoner snakker om sine prinsipper forsøker de som regel å 
definere hva som er deres grunnleggende institusjonelle verdier. Slik er det også 
i Kunnskapsløftet. Kunnskapsdepartementet vil at prinsippene for opplæringen 
skal utdype og nyansere de generelle bestemmelsene som finnes i 
opplæringsloven. Prinsippene legger vekt på at kvaliteten i grunnopplæringen 
må videreutvikles, og at undervisningen skal stimulere elevenes evne til kritisk 
tenkning. Skolen skal også sikre et godt fysisk og psykososialt arbeidsmiljø som 
utvikler og bruker kompetansen til elever og lærere310. Trolig er det slik at 
vektleggingen av disse prinsippene i skolen kan forstås som en parallell til den 
tidligere understrekingen av at demokratiet er et system som består av verdier 
som må læres på nytt og på nytt. Det som er sikkert er at innføringen av 
Kunnskapsløftet gjør at skolene må gå gjennom mange av de fasene som 
kjennetegner en institusjonaliseringsprosess. Gode eksempler finnes i arbeidet 
med nye læreplaner og forsøkene på å finne fram til nye kriterier for 
karaktersetting. I disse prosessene skjer det tydelige kompromisser hvor 
utdanningsmyndigheters, læreres, elevers og foresattes interesser brynes mot 
hverandre. Utdanningsdirektoratet oppsummerer det hele med å si at prosessen 
har skapt en ny og felles forståelse blant aktørene om hva som er ”god 
skolepolitikk”311. Her er det en viktig forskjell i forhold til politireformen. I 
Kunnskapsløftet skjer institusjonaliseringen horisontalt, noe som gjør at den 
skiller seg klart fra den mer vertikale og hierarkiske institusjonaliseringen som 
reformen i politiet legger opp til. 

Institusjonalisering handler også om det som skjer når organisasjoner 
meisler ut en egen identitet samtidig som de skal tilpasse seg ytre krav om 
endring. Det finnes mange gode eksempler på akkurat dette når de norske 
lærerutdanningene skal lage kurs til skolene i Kunnskapsløftet. Det er spesielt 
interessant å se hvordan høgskoler og universitet tilpasser seg Kunnskapsløftets 
intensjoner, samtidig som de bruker reformen til å framheve egen institusjonell 

                                                 
309 ”Sluttevaluering - Politireform 2000. Hovedrapport”:80. Agenda Utredning og Utvikling AS 2006. 
310 ”Prinsipper for opplæringen”. Kunnskapsdepartementet 2006. 
311 ”Elevvurdering i Kunnskapsløftet”. Utdanningsdirektoratet 2006. 
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identitet. Norsk lærerakademi antyder at de mer enn gjerne tilpasser seg 
departementets ønsker, og at de foreløpig er de svært positive til reformen og 
dens effekter312. Norges Idrettshøgskole understreker at Kunnskapsløftet er en 
god anledning til å skape felles tilhørighet blant de institusjoner som utdanner 
kroppsøvingslærere til den norske skolen313. Høgskolen i Volda ønsker at 
Kunnskapsløftet skal være en del av de naturlige prosesser som fremmer en 
kultur som kan skape kontinuerlig læring ved den enkelte institusjon, og de 
understreker samtidig at de selv gjerne spiller en ledende rolle i disse 
prosessene314. Og i følge Høgskolen i Tromsø har Kunnskapsløftet gjort at de 
nå samarbeider med langt flere utdanningsinstitusjoner enn før, noe som igjen 
har ført til at de har måttet tilpasset seg disse institusjonenes hensyn og krav. 
Likevel går det klart fram at de ikke synes at dette har hatt negative effekter på 
egen identitet315.  

Dette vedvarende presset om at man hele tiden bør tilpasse seg har 
imidlertid fått Høgskolen i Oslo til å etterlyse mer forutsigbarhet, stabilitet og 
langsiktighet. For at fagmiljøene skal være godt forberedt bør man i følge dem 
operere med planer som går over flere år316. Høgskolen i Agder har ordninger 
som gir lærerne informasjon om Kunnskapsløftet, hvor man blir fortalt hvilke 
forventninger skolene har til tilbud og kursholdere. Siden reformen er så godt 
innarbeidet ved høgskolen dukker det opp mange gode ideer til kurs, og det er 
prosjektlederens oppgave å utvikle disse ideene videre og tilpasser dem til 
skolenes behov. De ønsker også mest mulig kontakt med skoler og skoleeiere, 
slik at de kan skreddersy kurs i samarbeid med dem317. Universitets- og 
høgskolerådet roser lærerutdanningenes rolle i Kunnskapsløftet. Reformen og 
de høyere utdanningsinstitusjonenes innsats i den har styrket skolesektorens 
grunnleggende verdier, forsterket følelsen av identitet og tilhørighet, og skapt 
en tettere kontakt mellom institusjonene i utdanningssystemet. De mener at det 
mest negative har vært at det har vist seg at det er ganske store forskjeller i 
kommunenes evne til å utnytte de mulighetene Kunnskapsløftet gir til å 
forbedre den norske skolen318.  

I løpet av Kvalitetskonferansen har Elevorganisasjonen kartlagt 
elevrepresentantenes syn på Kvalitetsutvalgets utredning NOU 2003:16 I første 
rekke. Elevenes holdninger er svært påvirket av at de er en del av institusjonen 

                                                 
312 ”Erfaringer fra Kunnskapsløftet”. Norsk Lærerakademi 2006.  
313 ”Deling av erfaringer fra Kunnskapsløftet”. Norges Idrettshøgskole 2006. 
314 ”Høgskolen i Volda tar Kunnskapsløftet”. Høgskolen i Volda 2007. 
315 ”Kunnskapsløftet”. Høgskolen i Tromsø 2007. 
316 ”Kunnskapsløftet - erfaringer”. Høgskolen i Oslo 2006.   
317 ”Erfaringer fra Kunnskapsløftet”. Høgskolen i Agder 2006. 
318 ”Lærerutdanningenes erfaringer med implementeringen av Kunnskapsløftet”. Universitets- og 
høgskolerådet 2007. 
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”skole”, samtidig som det er åpenbart at både de og deres organisasjon har 
tilpasset seg samtidens tunge trender319. I en kommentar til samme utredning 
understreker Utdanningsfornbundet skolens samfunnsforpliktelser, og hvilke 
egenskaper som gjør skolen til en verdiladet institusjon med distinkt identitet. 
De uttrykker bekymring over at synet på kunnskap blir mer og mer 
instrumentelt, og de mener at denne tendensen også preger Kvalitetsutvalgets 
analyser. Utdanningsforbundet mener at denne utviklingen svekker skolen som 
institusjon. De tror også at modulbaserte læreplaner kan føre til oppstykking og 
fragmentering, heller enn helhet og institusjonalisering. Det er både ønskelig og 
nødvendig med medbestemmelse fra elever og foreldre, men det må være 
skolens samfunnsmandat som er den klare rammen for en slik innflytelse. Dette 
er dilemmaer som berører spenningene mellom fleksibilitet og standardisering, 
og autonomi og autoritet. Utdanningsforbundet har ingen løsning på disse 
dilemmaene, men konkluderer med at det trengs en overordnet og enhetlig 
strategi om kvaliteten i den norske grunnopplæringen skal utvikles videre320. 

Når departementet oppsummerer Kunnskapsløftet legger de vekt på 
flere ordninger som har til hensikt å styrke skolenes institusjonelle identitet. 
Eksempler på slike tiltak er den økte satsningen på kompetanseutvikling for 
skoleledere og lærere, og de gjennomgående læreplanene for hele 
grunnopplæringen. At elever skal utvikle grunnleggende ferdigheter og 
kompetanse med lese- og skriveopplæring fra første års trinn, kan også tolkes 
som et forsøk på å definere hva skolen skal være som institusjon. 
Kunnskapsløftet skal gi skolene lokal valgfrihet når det gjelder arbeidsformer, 
læremateriell og organisering av undervisningen, slik at den enkelte skole kan få 
utvikle sin egen institusjonelle identitet. Fokuset på institusjonelle verdier 
understrekes også i de fire punktene som oppsummerer prinsippene for 
opplæringen. Det første handler om at den helhetlige opplæringen må være 
tilpasset lokale og individuelle forutsetninger og behov.  Det andre er at elevene 
skal utvikle en basiskompetanse bestående av sosial og kulturell kompetanse, 
motivasjon for læring og ulike læringsstrategier. Det tredje dreier seg om 
elevmedvirkning og samarbeid med hjemmet. Og det fjerde er 
”læringsplakaten”, som oppsummerer skolens og lærestedets grunnleggende 
forpliktelser321. Utdanningsmyndighetene håper at disse fire prinsippene skal gi 
retning til institusjonaliseringsprosessene i skolen. Men om disse prinsippene vil 
komme til å skape stabilitet eller endring i skolen, er først og fremst avhengig av 

                                                 
319 ”Rapport fra kvalitetskonferansen – kvalitetstinget. Dette mener vi!”. Elevorganisasjonen i Norge 
2003.  
320 ”Kvalitetsutvalgets innstilling og andre aktuelle problemstillinger”. Utdanningsforbundet 2003. 
321 ”Kunnskapsløftet”. Kunnskapsdepartementet.  
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hvilke grunnleggende verdier som finnes på den enkelte skole forut for 
reformen.        

I invitasjonen til høring om Kunnskapsløftet finnes det et svært godt 
eksempel på hvorfor reformer ofte fører til mer kontinuitet enn endring. 
Reformen inneholder et forslag som skal gjøre det mulig for skoleeiere å 
omdisponere inntil 25 % av timene i de enkelte fag, noe som i utgangspunktet 
jo virker radikalt. Men denne muligheten til å skape store endringer hviler på en 
rekke forutsetninger, forutsetninger som skaper treghet og kontinuitet i forhold 
til det gamle systemet. Omdisponeringer kan bare skje om målene i læreplanen 
ikke fravikes og skolen holder tett kontakt med alle som er berørt av 
endringene. I tillegg skal hvert tilfelle vurderes nøye og være underlagt grundige 
vurderinger som krever samtykke fra foresatte. Disse forutsetningene gjør at 
reformen, i stedet for å skape endring, opprettholder praksis slik den var før322. 
Eksempelet viser hvordan reformer byger inn hensyn til både standarder og 
fleksibilitet. Men det illustrerer også den institusjonelle treghet som ligger 
nedfelt i vaner, rutiner og tradisjoner i organisasjoner, og at Kunnskapsløftet 
forsøker å ta hensyn til disse i sine endringsforslag.                   
   

Forpliktelser, identitet og tradisjoner  

Reformer kan gjennomføres både for å befeste, endre og fjerne identiteter 
og forpliktelser hos medlemmene i en organisasjon. Det betyr at identiteter, 
tradisjoner og forpliktelser gjerne framstår som tveeggede sverd i 
reformprosesser, de kan både fremme og hemme gjennomføringen av 
reformer. Denne tvetydigheten synliggjøres ikke minst når nye reformer skal 
forholde seg til tidligere reformer: Noen ganger er reformer sofistikert utgaver 
av foregående reformer, mens de andre ganger er laget for å motvirke uønskede 
effekter av de som har vært der tidligere. Det er heller ikke uvanlig at noen helt 
bestemte tradisjoner som har fungert godt i andre organisasjoner eller sektorer 
bygges inn i reformene for å gjøre dem mer attraktive. Hvilke identiteter, 
forpliktelser og tradisjoner er det Kvalitetsreformen, Politireform 2000 og 
Kunnskapsløftet forsøker å bygge inn i institusjonene? Og hvilke identiteter og 
forpliktelser finnes der fra før?    

 

                                                 
322 ”Kunnskapsløftet – invitasjon til høring”. Utdannings- og Forskningsdepartementet 2005. 
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Kvalitetsreformen 

Det generelle inntrykket av Kvalitetsreformen er at den forsøker å få til 
et gradvis skifte i universiteter og høgskolers identiteter og forpliktelser. 
Slagordet om ’studenten i sentrum’ signaliserer hva slags forskyvninger det er 
snakk om, og symboliserer utdanningsmyndighetenes ønske om å prioritere 
institusjonell autonomi på bekostning av politisk autoritet.  I følge 
departementets egen oppsummering er alle reformens virkemidler igangsatt for 
å oppnå to mål: det ene er at studenter skal lykkes, det andre er at forskningen 
skal få høyere kvalitet323. Det er imidlertid fristende å hevde at 
Kvalitetsreformen prioriterer det første, og at man håper dette automatisk vil 
føre til det andre. Det er også mulig å identifisere et ”minste felles multiplum” i 
reformens tiltak, enten de handler om undervisning, forskning, gradsstrukturer, 
institusjonell arbeidsdeling, styring eller finansiering. Mønsteret er at det hele 
tiden foretas gradvise tilpasninger som skal sørge for at studentene blir ferdige 
med sine studier til rimelig tid. Tilpasningene er så mange og omfattende at de 
er med på å endre de høyere utdanningsinstitusjonene identitet og 
grunnleggende forpliktelser. Hensikten er å få de til å identifisere seg mer med 
rollen som ’effektive produsenter av kunnskap og kandidater’, og mindre med 
rollen som ’autonom forsvarer av fri forskning’. Resultatet er en reform som 
legger mer vekt på effektivitet og gjennomstrømning enn på faglig og 
akademisk fordypning.      

Etableringen av et nasjonalt organ for akkreditering og evaluering av 
høyere utdanning er en direkte konsekvens av Kvalitetsreformens forslag om å 
gi de høyere utdanningsinstitusjonene mer frihet. NOKUT (Nasjonalt organ for 
kvalitet i utdanningen) skulle være helt uavhengig av utdanningsmyndigheter, 
utdanningsinstitusjoner og Norges Forskningsråd, og holde tilsyn med den 
faglige kvaliteten i universitets- og høgskolesektoren324. Opprettelsen av dette 
organet er et godt eksempel på det som ofte skjer når organisasjoner får økt 
institusjonell autonomi: Det etableres tilsynsorgan som skal sørge for at 
institusjonenes autonomi får en motvekt i form av standardisering utenfra. 
Denne ytre standardiseringen gjør at alle høyere utdanningsinstitusjoner må 
forholde seg til et felles rammeverk, noe som får to viktige konsekvenser. Den 
ene er at institusjonene pålegges noen felles standarder som gjør at det blir 
mulig å bygge opp en felles identitet for hele sektoren. Den andre er at de setter 

                                                 
323 ”St.meld. nr. 27: Gjør din plikt - Krev din rett. Kvalitetsreform av høyere utdanning”:20. Kirke-, 
utdannings- og forskningsdepartementet 2001.  
324 ”Forskrift om akkreditering, evaluering og godkjenning etter lov om universiteter og høgskoler og 
lov om private høgskoler”. Utdannings- og forskningsdepartementet 2003.   
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klare begrensninger for hva universiteter og høgskoler kan bruke sin 
nyervervede autonomi til, fordi standardene forplikter institusjonene til noen 
bestemte verdier.  

NOKUT skal altså påse at standardene for tilfredsstillende kvalitet 
overholdes, og en av deres viktigste oppgaver er å evaluere institusjonenes 
systemer for kvalitetssikring Standardiseringen som skjer gjennom NOKUT 
framstår derfor som et tveegget sverd for institusjonene. På den ene siden står 
de fritt til å utvikle egen identitet så lenge de oppfyller de gitte standardene. På 
den annen side vil det alltid være en fare for at det å oppfylle standarder blir et 
mål i seg selv, og at forpliktelsene overfor NOKUT blir viktigere enn å ta vare 
på egne tradisjoner og identitet. NOKUT er uansett et godt eksempel på 
hvordan utdanningsmyndigheten forsøker å balansere hensynene både til 
fleksibilitet og standardisering, og til autonomi og autoritet. Dette skjer altså 
selv om Kvalitetsreformen rent retorisk spiller sterkt på symboler knyttet til 
fleksibilitet og institusjonell autonomi.     

 

Politireformen 

Det spesielle med Politireform 2000 er ikke bare at den skal få på plass 
en helt ny distriktsstruktur med store konsekvenser for organisering av 
driftsenhetene, den skal også gjennomføres parallelt med opprettelsen av et 
direktorat som gir politiet ny sentralledelse. Begge disse prosessene skaper 
utvilsomt et inntrykk av at man bryter med ”det gamle”. Forsterker 
stortingsmeldingen og gjennomføringen av reformen dette inntrykket? Eller 
kan man observere en motreaksjon der det legges ekstra vekt på politiets 
identitet og tradisjoner? Meldingen hevder at behovet for endringer og 
omstillinger må sees i lys av utviklingen på fire områder: Den generelle 
moderniseringen av offentlig sektor, teknologiens utvikling, framveksten av 
informasjons- og kommunikasjonssamfunnet, og kriminalitetsutviklingen i 
samfunnet325. Utviklingen på disse områdene vil utvilsomt utfordre tradisjoner 
og identitet i politiet, og endre de forpliktelsene politiet har overfor borgerne. 
Departementet mener imidlertid at slike endringer er nødvendige, og at 
Politireform 2000 vil gjøre politiet bedre rustet til å takle utviklingen på alle fire 
områder. 

Stortingsmeldingen understreker gjentatte ganger at politireformen skal 
videreføre de tradisjonene vi har i Norge for en desentralisert politi- og 
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lensmannsetat. Politiet skal fortsatt ha et sivilt preg med en publikumsnær 
struktur som legger vekt på service og synlighet, og etaten skal være underlagt 
folkevalgt styring og kontroll. Erklæringene sier utvilsomt mye om både 
identitet og selvforståelse i politiet, men de bryter altså med de viktigste 
strukturelle grepene i reformen. Meldingen har mange gode analyser av hvilken 
rolle identiteter og tradisjoner spiller i politiet, hvor den særlig er opptatt av 
organisasjonskulturens betydning. Det understrekes at strukturelle og 
organisatoriske forbedringer er lite verdt om de ikke forankres i en 
organisasjonskultur som bygger på en følelse av felles identitet og forpliktelser. 
Det er derfor viktig at politiet arbeider aktivt for å skape en målrettet 
organisasjonskultur, slik at både ledere og medarbeidere har en felles forståelse 
av hva som skal være reformens retning og mål326. Politimesternes viktigste 
rolle er å være en vegviser som formidler politiets verdier og normer utad, og 
som innad veileder egne medarbeidere sosialt og faglig slik at de motiveres til å 
yte sitt beste327. Politimesterne tillegges altså en utpreget vegviserrolle, der de 
har et særlig ansvar for å videreformidle politiets tradisjoner og gi etaten en 
gjenkjennelig identitet. Men politiet har allerede en distinkt identitet, bl.a. fordi 
oppgaver, ansvar, tjenesteutøvelse og administrasjon er regulert i et så 
omfattende regelverk. Denne særpregede identiteten blir ikke utfordret av 
politireformen, det er heller slik at reformen understreker, bekrefter og 
forsterker den. Dette fører dessuten til at forholdet mellom standardisering og 
fleksibilitet, og mellom regler og mål, endres lite av Politireform 2000.        

Gjennomføringen av politireformen er preget av prosjektledelsens krav 
om at omstillingene må forpliktes av rammene som er gitt av storting og 
regjering. Dette blir synlig allerede i forprosjektet forut for reformen, som 
oppretter spesialiserte faggrupper som skal fortolke hvilke konsekvenser 
stortingsmeldingen har for den praktiske gjennomføringen328. Etableringen av 
disse gruppene illustrerer hvordan hierarkiet fortsatt kan brukes til å skape 
forpliktelser vertikalt i en organisasjon. Gruppene får en kompetanse om 
reformen som de kan ta med tilbake til etaten, samtidig som ordningen gir 
prosjektledelsen en viss kontroll over hvilke identiteter og tradisjoner som skal 
føres videre. Direktoratet understreker at god informasjon internt og eksternt er 
en forutsetning for å bygge opp en ønsket identitet i politiet. For at folk både 
innenfor og utenfor politiet skal få kunnskap om reformen må informasjonen 

                                                 
326 Op.cit:107. 
327 Op.cit:105-121. 
328 ”Politireform 2000 - Forprosjekt ”:1-4. Politidirektoratet 2001. 
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brukes aktivt og bevisst, slik at man kan avklare misforståelser, avkrefte rykter, 
begrense usikkerhet, og skape forutsigbarhet og trygghet329.  

Evalueringen av Politireform 2000 stiller ikke ingen direkte spørsmål til 
de ansatte om hvorvidt reformen har tatt nok hensyn til etatens identitet og 
tradisjoner. Men ut fra hva de svarer på andre spørsmål synes det likevel klart at 
noen sentrale identiteter i politiet kommer klart styrket ut av reformen. De 
ansatte trekker fram ’bedre styring av personell og ressurser’ som den aller mest 
positive effekten av reformen, noe som nok betyr at reformen har tatt hensyn 
til sentrale politifaglige identiteter hos de ansatte. Mange nevner også at 
reformen har ført til ’bedre utnyttelse av kompetanse’ og ’mer effektiv 
håndtering av store og kompliserte saker’330. Dette kan tyde på at omstillingene 
har forbedret kvaliteten på områder hvor de ansatte føler at politiet har særlig 
viktige forpliktelser. Disse tre feltene har dessuten viktige fellestrekk, og 
befester et bredt inntrykk innad i politiet om at reformen har ført til økt 
slagkraft når det gjelder å bekjempe alvorlig kriminalitet.  

De ansatte er imidlertid ganske samstemte om at ’lavere trivsel blant de 
ansatte’ er en av de mest negative effektene av reformen. Dette er illevarslende, 
fordi det antyder at reformen kan ha svekket de prosesser som skaper identitet, 
tradisjoner og forpliktelser, og som gjør at det føles meningsfullt å arbeide i 
politiet. Et stort antall ansatte mener dessuten at reformen har skapt ’dårligere 
tilgjengelighet og synlighet ovenfor publikum’, ’lavere servicegrad i forhold til 
brukerne’ og ’mindre effektiv bekjempelse av hverdagskriminalitet’. Av de som 
jobber på politistasjon er det bare 16 % som mener at reformen er vellykket, 
mens 49 % svarer at de synes den er mislykket331. Tallene gir en indikasjon på at 
reformen har svekket identiteter og forpliktelser som har hatt lange tradisjoner i 
det norske politiet; det nære forholdet til publikum og det rutinemessige 
arbeidet med å forebygge hverdagskriminalitet. Det er bekymringsfullt hvis 
reformen fører til mindre og dårligere kontakt mellom publikum og politi, fordi 
det da blir vanskeligere å skape et bedre samsvar mellom de forventninger 
publikum har til et godt politi, og de forventninger politiet har til seg selv.  

 

Kunnskapsløftet 

I sin informasjonsbrosjyre skriver Kunnskapsdepartementet at 
institusjonene i utdanningssektoren har en felles identitet, og at denne 
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identiteten skaper gjensidige forpliktelser som gjør det enklere å styre 
sektoren332. Prinsippene for opplæringen i Kunnskapsløftet er et forslag til hva 
denne identiteten skal bestå av, og de sier samtidig noe om hvilke forpliktelser 
departementet tror aktørene i sektoren kan klare å bli enige om. Prinsippene 
slår fast at skolen skal formidle kunnskap og ferdigheter, utvikle elevenes 
identitet og selvstendighet, og hjelpe dem med å fungere i et større forpliktende 
fellesskap. Det er også viktig at skolen stimulerer til personlig utvikling og 
identitet, og fremmer sosial og kulturell forståelse og kompetanse. Prinsippene 
understreker at skolen skal fremme helse, trivsel og opplæring, legge til rette for 
samarbeid med hjemmet, sikre lokalsamfunnets involvering, og sørge for de 
foresattes medansvar og deltagelse i skolens utvikling333. Alle disse prinsippene 
er gode eksempler på institusjonelle verdier, hvor hensikten er å finne fram til 
noen grunnleggende normer som kan meisle ut retningen for norsk skole i tida 
som kommer.    

Prinsippene utgjør et felles sett av kjøreregler og gjensidige forpliktelser, 
og slike brede normer for indirekte styring kjenner vi igjen fra både 
Kvalitetsreformen og politireformen.  Tanken i alle tre reformer er altså at 
normene skal fungere som et felles fundament som skal gjøre det lettere å styre 
en stor sektor. Men prinsippene vekker mange og ulike reaksjoner fra de 
berørte parter. Foreldreutvalget for grunnskolen mener det må være mer fokus 
på at lærerne skal kunne kommunisere og samarbeide med hjemmet. Tilpasset 
opplæring forutsetter kunnskaper om elevenes bakgrunn, og de vet at støtte og 
hjelp fra foresatte har stor betydning for elevenes læringsutbytte. Det burde 
derfor være i alles interesse at skolene samarbeidet mer med hjemmet om 
elevenes utfordringer og læringsbehov334. NHO kritiserer prinsippene for å 
være urealistiske. De mener for eksempel at det er urimelig å kreve at 
lærlingbedriftene skal forplikte seg til ’å legge til rette for at elevene får 
kunnskaper om ulike kulturer og et bredt spekter av kulturelle ytringsformer’335. 
Mens Utdanningsforbundet mener at innsikter om likestilling må innlemmes 
som en del av ’sosial og kulturell kompetanse’, og at det trengs tydeligere 
presisering av at lærerne skal ha et ansvar som rollemodeller336. 

Kunnskapsløftet innfører også en ordning som forplikter skoleeierne til 
å gi et minimum antall undervisningstimer. Men skolene forpliktes også på 
andre måter; en gjenganger i Kunnskapsløftet er for eksempel at skolene må ha 
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samtykke fra foreldre og foresatte for å gjennomføre de nye ordningene337. Det 
at skolene trenger samtykke fra de foresatte på flere og flere områder 
gjenspeiler en typisk trend ved samtidens reformer: det gjelder å finne fram til 
ordninger som skaper felles identitet og forpliktelser blant styrere og styrte. 
Norsk Lektorlag mener at departementet bør presse skoleeierne til å gi en 
garanti som sørger for at skolene holder sine forpliktelser om timetall overfor 
den enkelte elev. De sier også at departementet er forpliktet til å gjøre hva de 
kan for at den norske skolen skal holde en høy standard sammenlignet med 
andre europeiske læresteder338. To år seinere må imidlertid departementet 
minne skolene om de grunnleggende forpliktelser de har overfor elever og 
foresatte, og at disse forpliktelsene er oppsummert i læringsplakaten for 
Kunnskapsløftet339.            

Foreldreutvalget for grunnskolen frykter at funnene fra 
kartleggingsundersøkelsen kan bli misbrukt, og de mener at undersøkelsene 
bare har verdi dersom de utarbeides i et gjensidig forpliktende samarbeid 
mellom skole, foreldre og elever. Hvis det skjer, og de brukes med fornuft og 
varsomhet, mener de at dette kanskje kan bli et nyttig måleinstrument i 
framtida340. Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene 
mener at rapporten som foreslår endringer i reglene for fag- og 
yrkesopplæringen burde vært forpliktet til å ta opp problemer knyttet til frafallet 
av minoritetsgrupper i den videregående skolen. Kontaktutvalget viser til 
forskning som dokumenterer at minoritetselever stiller bakerst i køen i kampen 
om lærlingplasser. Rapporten hadde en gylden mulighet til å analysere hva 
utdanningsmyndighetene og andre aktører kunne gjort å opprettholde 
forpliktelser og ansvar overfor innvandrere, men dette har beklageligvis ikke 
skjedd341. Denne problematikken berøres indirekte av NHO, som har en god 
beskrivelse av det som ofte skjer når man arbeider i kollegiale organer: Partene 
som deltok i arbeidet med å utforme den nye opplæringsloven etter hvert følte 
seg forpliktet overfor hverandres synspunkter. Arbeidsprosessen bidro derfor til 
å skape en følelse av felles tilhørighet og identitet blant aktørene, en identitet 

                                                 
337 ”Kunnskapsløftet – invitasjon til høring”. Utdannings- og Forskningsdepartementet 2005. 
338 ”Høringssvar om fag- og timefordelingen for grunnskolen, for fellesfag i videregående opplæring, 
omfang og prinsipper for valg av programfag i videregående opplæring”. Norsk Lektorlag 2005 
339 ”Kunnskapsløftet”. Kunnskapsdepartementet 2007. 
340 ”Høringsuttalelse om obligatorisk kartlegging av elevers læringsmiljø”. Foreldreutvalget for 
grunnskolen 2003. 
341 ”Høringssvar på rapport fra arbeidsgruppe med forslag om endringer i opplæringslovens 
bestemmelser om fag- og yrkesopplæringen”. Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og 
myndighetene 2006.  
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som igjen gjord det lettere å komme til enighet om hva som var viktig i fag- og 
yrkesopplæringen342. 

Norsk Skolelederforbund i Østfold går enda lenger og mener at det 
finnes tradisjoner i det norske utdanningssystemet som gjør at innvandrerelever 
blir skoletapere. For å snu denne utviklingen må man endre rammebetingelsene, 
men Kunnskapsløftet bidrar dessverre i svært liten grad til dette343. 
Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene mener 
dessuten at sammensetningen av korporative organer er preget av lange norske 
styringstradisjoner som neglisjerer innvandrerbefolkningen. Dette får tydelige 
konsekvenser for rapporten som foreslår endringer i Opplæringsloven, etter 
Kontaktutvalgets oppfatning mangler rapporten referanser til etnisk minoriteter 
og innvandrere. De mener at mye av årsaken til dette finnes i de tradisjoner og 
rammebetingelser som er etablert i den norske modellen for korporatisme344.  

En sammenligning av de tre reformene viser at det er Kunnskapsløftet 
som bruker styringsprinsippet om berørte parter hyppigst og mest bevisst, og 
det er også denne reformen som har de mest aktive interessegruppene. 
Forklaringen er bl.a. at Kunnskapsløftet er den av de tre reformene som er 
løsest strukturert, og som i minst grad styres ovenfra. Resultatet er at de berørte 
partene er med på å definere hvilke forpliktelser, identiteter og tradisjoner 
reformen skal legge vekt på. Mange av de tiltakene som gjennomføres når 
reformen iverksettes er da også et resultat av de tilpasninger som har skjedd 
etter innspill fra et stort mangfold av interesser og interessegrupper. 
Kunnskapsløftet er derfor et godt eksempel på hvordan faktiske endringer 
framstår som resultatet av en langvarig naturlig prosess, hvor formelle 
beslutninger fra utdanningsmyndighetene brynes mot den deltagelse som skjer 
både formelt og uformelt fra berørte parter.  

Statssekretær Lisbeth Rugtvedt påstår at skolen tradisjonelt har hatt en 
tendens til å reprodusere de sosiale forskjellene som barna har hatt med seg fra 
sin familie. Det beklagelige faktum er at skolen historisk sett ikke har utjevnet 
forskjellene, men forsterket dem345. Utdanningsdirektoratet hevder at de samme 
tradisjonene også har hatt andre negative konsekvenser. De mener at det er den 
norske skoletradisjonen som har mye av skylda for at vi scorer så svakt på de 

                                                 
342 ”Høringssvar om rapport fra arbeidsgruppe med forslag om endringer i opplæringslovens 
bestemmelser for fag- og yrkesopplæringen”. NHO 2006. 
343 ”Kunnskapsløftet – ikke for alle? Åpent brev til Kunnskapsministeren”. Norsk Skolelederforbund, 
Østfold 2007.   
344 ”Høringssvar på rapport fra arbeidsgruppe med forslag om endringer i opplæringslovens 
bestemmelser om fag- og yrkesopplæringen”. Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og 
myndighetene 2006 
345 ”Sosial utjevning i læring - ideologi og mål”. Tale av statssekretær Lisbeth Rugtvedt på en 
konferanse i regi av Utdanningsdirektoratet 2008.   
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kriteriene som brukes for å sammenligne resultater mellom land. De henviser 
bl.a. til OECD som er bekymret for den ’tail of underachievers’ som finnes i 
Norge346. Direktoratets konklusjon er at norsk skole har et høyt aktivitetsnivå, 
men at den mangler tradisjon, kultur og systemer for å fremskaffe, bearbeide og 
følge opp resultater347. 

                                                 
346 ”Equity in Education - Thematic Review”. OECD 2005. 
347 ”Elevvurdering i Kunnskapsløftet”. Utdanningsdirektoratet 2006. 
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Kapittel 8 Språk og symboler: analyse av tre reformer 

 

Abstraksjoner og elastisitet  

Reformer over en viss størrelse utsettes alltid for et tolkningsmangfold. 
En viktig grunn er at språket som brukes i reformer både er abstrakt og 
generelt, noe som gjør at tvetydighet og usikkerhet blir sentralt. De begrep og 
slagord som brukes i reformer er derfor ofte elastiske; de må tolkes og 
tydeliggjøres lokalt når de skal oversettes til praksis. At reformer er elastiske 
innebærer at innholdet i dem kan strekkes og dras i ulike retninger, slik at de 
kommer til å bety ulike ting for ulike aktører. I hvor stor grad er de mest 
sentrale begrepene i Kvalitetsreformen, Politireform 2000 og Kunnskapsløftet 
abstrakte og elastiske? Og hvilke konsekvenser har dette for tolkning og 
iverksetting av de tre reformene?            
 

Kvalitetsreformen 

Et svært godt eksempel på det abstrakte og elastiske språket i 
Kvalitetsreformen får vi når departementet oppsummerer reformens visjon for 
det nye kunnskapssamfunnet i fem begreper: fleksibilitet, rettferdighet, 
intensitet, skaperkraft og kvalitet348. Disse begrepene er perfekte for bruk i 
reformer: de er vanskelig å argumentere imot, de er egnet til å skape håpefullhet 
i organisasjoner, og de betegner tilstander som man aldri helt kan vite om man 
har nådd. Og selv om man skulle oppnå mer fleksibilitet, rettferdighet, 
intensitet, skaperkraft og kvalitet, vil det alltid være mulig å tenke seg at man 
kunne hatt enda mer. Begrepene har derfor akkurat de egenskaper som gjør at 
reformer utløser behov for nye reformer. De lover mer enn de kan holde, 
samtidig som den høyere utdanningssektoren opprettholder håpet. Og det er 
nettopp denne kombinasjonen som reder grunnen for nye reformer! Begrepene 
har også det til felles at de er positivt ladet, allmenne, flertydige og ganske 
diffuse. Avstanden som finnes mellom disse abstrakte begrepene og den 
virkeligheten lærere og studenter opplever, utgjør en spenning mellom teori og 
praksis som i seg selv kan utløse reformer. Det viser seg også at det ikke bare er 

                                                 
348 ”St.meld. nr. 27: Gjør din plikt - Krev din rett. Kvalitetsreform av høyere utdanning”:6. Kirke-, 
utdannings- og forskningsdepartementet 2001. Fleksibilitet, rettferdighet, intensitet, skaperkraft og 
kvalitet er nøkkelbegrepene i det som til sammen skal utgjøre en FRISK kunnskapspolitikk.   
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begrepene som er elastiske og generelle, det gjelder også det innholdet de gis, 
og den sammenheng de plasseres i. De anvendes for å lage et bredest mulig 
bilde av Kvalitetsreformens ideer og hensikter, noe som gjør at ulike aktører 
kan fortsette å leve med ganske ulike oppfatninger av hva reformen egentlig 
dreier seg om. De følgende eksemplene illustrerer dette poenget. 

Fleksibilitet er nødvendig for at institusjonene skal ’få større handlefrihet’, 
’tilpasse seg de behovene samfunnet har for utdanning og forskning’, og ’utvikle 
evne til å lytte og føre dialog med de som formulerer forventninger og ønsker’. 
Rettferdighet handler om at ’alle skal ha lik rett til utdanning’, at man ’retter opp 
de store sosiale skjevhetene i rekrutteringen til høyere utdanning’, og at det skjer 
’tilrettelegging for dem med spesielle behov eller funksjonshemninger’. Intensitet 
trengs både i organiseringen av læringsmiljøet og hos den enkelte student. Mer 
intensitet vil kunne ’frigjøre ressurser, øke gjennomstrømningen og gjøre 
utdanningen mer lærerik og givende for studentene’. Skaperkraft er sentralt fordi 
høyere utdanning hele tiden må fornyes. En av de store utfordringene for 
institusjonene er derfor ’å utvikle kreative og skapende evner som grunnlag for 
personlig og samfunnsmessig fornyelse’. Og kvalitet skal være det ’overordnede 
kjennetegnet ved kunnskapssystemet’. Siden det er institusjonenes ’ansvar at 
undervisning og forskning er av førsterangs kvalitet’, må de derfor skaffe seg 
’skikkelige verktøy for å undersøke kvalitet på alle nivåer’349. 

Når det skal skapes konsensus er det både viktig og nødvendig med et 
flertydig språk. Dette illustreres i prosessen forut for etableringen av 
tilsynsorganet NOKUT350. Et utkast til forskrift for å regulere det nye organets 
myndighet sendes ut på høring til berørte parter et halvt år før organet endelig 
etableres. Innledningsvis skriver departementet at ’det er institusjonenes eget 
ansvar å sikre kvaliteten i sine studietilbud’, og at ’NOKUT skal påse at dette 
skjer’. Samtidig forutsettes det ’at organet og de sakkyndige har god dialog med 
de institusjoner som blir gjenstand for evaluering’. I selve utkastet står det at 
’NOKUT skal være lite og ubyråkratisk’, at de skal ha ’ansvar for det 
evalueringsfaglige opplegget’, og at organet ’på fritt grunnlag kan foreta en 
evaluering av en institusjon eller et studietilbud’. Når det nye organet skal 
vurdere kvaliteten i et etablert studietilbud skal de ta hensyn til studentenes 
vurdering av undervisningen, studentenes eksamensresultater og den eksterne 

                                                 
349 Op.cit:6-8. 
350 NOKUT (Nasjonalt Organ for Kvalitet i Utdanningen) startet sin virksomhet i 2003, og de skulle 
være et uavhengig organ for akkreditering og evaluering av høyere utdanning i Norge. Forslaget om 
å opprette et eksternt tilsynsorgan kom i ”NOU 2000:14. Frihet med ansvar - om høyere utdanning 
og forskning”, som var det sentrale forarbeidet til Kvalitetsreformen. NOKUT starter altså opp i 
kjølvannet av reformen, men mange av reformens tiltak forutsetter opprettelsen av et organ av denne 
type.        
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evalueringen av fagmiljøet. Det understrekes til slutt at det er NOKUT, og ikke 
de sakkyndige som oppnevnes, som skal fastsette metode for evaluering og 
struktur i rapportene351. Det er særlig to ting som er verdt å merke seg med 
disse setningene. Det ene er den utpregede elastiske språkbruken. Det andre er 
hvordan disse elastiske begrepene på en smidig måte går hånd i hånd med 
rasjonaliserte myter fra institusjonelle omgivelser.     

Hvordan reagerer så de berørte partene på dette utkastet? Også i 
høringsuttalelsene er det mye bruk av elastiske begreper som vektlegger svært 
generelle poeng. I følge Universitets- og høgskolerådet er NOKUT avhengig av 
høy legitimitet i sektoren for å fungere godt, men frykter det motsatte er i ferd 
med å skje. Utviklingen man nå ser ’er av alvorlig karakter’, det er ikke lenger 
snakk om ’et lite og ubyråkratisk organ’, og statsråden må ’fjerne enhver tvil om 
mandat, arbeidsoppgaver og organisering’352. Universitetet i Bergen 
understreker den nære sammenhengen mellom forskning, undervisning og 
formidling, og at det derfor bør ’etableres et så helhetlig kvalitetssystem som 
mulig’. For at systemet skal bli engasjerende og meningsfullt for studenter og 
ansatte ’må arbeidet gis høyeste prioritet’, samtidig som kontrolloppgavene bør 
gjøres ’så enkle og oversiktelige som mulig’353.  

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet frykter at forskriften gir 
for mye makt til en faglig ekspertise som ligger utenfor de høyere 
utdanningsinstitusjonene, og at dette svekker universiteter og høgskolers 
institusjonelle autonomi. De hevder at utkastet ’gir de sakkyndige svært stor 
innflytelse’, noe som stiller ’store krav til hvem og hvor mange som blir 
oppnevnt og til hvilket mandat de får’. Kriteriene som brukes til å evaluere 
kvalitetssikringssystemene må ikke bli for detaljerte, og evalueringene må føre 
til ’en høyning av kvaliteten ved institusjonene’ og ikke reduseres til et rent 
kontrollarbeid354. NTNU argumenterer altså for at NOKUT må og bør være en 
leverandør av elastiske kriterier.  Et siste eksempel på hvor viktig det kan være å 
formulere seg elastisk, finner vi i et brev til statsråden fra rektorene ved de tre 
norske høgskolene som i 2002 hadde ambisjoner om å bli universitet. De har 
møtt henne, og takker for at hun i siste liten har byttet ut den opprinnelige 
setningen i forskriftens § 7.5.e til fordel for en ny, hvor det nå står at 
’institusjonen skal ha en stabil forskerutdanning’355.                         

                                                 
351 ”Utkast til forskrift om akkreditering, evaluering og godkjenning etter lov om universiteter og 
høgskoler og lov om private skoler”. Utdannings- og Forskningsdepartementet 2002.   
352 ”Etablering av nasjonalt organ for kvalitetssikring i høyere utdanning”. Universitets- og 
høgskolerådet 2002. 
353 ”Høring - forskrifter om akkreditering og evaluering”. Universitetet i Bergen 2002.  
354 ”Høring - forskrifter om akkreditering og evaluering”. NTNU 2002.   
355 ”Tilbakemelding etter møtet med Utdannings- og forskningsministeren om forskrift om 
akkreditering og evaluering”. Høgskolene i Agder, Bodø og Stavanger 2002. Den opprinnelige 
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Fem år etter at Kvalitetsreformen ble forsøkt innført ved universiteter 
og høgskoler gir Kunnskapsdepartementet ut Statusrapport for Kvalitetsreformen i 
høyere utdanning. I kapittelet Kvalitetsreformen i fortid og framtid oppsummeres 
reformens viktigste intensjoner, tiltak og målsettinger, og det er særlig når man 
skal svare på om reformen har nådd sine mål at språket blir både allment og 
tvetydig. For eksempel har studentutvekslingen mellom Norge og utlandet økt, 
men det er fortsatt ’utfordringer med hensyn til å få til en helhetlig tilnærming 
til internasjonaliseringsarbeidet’. Og selv om det gjennomsnittelige antallet 
studiepoeng per student har økt, har endringene i studiefinansiering ’i liten grad 
påvirket hvor mye tid studentene bruker på studier og hvor mye de jobber ved 
siden av studiene’. Det understrekes også at ’ikke alle lokale løsninger har 
funnet sin endelige form’, at mange resultater av reformen ’ikke vil være synlige 
før det har gått mer tid’, og at ’både studenter og ansatte ved institusjonene har 
fått en hverdag med nye utfordringer og nye rammebetingelser’. Alt dette 
oppsummeres på en svært talende måte fra forskerne som har evaluert 
Kvalitetsreformen, som mener at ’det foreløpig er vanskelig å måle om 
reformen har økt kvaliteten i norsk høyere utdanning og forskning’. 
Departementets ganske beherskede kommentar er at ’en dermed ikke har fått 
svar på om det overordnede målet for Kvalitetsreformen er nådd356’.   
 

Politireformen 

Mandatet til utvalget som utreder mulighetene for en bedre organisert 
politi- og lensmannsetat er både bredt og generelt, noe som er meget typisk for 
større reformer. At det er slik også i politireformen kan forklares med at politiet 
er en stor sektor med ganske høy institusjonell kompleksitet, og at det derfor er 
mange hensyn som skal tas. Utvalget ble bedt om å vurdere politidistriktenes 
størrelse i lys av politiets nye organisasjonsplaner, og analysere hvorvidt dagens 
distriktsstruktur var et egnet styringsredskap for politiet. Deretter skulle de 
fremme forslag til endringer i organisering og distriktsinndeling som kunne 
bidra til at ressursene til publikumsrettet virksomhet og 
kriminalitetsbekjempelse ble utnyttet best mulig357. Uttrykk som 
’organisasjonsplaner og styringsredskaper’, ’endring i organisering’ og 
’publikumsrettet virksomhet og kriminalitetsbekjempelse’ er utpreget elastiske, 
                                                                                                                                        
setningen i § 7.5.e var: ’Institusjonen skal ha dokumentert produksjon av kandidater på de fleste av 
fagområdene spesifisert under bokstav d og kunne godtgjøre at har vel etablert forskerutdanning’.    
356 ”St.meld. nr.7 (2007-2008): Statusrapport for Kvalitetsreformen i Høyere utdanning”:5-8. 
Kunnskapsdepartementet 2007. 
357 ”NOU 1999:10 - En bedre organisert politi- og lensmannsetat”:6. Justis- og politidepartementet 
1999. 
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med et flertydig og diffust innhold som gir store muligheter for tolkning. På 
toppen av det hele er mandatet en del av regjeringens overordnede politikk, 
hvis mål er å ha ’en moderne og effektiv statsforvaltning’. Når utvalget kommer 
med sine konklusjoner året etter er det derfor lite overraskende at også deres 
forslag er utformet som brede og allmenne anbefalninger med ganske uvisse 
konsekvenser. Det ene er å redusere antallet politidistrikt, det andre er å 
opprette et politidirektorat med ansvar for etatens faglige ledelse358. 

Også etter at Politireform 2000 er vel i gang brukes reformens sentrale 
begreper svært elastisk. Prosjektledelsens utforming rammer og retningslinjer i 
reformens ulike faser utgjør gode eksempler på dette. Dette innebærer at 
politidistrikt og underliggende enheter styres ved hjelp av svært allmenne og 
flertydige anbefalinger. Dette er en indirekte og delvis ny form for politisk 
styring som ikke er unik for reformen i politiet, det finnes mye av dette også i 
Kvalitetsreformen og Kunnskapsløftet. I første fase skal ’styringssystemene 
utnyttes maksimalt gjennom lokale styringsdialoger og hensiktsmessige metoder 
for resultatrapportering’, ’politidistriktenes totale ressurser må utnyttes bedre 
gjennom mer fleksible løsninger’, ’den generelle kvaliteten på politiets arbeid må 
forbedres’, og ’hver enkelt medarbeider må ivaretas359. I reformens andre fase 
konstaterer prosjektledelsen at organisasjonen må ”trimmes” ytterligere hvis 
målene i reformen skal nås, da det fortsatt er mange oppgaver som må løses før 
de nye politidistriktene er blitt ’selvbærende, fleksible og kompetente’360. Dette 
er svært tøyelige begreper, og det er ikke særlig lett å vite hva det innebærer å 
være tilstrekkelig ”trimmet”. Denne andre fasen handler likevel mest om hvilke 
endringer som må skje i den enkelte driftsenhet når den nye 
politidistriktsstrukturen er endelig etablert. Prosjektledelsen kommer i all 
hovedsak med råd, vink og anbefalinger om hvordan endringene bør 
gjennomføres, slik at de politistasjoner og lensmannskontor selv må tolke og 
tydeliggjøre reformen når den endelig iverksettes. 

Politireform 2000 evalueres altså to ganger. Først midtvegs av 
direktoratet når reformens første fase med sammenslåing av politidistrikter er 
gjennomført, og til slutt av et eksternt konsulentselskap når den er endelig 
gjennomført. Er begrepene som brukes i disse evalueringene kjennetegnet av å 
være generelle, flertydige og elastiske? Direktoratets egen evalueringsrapport 
hevder at omstillingens første fase er gjennomført i samsvar med 
stortingsmeldingen, og at arbeidet som er gjort til da har lagt det grunnlaget 
som trengs for at man seinere skal nå reformens hovedmål. En annen svært 

                                                 
358 Op.cit:5. 
359 ”Politireform 2000 - Rammer og retningslinjer”:4. Politidirektoratet 2001.   
360 ”Politireform 2000 - Rammer og retningslinjer for fase 2”:1. Politidirektoratet 2003. 
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allmenn konklusjon er at ’reformprosessen har ført til positiv læring i politiet’, 
noe som igjen har ført til at politidistriktene ’står bedre rustet til videre 
omstilling’361. Evalueringsrapporten inneholder få kritiske kommentarer til 
hvordan reformen er gjennomført, og hevder at den negative kritikken som har 
kommet fra annet hold har ’satt reformprosessen i et dårlig lys’ og bestått av 
’enkeltstående utspill i media’. Rapporten nøyer seg derfor med å konstatere at 
prosjektet er komplekst, at det har vært mange strenge tidsfrister, og at den 
manglende erfaringen fra så store omstillingsprosesser har skapt utfordringer og 
hodebry for både direktorat og politidistrikt362. 

På oppdrag fra Politidirektoratet skal Agenda utredning og utvikling finne ut 
om Politireform 2000 har lykkes med å nå sine tre hovedmål363. I tillegg skal de 
drøfte hvilke modeller for organisering og samarbeid som er mest kostnads- og 
formålseffektive for å nå de tre hovedmålene, identifisere hvilke tiltak som er 
nødvendige i tida som kommer for å bedre måloppnåelsen ytterligere, og måle 
publikums tillit, trygghetsfølelse og opplevelse av service. Ikke overraskende er 
også sluttrapportens konklusjoner svært preget av det elastiske og allmenne. 
Kort fortalt har reformen hatt ’positiv effekt’ på kostnadseffektivitet, ’god 
effekt’ på bekjempelse av alvorlig kriminalitet, ’liten effekt’ på bekjempelse av 
hverdagskriminalitet, ’liten eller ingen effekt’ på forebyggende arbeid, og ’ikke 
positiv effekt’ på publikumsorientering. Også konsulentenes anbefaling av ny 
organisasjonsmodell er flertydig og vag: ’siden politidistriktene er svært 
forskjellige vil det neppe være en løsning som er best for alle distrikter’. Deretter 
sier de imidlertid at ’to geografiske organisasjonsmodeller synes å peke seg ut 
som mest aktuelle’364.  

Også de tiltak som er nødvendige for å øke reformens måloppnåelse 
ytterligere formuleres svært vidt og generelt av Agenda. Det trengs ’mer 
hensiktsmessig inndeling i tjenestesteder’, ’ny vurdering av den nye 
distriktsstrukturen’, ’mer sentralisering av regnskap og økonomiforvaltning’, 
’mer ledelses- og kompetanseutvikling’, ’fjerning av urettferdige lønnsforskjeller’ 
og ’økte ressurser’365. Analysen av publikums vurderinger av politiet går i 
samme retning: politiet bør bli mer synlige, bedre på informasjon, og mer 
tilgjengelige de ganger det er akutt behov for bistand366. Oppsummert kan man 
si at det i hvert fall finnes en slående likhet mellom Politireform 2000 og 

                                                 
361 ”Politireform 2000 - sluttrapport fase 1”:2. Politidirektoratet 2003. 
362 Op.cit:8-14. 
363 Sluttevaluering. Politireform 2000 kommer med konklusjoner og anbefalinger om reformen basert 
på svar fra alle norske politimestere, et utvalg ansatte fra sju politidistrikt, og en landsomfattende 
publikumsundersøkelse. 
364 ”Sluttevaluering - Politireform 2000”:68-79. Agenda Utredning og Utvikling 2006. 
365 Op.cit:75-77. 
366 Op.cit:72. 



 121

konsulentselskapets evaluering av reformen: begge består av ideer som må 
fortolkes. Akkurat hva som skal være innholdet i disse fortolkningene er 
imidlertid ofte et åpent spørsmål. Agendas evalueringer og råd preges av å være 
vage, allmenne og lite forpliktende, noe som gjør at politiet har ganske store 
frihetsgrader når de skal fortolke reformen og analysere hva de har å lære av 
reformprosessen. Siden budskapet i evalueringen er av så generell karakter, 
passer det derfor som hånd i hanske å presentere rapporten i et språk som både 
er abstrakt, elastisk og flertydig.                                   

 

Kunnskapsløftet 

Allerede i brevet som inviterer til høring om Kunnskapsløftet dukker det 
elastiske språket opp, det er for eksempel veldig typisk at begrepet 
”tilfredsstillende måloppnåelse” går igjen flere steder i invitasjonen367. Måten 
språket brukes på henger imidlertid sammen med hva det er man snakker om. 
Når departementet ønsker å vise at de er opptatt av fleksibilitet gjenspeiles dette 
også i språket, som da gjerne preges av begreper som både er abstrakte og 
elastiske. Dette kommer tydelig fram i et brev til Sametinget der 
Kunnskapsdepartementet mener at de eksisterende kompetansemål ’både er 
åpne og kan tilpasses lokale behov’368. Også i informasjonsbrosjyren om 
Kunnskapsløftet bruker departementet begreper og setninger som er abstrakte 
og flertydige. Brosjyren henviser - i ubestemt form - til dystre tall fra 
internasjonale undersøkelser som viste at det var nødvendig med endringer. Det 
legges også vekt på at det at det var bred politisk enighet om reformen, og at 
den fører til ’endringer i skolens innhold, struktur og organisering’. Det snakkes 
også mye om ’kompetanseutvikling for skoleledere og lærere’, at ’grunnleggende 
ferdigheter skal styrkes’, og at det trengs ’helhetlig opplæring og 
basiskompetanse i den norske skolen’369. Eksemplene viser at reformen i skolen 
bruker en rekke språklige bilder som er allmenne og elastiske. Disse bildene er 
immaterielle, og kan derfor sammenlignes med halvfabrikata som må 
ferdigstilles ved den enkelte skole. Bildene må altså tolkes og tydeliggjøres 
lokalt, og Kunnskapsløftet har en så elastisk utforming at skolene har store 
muligheter til å lage tilpasninger som tar hensyn til egne særtrekk.   

Utdanningsdirektoratet hevder at bruken av subjektivt skjønn, abstrakte 
tilbakemeldinger og diffuse vurderinger av elevenes prestasjoner, er et av de 

                                                 
367 ”Kunnskapsløftet – invitasjon til høring”. Kunnskapsdepartementet 2005.  
368 ”Forståelsen av opplæringslovens § 6-4 første ledd”. Kunnskapsdepartementet 2006. 
369 ”Kunnskapsløftet”. Kunnskapsdepartementet 2007. 
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største problemene i norsk skole. De vil den ”allmenne rosen” til livs, og den 
bør erstattes med klare kriterier og standarder370. Men når direktoratet skal 
forklare hvordan Kunnskapsløftet skal omsettes fra ord til handling bruker de 
selv et språk som er elastisk og åpent for tolkning. Dette viser seg bl.a. i den 
svært hyppige bruken av begreper som ”erfaringsspredning”, ”evaluering” og 
”åpenhet”371. Mange av forslagene til nye elevvurderinger i Kunnskapsløftet 
uttrykker en ”naturlig normaltilstand” som stilles i sterk kontrast til de mindre 
rasjonelle ordningene som eksisterer i dag372. Dette er en strategi som brukes 
hyppig også i de to andre reformene, og er et uttrykk for at man sammenligner 
reformens ideer med dagens praksis. Problemet med slike sammenligninger er 
at dagens praksis da er dømt til å tape. Det vil alltid finnes en avstand mellom 
teori og virkelighet, og det typiske er at reformer forsøker å korte ned på denne 
avstanden ved å endre på praksis slik at den skal komme nærmere de ideene 
som finnes i teorien. Helt i tråd med dette resonnementet anbefaler derfor 
direktoratet at det foretas en gjennomgang av de generelle bestemmelsene om 
vurdering som finnes i forskriften til opplæringsloven373.  

Norske lærerutdanningers tilbakemeldinger om sine erfaringer med 
Kunnskapsløftet preges også av begreper som er både abstrakte og tøyelige. 
Disse institusjonenes bruk av elastiske begreper er særlig interessante, fordi de i 
denne reformen opererer i en posisjon midt mellom utdanningsmyndigheter og 
skoler. På mange måter er de derfor plassert midt mellom barken og veden. De 
skal først tolke departementets signaler i reformen, deretter skal de utforme 
kurs som skal være tilpasset skolesektorens behov. Det betyr at universiteter og 
høgskoler er i en posisjon hvor de må ta hensyn både til reformens krav om 
standardisering, og til skolenes krav om fleksibilitet.  

Norsk Lærerakademi bruker flere tøyelige begreper når de forteller at 
reformen har ’inspirert mange lærere til å fordype seg faglig’, og ’gitt skolen 
mulighet til å tilby skreddersøm og mer praksisnære tilbud’. Kompetansemålene 
i læreplanene kjennetegnes av å være allmenne og abstrakte, og nettopp dette er 
en viktig grunn til at Lærerakademiet er så positive til Kunnskapsløftets bruk av 
dem374. Universitetet i Stavanger treffer en av mest sentrale verdiene i 
Kunnskapsløftet når de kaller sitt etter- og videreutdanningskontor FLEKS. 
Deres holdninger står i stil til navnet, de vil at deres tilbud skal ’være så 
fleksibelt som mulig og ha gode tilpasningsmuligheter’. Også flere av navnene 

                                                 
370 ”Elevvurdering i Kunnskapsløftet”. Utdanningsdirektoratet 2006. 
371 ”Oppdrag: Utviklingsprogrammet Kunnskapsløftet – fra ord til handling”. Utdanningsdirektoratet 
2007. 
372 ”Elevvurdering i Kunnskapsløftet”. Utdanningsdirektoratet 2005 
373 Op.cit. 
374 ”Erfaringer fra Kunnskapsløftet”. Norsk Lærerakademi 2006.  
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på kursene gjenspeiler denne ideologien, det gjelder særlig Filosofering med barn, 
Skoleledelse og Ledelse for skole i endring375. Dette reder grunnen for en ny form for 
mangfold: Navnene er så elastiske at universitetet står fritt til å bestemme 
kursenes innhold, samtidig som de er diffuse nok til å skape ulike - og sprikende 
- forventninger hos skolene. Også Universitets- og høgskolerådets 
oppsummering av lærerutdanningenes erfaringer domineres av et språk som er 
abstrakt, elastisk og åpent for tolkning. De mener at Kunnskapsløftet har ført til 
høyere kvalitet, mer tilrettelegging, tydeligere læringsmål, mer satsing på etter- 
og videreutdanning, større valgfrihet, bedre kommunikasjon, mer 
virkelighetsnære opplæringsformer, og høyere sosial kompetanse blant elever og 
lærere376.  

Et dilemma som går igjen i alle reformer er hvordan man skal klare å 
forene abstrakte ideer med konkrete og realistiske tiltak. Dette er et dilemma 
som synliggjøres i debatten om hvilke prinsipper som bør ligge til grunn for 
opplæringen i Kunnskapsløftet. Utdanningsforbundet mener at målet med 
prinsippene må være å klargjøre hva som skal være sammenhengen mellom 
læreplanens generelle del og læreplanen for det enkelte fag. Etter deres mening 
bør det legges mer vekt på at lærerne har ansvar som rollemodeller, og at skolen 
skal være et læringsfellesskap. Men samtidig sier de ingenting om hva en 
rollemodell er, eller hva et læringsfellesskap skal bestå av. 
Utdanningsforbundets utkast til prinsipper ender derfor opp med å være minst 
like flertydige og abstrakte som departementets egne forslag377. Et siste 
eksempel på flertydigheten i Kunnskapsløftet finner vi i ordningen med 
kompetanseplattformer. Dette er en av nyskapningene i reformen, men 
innholdet i disse plattformene er mye mer elastisk enn navnet skulle tilsi. Det 
betyr at ulike aktører i sektoren har ulike tolkninger av hva disse plattformene 
egentlig innebærer. Ett eksempel på hvordan denne nye ordningen kan tolkes 
finner vi hos Private Handelsskolers Landforbund. De er overbevist om at 
kompetanseplattformene vil fremme valgfrihet, derfor gir de ideen sterk støtte. 
De tror at plattformene vil øke skolenes fleksibilitet, slik at lokale skoleeiere og 
ledere får den frihet de trenger til å organisere et tilbud med høyest mulig 
kvalitet378. 

                                            

                                                 
375 ”Orientering om oppfølging av Kunnskapsløftet”. Universitetet i Stavanger 2006.  
376 ”Lærerutdanningenes erfaringer med implementeringen av Kunnskapsløftet”. Universitets- og 
Høgskolerådet 2007.   
377 ”Læreplanverket for Kunnskapsløftet – Høring om utkast til Prinsipper for opplæringen”. 
Utdanningsforbundet 2006. 
378 ”Kunnskapsløftet – Høringsuttalelse”. Private Handelsskolers Landsforbund 2005. 
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Teori og praksis   

Reformer eksisterer altså på to ulike nivåer samtidig, et abstrakt nivå av 
ideer og et konkret nivå av erfaringer. Når vi snakker om, diskuterer og tolker 
reformer er det imidlertid ikke lett å skille mellom nivåene, fordi de da er så tett 
vevet sammen. Avstanden mellom de ideene vi har om organisasjoner og de 
erfaringer vi har med dem, er samtidig en av de viktigste grunnene til at vi setter 
i gang med reformer. Det at vår forståelse av reformer består av både teoretiske 
og praktiske aspekter gjør altså studiet av reformer blir både mer spennende og 
mer utfordrende, og det åpner opp for en rekke interessante 
forskningsspørsmål. Ett av dem kan formuleres slik: Hva er forholdet mellom 
de sentrale ideene i Kvalitetsreformen, Politireform 2000 og Kunnskapsløftet, 
og den praksis som finnes i høyere utdanning, politi og skole?  
 

Kvalitetsreformen 

Innføringen av en ny gradsstruktur er et utmerket eksempel på hvordan 
institusjonelle ordninger kan ha instrumentelle og symbolske effekter samtidig. 
Den nye gradsstrukturen i Kvalitetsreformen379 illustrerer også hvordan 
reformforslag får kraft når de klarer å kombinere konkrete erfaringer og 
abstrakte ideer med oppfatninger av hva som er praktisk nødvendig. Når disse 
tre kombineres er det nesten umulig å unngå reformer! Erfaringene forut for 
Kvalitetsreformen var lite positive: ’Strukturen var preget av mange lange 
førstegangsutdanninger og svak gjennomstrømning i utdanningssystemet’, noe 
som gjorde at kostnadene ved å ta utdanning ble ’høy for både den enkelte og 
samfunnet’. Dessverre hadde den gamle gradsstrukturen overlevd til tross for 
den ’raske utviklingen av ny kunnskap, endringene i arbeidsliv og yrkesmønstre, 
og den økte betydningen av etter- og videreutdanning’.  

Ideen er derfor å innføre en ny gradsstruktur som ’fremmer effektive 
læringsløp’, og forbedrer ’kvaliteten og studieintensiteten’. Skal dette skje må 
universiteter og høgskoler gå gjennom sine studier og fagporteføljer, slik at det 
legges ’til rette for gode utdanningsløp med bedre yrkesinnretning enn i dag’380. 
Kombinasjonen av ”virkelighet” og ”teori” gis her ekstra tyngde fordi den 
koples til et resonnement om hvorfor det er absolutt nødvendig med ny 

                                                 
379 Den nye gradsstrukturen gjaldt for de aller fleste utdanningene. Den nye strukturen skulle bestå 
av en bachelor på tre år, en master på to år, og en Ph.D. på tre år. Dette innebar at lavere grad ble 
ett år kortere enn tidligere, at høyere grad ble et halvt år kortere enn før, og at doktorgraden ble ett år 
kortere enn tidligere.    
380 ”St.meld. nr. 27: Gjør din plikt - Krev din rett. Kvalitetsreform av høyere utdanning”:35-40. Kirke-, 
utdannings- og forskningsdepartementet 2001. 
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gradstruktur. De nye gradene trengs for at man skal kunne ’få god 
gjennomstrømning’, ’sammenligne institusjoner som har samme fagtilbud’, 
’lette arbeidet med studentutveksling og norske arbeidssøkeres vilkår 
internasjonalt’, og ’fremme forståelsen for den norske gradsstrukturen, 
oppbyggingen av studiene og kandidatenes nivå’381.  Det er helt tydelig at 
departementet håper at endringene i gradsstruktur automatisk vil føre til endret 
praksis også på andre områder av høyere utdanning. Håpet om at en større 
strukturell endring skal fremme endringer også på andre områder ser vi også i 
de to andre reformene, og da kanskje særlig i Politireform 2000.    

Den nye gradsstrukturen begrunnes på ulike måter, men de viktigste 
argumentene dreier seg om å øke internasjonaliseringen av høyere utdanning. 
Disse spørsmålene drøftes i et eget delprosjekt i Kvalitetsreformen, hvor en 
prosjektgruppe legger fram forslag til internasjonaliseringsstrategier for 
universiteter og høgskoler382. Internasjonalisering handler ofte om å kombinere 
det teoretisk visjonære med det praktisk operative, og dette gjør at denne delen 
av reformarbeidet er spesielt spennende å studere. Det praktiske arbeidet med å 
internasjonalisere høyere utdanning handler bl.a. om å administrere 
internasjonale utdannings- og forskningsprogrammer, tilrettelegge og godkjenne 
utenlandsk høyere utdanning, og profilere norsk høyere utdanning og forskning 
overfor utenlandske høgskoler og universitet383.  

Men hva gjør man for å komme dit? Prosjektgruppen har skrevet et 
utkast til en egen håndbok om internasjonalisering som forsøker å svare på 
akkurat det. Utkastet er interessant i vår sammenheng, fordi det forsøker å gi 
gode råd til de høyere utdanningsinstitusjonene om hva de skal gjøre for å 
komme seg fra teori til praksis. Det viser seg imidlertid at rådene har flere 
fellestrekk med det som gjerne kalles ”rasjonaliserte myter”. De uttrykker 
typiske vestlige modernitetsverdier, de foreskriver hvordan deler av høgskoler 
og universiteter bør se ut, og de gjenspeiler verdier som står sterkt i de høyere 
utdanningsinstitusjonenes institusjonelle omgivelser. Rådene kan derfor ikke 
bare tolkes som instrumentelle anbefalninger om hva institusjonene må gjøre 
for å lykkes med internasjonalisering. De må også forstås som tidsriktige 
symboler som forteller institusjonene hva de må ta hensyn til for å bli tatt på 
alvor i internasjonaliseringsarbeidet. Utkastet illustrerer også det paradoksale 

                                                 
381 Op.cit. 
382 I tillegg til hoveddelen har rapporten åtte vedlegg: ”Utkast til internasjonaliseringshåndbok”, 
”Koordinering av nasjonale oppgaver”, ”Finansiering av norske studenter som tar deler av studiet i 
utlandet”, ”Samarbeid med søkerlandene i EU”, ”Tiltak for samarbeid med institusjoner i Sør”, ”Ny 
budsjettmodell”, ”Internasjonalisering blant faglig tilsatte” og ”Lønn for strevet”.   
383 ”Internasjonaliseringsstrategi for høyere utdanning - rapport fra prosjektgruppen”:4. 
Kvalitetsreformen - delprosjekt om internasjonalisering 2002.  
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forholdet mellom teori og praksis som ofte finnes i reformer. Håndboka har til 
hensikt å vise hvordan universiteter og høgskoler kan gå fra abstrakte ideer til 
konkret handling. Men i sin streben etter å gjøre dette ender den først og fremst 
opp med å produsere enda flere ideer enn det som fantes fra før.    

I Utkast til internasjonaliseringshåndbok heter det at internasjonalisering skal 
berike studie- og forskningsmiljøet, og at ’internasjonale erfaringer gir impulser 
som kan omsettes i økt studiekvalitet og i fremragende forsknings- og 
utviklingsarbeid’. Internasjonalisering handler derfor ikke bare om økt 
personutveksling og mobilitet blant lærere, studenter og forskere; 
”internasjonalisering hjemme” skal sørge for at også de som ikke reiser ut skal 
få nyte godt av faglige impulser fra utlandet. Vellykket internasjonalisering må 
’bygge på de enkelte lærestedenes egenart, og strukturene må tilpasses behov i 
hvert enkelt tilfelle’384. En annen idé er at det bør finnes et eget forum for 
drøfting av internasjonaliseringsspørsmål, og at det ved hver institusjon må 
’fattes vedtak som forplikter til økt aktivitet og som setter klare mål for den 
internasjonale virksomheten’. I teorien er det jo fagmiljøenes ansvar å 
vedlikeholde og videreutvikle avtaleporteføljen, men ’internasjonalt kontor skal 
være oljen som minsker friksjonen og holder maskineriet i gang’385.   

Hvilke konsekvenser skal så dette ha for praksis? Det aller viktigste er at 
internasjonalisering må bli en del av vanlige rutiner og prosedyrer, og integreres 
i resten av virksomheten. Håndboka anbefaler også at det ’fattes vedtak som 
forplikter institusjonen, og som bidrar til at ledelsen involveres i gjennomføring 
og oppfølging’. Institusjonen bør ha en strategisk plan for internasjonalisering 
som følges opp av hvert institutt, og ’setter mål og bestemmer hvilke 
arbeidsoppgaver som skal prioriteres påfølgende år’386. Prosjektgruppens 
erfaring er at de som har lykkes med internasjonalisering har hatt et 
”internasjonalt utvalg” som ’foretar nødvendige prioriteringer og bidrar til at 
arbeid med internasjonalisering gjøres meritterende’, og et ”internasjonalt 
kontor” som arbeider med saksforberedelser, koordinering, informasjon og 
markedsføring. I tillegg foreslår gruppa flere konkrete tiltak som skal stimulere 
til økt internasjonal aktivitet: ’Frikjøp av vitenskapelig personale til utvikling av 
engelskspråklige undervisningstilbud’, ’planleggings- og reisemidler i forbindelse 
med nye bilaterale samarbeidsavtaler’, og ’midler til å invitere utenlandske 
gjester’387.  

                                                 
384 ”Utkast til internasjonaliseringshåndbok”:3-4. Kvalitetsreformen - delprosjekt om 
internasjonalisering 2002. 
385 Op.cit:7-9. 
386 Op.cit:5. 
387 Op.cit:6-8. 
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Oppdraget med å evaluere Kvalitetsreformen ble gitt Norges Forskningsråd, og 
tre år etter at reformen er gjennomført holder daværende utdanningsstatsråd 
Øystein Djupedal et innlegg på konferansen hvor evalueringen presenteres. 
Også han er opptatt av forholdet mellom teori og praksis, derfor har foredraget 
fått tittelen Kvalitetsreformen mellom målsetting og virkelighet. Et godt eksempel på 
avstanden mellom teori og praksis finner vi i slagordet om ’gjenreising av 
heltidsstudenten’, siden evalueringen tyder på at avstanden mellom idé og 
virkelighet på dette feltet ikke er blitt mindre etter reformen. Statsråden uttaler 
likevel at det fortsatt ’er et viktig politisk mål at studentene først og fremst skal 
være studenter mens de tar del i høyere utdanning’. Akkurat som i 
politireformen ser man her hvordan sentrale ideer i reformer overlever, til tross 
for at virkeligheten ideene er ment å skulle endre ikke endres.  

Evalueringen viser også at forskjellen på hva reformen ville i teorien, og 
hva den har fått til i praksis, er størst når det gjelder forskningstida for 
vitenskapelig ansatte og internasjonalisering. På den annen side er det ganske 
god konsistens mellom teori og praksis når det gjelder reformens intensjoner 
om å gi mer undervisning, bedre veiledning, endrede evalueringsformer og økt 
antall publiseringer blant vitenskapelig ansatte. Djupedal understreker til slutt 
hvor viktig det er at de nye kvalitetssikringssystemene i Kvalitetsreformen 
fungerer i praksis: De ’må aldri bli statiske ledelsesverktøy som studentene og 
ansatte ikke ser nytten av’, men systemer som bidrar til ’bedre og mer relevant 
undervisning og til målrettet ressursbruk’388. Dette siste betyr ikke nødvendigvis 
at de nye kvalitetssystemene ikke er viktige som symboler. Men det kan kanskje 
bety at symboler bare kan bli veldig effektive som symboler om de samtidig 
fungerer godt rent instrumentelt.     
 

Politireformen 

Politidistriktsutvalgets arbeid om et bedre organisert politi preges av 
kontrasten mellom hvordan utvalget mener politiet er organisert, og hvordan de 
mener politiet burde vært organisert. Avstanden mellom det som er og det som 
burde vært, er det som i første rekke begrunner behovet for endring. Mange 
organisasjonsteoretikere vil hevde at virkeligheten i en så stor etat som politiet 
alltid vil fortone seg kompleks og lite oversiktelig, men utvalget tar det likevel 
for gitt at de skal klare å finne løsninger som skaper mer klarhet og oversikt. De 
innleder arbeidet med å si at politiet har ’en uklar ledelsesstruktur, 
organisasjonen er komplisert, og i tillegg behandles altfor mange saker på et for 
                                                 
388 ”Kvalitetsreformen; mellom målsetning og virkelighet”. Kunnskapsdepartementet 2006.  
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høyt nivå i organisasjonen’. Det er derfor deres oppgave å foreslå endringer 
som kan ’forenkle organisasjonen, klargjøre ansvar og myndighet, og skape en 
helhetlig operativ og faglig ledelse’389.  

Dette er et godt eksempel på hvordan det å jobbe med reformer også er 
en måte å bedrive omdømmehåndtering: Politidistriktsutvalget produserer 
teorier om hvordan virkeligheten i etaten bør være, og hvordan den kommer til 
å bli. Når de seinere i utredningen skal forklare og begrunne hvorfor forslagene 
til politidistrikter blir som de blir, legger de spesielt vekt på argumenter som er 
knyttet til ti ulike forhold390. Et sentralt moment er at alle disse ti kombinerer 
konkrete erfaringer med abstrakte ideer, noe som fører til at utvalgets 
endringsforslag kombinerer praktiske og teoretiske hensyn. Analysen fungerer 
derfor som et ”lim”; den binder sammen praktiske erfaringer om hvordan 
virkeligheten i politiet er, med teoretiske forestillinger om hvordan framtiden 
helst bør bli. 

Når Politireform 2000 skal forberedes må selv prosjektledelsen i 
Politidirektoratet innse at det ikke alltid er en klar sammenheng mellom 
reformens ideer og etatens praktiske problemer. Styringen består derfor av å gi 
underliggende enheter rammer og retningslinjer, slik at enhetene kan tilpasse 
sine praktiske problemer til reformens overordnede mål. Dette er trolig en 
fornuftig strategi, som gjør at ledelsen kan balansere hensynene til fleksibilitet 
og standardisering, og til autonomi og autoritet. For å få en tettest mulig 
kopling mellom retningslinjer og praksis, etablerer prosjektledelsen ti 
faggrupper som skal ’sørge for at prioriteringer, føringer og beslutninger er 
omforenet og avklart med foresatte i Politidirektoratet’391. Også denne 
ordningen gjør at man kan balansere ulike hensyn, men man sikrer seg 
muligheten til overordnet styring om nødvendig. Disse gruppene spiller en 
interessant og betydelig rolle som oversettere av ideer, de skal omsette 
reformens teorier til lokal praksis. Hensikten er at de skal binde sammen 
politidistriktenes erfaringer på ulike fagområder med reformens ideer, slik at det 
blir mest mulig samsvar mellom teori og praksis i etaten.  

Når politireformen endelig starter opp understreker prosjektledelsen at 
reformens hovedmål ’skal legges til grunn for alle tiltak i omstillingsprosessen’, 
og at det er ’et absolutt krav at disse målsettingene nås som en følge av denne 

                                                 
389 ”NOU 1999:10 - En bedre organisert politi- og lensmannsetat”:5. Justis- og politidepartementet 
1999. 
390 Op.cit:32-35. De ti forholdene er altså ”arealmessig utstrekning og geografi”, 
”kommunikasjonsteknologi og -struktur”, ”befolkningsgrunnlag og -struktur”, ”kriminalitetstyper, 
bevegelser og sammenhenger”, ”saksmengde og kvalitet i straffesaksbehandlingen”, ”politidistriktets 
organisering og størrelse”, ”politimesterens rolle og kontrollspenn”, ”påtalemyndighetens arbeid”, 
”domstolenes plassering” og ”muligheten for å frigjøre ressurser”.  
391 ”Politireform 2000 - Forprosjekt ”:3. Politidirektoratet 2001. 
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prosessen’392. Dette er svært klare direktiver, men hvorvidt de først og fremst 
gjenspeiler eksterne myter om politiet eller faktiske interne verdier og behov i 
politiet, er vanskelig å si. Uansett illustrerer de ledelsens tro på at reformens 
ideer kan endre praksis, bare ideene formuleres klart nok, høyt nok og tydelig 
nok. Samtidig mener ledelsen at politidistriktene bare vil ha fullt utbytte av 
reformenes ideer om de har oversikt over dagens praksis. Derfor skal ’de lokale 
prosjektene gjennomføre en kartlegging av dagens organisering, oppgaveløsning 
og bemanning’, slik at prosjektledelsen får ’en klar oversikt over politidistriktets 
gevinstpotensial’393. 

Er det riktig at reformer alltid ser bedre ut før (ex - ante) de starter opp 
enn etter (ex -post) at de er gjennomført? At det skal være slik bygger på en 
hypotese om at skuffelsen inntrer når man etter hvert innser hvordan 
reformens teori kommer til å se ut i praksis. Det har gått fem år siden 
reformens oppstart når sluttevalueringen for Politireform 2000 endelig 
foreligger. Den består bl.a. av spørreundersøkelser hvor politimestere, ansatte 
og publikum forteller hva de mener om reformen. Synes de at reformens 
teoretiske ambisjoner er omsatt i praksis? Politimesterne understreker at 
reformen har hatt stor betydning for kostnadseffektivitet og mulighetene for å 
håndtere store kompliserte saker, men de stiller seg tvilende til om den har hatt 
særlig stor effekt på publikumsorientering, tilgjengelighet, forebyggende arbeid 
og håndtering av hverdagskriminalitet394. De ansatte tror at reformen har bedret 
kostnadseffektiviteten og bedret evnen til å håndtere store kompliserte saker. 
Men et flertall mener at den også har ført til dårligere tilgjengelighet, mindre 
synlighet, lavere service, og svekket evne til å bekjempe hverdagskriminalitet395. 
Alt i alt har politiets ansatte svært ensartede oppfatninger av hva det er som har 
fungert godt og dårlig i reformen, og det er sikkert flere grunner til dette. Men 
det viser i hvert fall at virkeligheten er sosialt konstruert, og at politiet er en 
svært institusjonalisert etat.  

Publikums vurdering av trusselbildet fra kriminalitet er både omfattende 
og differensiert, og bildet holder seg ganske uforandret gjennom hele 
reformperioden. Men også her er det helt tydelig at virkeligheten er sosialt 
konstruert. Grupper som har visse fellestrekk ser på politiet på en bestemt 
måte, noe som kommer tydelig fram i analysen av publikums syn på politiet. Så 
mange som ni av ti har inntrykk av at den samlede kriminaliteten i Norge har 

                                                 
392 ”Politireform 2000 - Rammer og retningslinjer”:3. Politidirektoratet 2001. 
393 Op.cit:4. 
394 ”Sluttevaluering - Politireform 2000. Resultatene fra spørreskjemaundersøkelse blant 
politimesterne”:7-13. Agenda Utredning og Utvikling AS 2006. 
395 ”Sluttevaluering - Politireform 2000. De ansattes vurdering av politireformen”:65-69. Agenda 
Utredning og Utvikling AS 2006. 
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økt i den tida reformen har vedvart. Kvinner har et bedre totalinntrykk av 
politiet enn menn, og de under 30 år skiller seg ut som mer kritiske enn øvrige 
aldersgrupper. Det er også relativt store variasjoner i publikums synspunkter fra 
politidistrikt til politidistrikt396. 

Som i de fleste andre reformer er det også i politireformen et betydelig 
sprik mellom teori og praksis, mellom hva reformen vil og hva den faktisk får 
til. Dette betyr at det er ganske løse koplinger mellom teori og praksis i politiet, 
og det er i grunnen lite som tyder på at disse koplingene blir noe mindre løse i 
løpet av reformen. Bedre forebygging av kriminalitet og et mer tjenesteytende 
og publikumsorientert politi var blant reformens hovedmål: det er bred enighet 
blant både politimestere og ansatte at reformen ikke har lykkes her. 
Politimesterne forklarer avstanden mellom teori og praksis med overselging av 
budskapet om at reformen skulle føre til et mer synlig og tilgjengelig politi397. 
Dette er et godt eksempel på det som ofte skjer når reformer øker 
forventninger og ambisjoner uten at praksis forbedres: man skaper misnøye 
både innenfor og utenfor organisasjonen.  

Forskjellen på reformens teori og virkelighetens praksis viser seg også i 
rapportens konklusjon om at det er flere ansatte ’som mener at reformen er 
mislykket enn som mener at den er vellykket’398. At Politireform 2000 virkelig 
er mislykket er imidlertid en altfor forhastet konklusjon, og det er særlig to 
grunner til det. Den ene er at en slik skuffelse trolig sier vel så mye om de håp 
og forventninger som finnes i den foreliggende kulturen i politiet, som den sier 
noe om reformen. Den andre grunnen er at reformen har vært meget vellykket i 
forhold til flere ting som ikke var nevnt i hovedmålene. Mange ansatte sier for 
eksempel at reformen har ført til ’bedre styring av personell og ressurser’, ’bedre 
utnyttelse av kompetanse’ og ’bedre muligheter for læring og utvikling’399.  Det 
evalueringen først og fremst viser er derfor hvor lite sammenheng det ofte er 
mellom intensjoner og effekter i reformer, og hvor vanskelig det er å 
forhåndskalkulere hvilke konsekvenser den kommer til å få. Politireformens 
ideer omdannes til praksis, men den omdannes til en ganske annen type praksis 
enn det departementet hadde antatt på forhånd. 
 

                                                 
396 ”Sluttevaluering - Politireform 2000. Publikumsundersøkelsen 2006”:9-12. Agenda Utredning og 
Utvikling AS 2006. 
397 ”Sluttevaluering - Politireform 2000. Resultatene fra spørreskjemaundersøkelse blant 
politimesterne”:36. Agenda Utredning og Utvikling AS 2006. 
398 ”Sluttevaluering - Politireform 2000. De ansattes vurdering av politireformen”:70. Agenda 
Utredning og Utvikling AS 2006. 
399 Op.cit:65-67. 



 131

Kunnskapsløftet 

I følge Utdanningsdirektoratet er det et problem at det er for stor 
avstand mellom teoretiske mål og praktisk utførelse i den norske skolen. Og et 
av de største problemene er at elevene har oppfatninger om eget kunnskapsnivå 
som dessverre ikke samsvarer med virkeligheten400. Det at det er forskjell på 
teori og praksis er imidlertid ikke unikt for elevene, det gjelder også for 
utdanningsmyndighetene. Departementets ideer om vurderinger i skolen er 
enkle og klare, noe som står i svært sterk kontrast til den fragmenterte 
virkelighet som er så typisk for fag, eksamener og vurderingsformer i skolen401. 
Noen av de nye læreplanene for Kunnskapsløftet viser også hvor vanskelig det 
er å kombinere ambisiøse teorier med jordnære råd for god praksis. Det er ikke 
vanskelig å finne visjoner om opplæringens mål og ambisjoner, og om hvilke 
kunnskaper elevene skal tilegne seg i de ulike fag. Det vanskelige er å få 
konkrete anbefalninger om hva som kan gjøres for at elevene skal nå disse 
målene i praksis402.  

Denne store avstanden mellom teori og praksis er ikke unikt for 
Kunnskapsløftet, det er noe den i høy grad har til felles med de to andre 
reformene. Avstanden mellom teori og praksis kan i ganske stor grad forklares 
med størrelsen på sektorene, både skolen, politiet og høyere utdanning er store 
samfunnssektorer. Når en sektor er stor og kompleks blir det også vanskeligere 
å lage reformer som spesifikt og detaljert beskriver hvordan de skal iverksettes. 
Det som da gjerne skjer er at reformene formuleres i en abstrakt og svært 
generell språkdrakt som fjerner seg fra mer konkrete problemer i sektoren. 
Dette resulterer da i svært løse koplinger mellom teori og praksis i reformene.           

Likevel er det et viktig mål i Kunnskapsløftet å redusere avstanden 
mellom teori og praksis i skolen. Men det er langt lettere i teorien enn i praksis! 
Dette dilemmaet er imidlertid arkitektene bak Kunnskapsløftet klar over, og et 
bevisst og gjennomgående trekk ved reformen er at den forsøker å kople 
sammen teoretiske ambisjoner og konkrete praktiske tiltak. Eksempler på 
ordninger som er avledet av abstrakte ideer er programfag, gjennomgående 
læreplaner, lese og skriveopplæring fra første års trinn, lokal valgfrihet, 
nasjonale prøver og muligheten til å omdisponere inntil 25 % av timetallet. En 
annen idé som går igjen er bevisstheten om det å være tydelig, noe som også 

                                                 
400 ”Elevvurdering i Kunnskapsløftet”. Utdanningsdirektoratet 2006. 
401 ”Oppdragsbrev nr. 06 om tiltak knyttet til elevvurdering i skole og fag- og yrkesopplæringen. 
Kunnskapsdepartementet 2006.  
402 ”Læreplaner i religion og etikk, geografi, historie og samfunnsfag – videregående opplæring”. 
Kunnskapsdepartementet 2006. 
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skyldes ønsket om å redusere avstanden mellom ideer og konkrete tiltak403. 
Hensikten med de nye programfagene i Kunnskapsløftet er å redusere den brå 
overgangen fra praksis på ungdomstrinnet til teori i de studieforberedende fag 
på videregående. Fokuset på begreper som ”helhetlig kompetanse” og 
”basisferdigheter” kan også tolkes som forsøk på å forene det teoretiske og det 
praktiske. Likevel finnes det et skarpt skille mellom teori og praksis i 
læreplanene, der den generelle delen legger vekt på det teoretiske, mens 
fagplanene konsentrerer om å konkretisere404.  

Mye av det Utdanningsforbundet skriver om Kvalitetsutvalget kan 
forstås som et innlegg i en større diskusjon om forholdet mellom teori og 
praksis i skolen. De mener for eksempel at forslaget om modulbaserte 
læreplaner er fornuftig i teorien, men ufornuftig i praksis. Også de er opptatt av 
at endringene ikke må medføre ytterligere teoretisering av ungdomstrinnet. De 
ønsker løsninger som gir effektive læringsformer, praktiske arbeidsmåter, 
systematisk didaktikk og faglig kompetanseutvikling av lærere. Om man lykkes 
med dette mener de at skolen kan bli mindre teoretisk selv om 2. fremmedspråk 
gjøres obligatorisk og timetallet i matematikk økes405. Utdanningsforbundet 
mener også at økt bruk av markeder i utdanningssektoren har mange tvilsomme 
konsekvenser i praksis - selv om de kan begrunnes godt teoretisk. Det som i 
teorien framstilles som valgfrihet og konkurranse, risikerer i praksis å bli et 
dårligere tilbud med færre alternativer, tap av rettigheter og generell 
ensretting406.  

Her er utvilsomt Utdanningsforbundet inne på et svært viktig poeng. 
Når man skal velge mellom ulike løsninger i reformer er det i utgangspunktet 
fornuftig å sammenligne teori med teori, og praksis med praksis. Men det som 
oftest skjer er likevel at man sammenligner dagens praksis med teori, noe som 
gjør at man vanligvis velger bort praksis. Dette gjelder åpenbart for 
Kunnskapsløftet, men det er ikke mindre gyldig for Politireform 2000 og 
Kvalitetsreformen. Det man imidlertid kan se i alle tre reformer er at det finnes 
en svært god grunn til å bytte ut dagens praksis med teori om hvordan ting 
burde og kunne vært. Ved å gjøre dette sørger man nemlig for å opprettholde 
håpet i alle de tre sektorene.        

Hvordan ser så de høyere utdanningsinstitusjonene på forholdet mellom 
teori og praksis i Kunnskapsløftet? Fordi det finnes så mye usikkerhet og 
uforutsigbarhet knyttet til bevilgningene, synes Universitetet i Oslo at det er 
                                                 
403 ”Kunnskapsløftet”. Kunnskapsdepartementet 2007. 
404 Op.cit. 
405 ”Høringsuttalelse om Kvalitetsutvalgets innstilling og andre aktuelle problemstillinger”. 
Utdanningsforbundet 2003. 
406 ”Etablering av private skoler”. Utdanningsforbundet 2005. 
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vanskelig å gjennomføre de planer som departementet har for dem i 
Kunnskapsløftet407. Høgskolen i Oslo er opptatt av at vedtak om budsjetter og 
prioriteringer av fag skjer på et tidspunkt som gjør det vanskelig å få tilsatt nok 
personell, noe som igjen gjør at det blir vanskelig å gjøre gode ideer om til 
praksis408. Norsk Lærerakademi understreker imidlertid at det nettopp er 
kombinasjonen av teori og praksis som til sammen skaper en bedre 
skolehverdag til barna409. Betydningen av å ha en praktisk skolehverdag 
gjenspeiles i kurstilbudet til Høgskolen i Tromsø, som har laget et eget kurs i 
”praksisorientert matematikkdidaktikk”410. Høgskolen i Akershus forsøker å 
gjøre endringene i Kunnskapsløftet mer praktiske ved hjelp av 
planleggingsdager, studietilbud, kurs, nettverksbygging, konferanser og 
forskning411.  Universitets- og høgskolerådet oppsummerer lærerutdanningenes 
erfaringer med å uttrykke flere visjoner for utdanningssektoren, men de er 
usikre på hvordan visjonene skal nås. Også de legger imidlertid vekt på at det 
må tilrettelegges for praktiske og virkelighetsnære opplæringsformer i 
grunnskolen412. Alt i alt er lærerutdanningene godt fornøyd med deltagelsen i 
Kunnskapsløftet, og det er også mye som tyder på at de blir godt mottatt av 
lærerne i skolen. En mulig forklaring på dette er at reformen gjør det mulig for 
både lærerutdanninger og lærere å oppleve noe som er nytt og annerledes i 
forhold til hverdagens virkelighet.  

Temaer som handler om forholdet mellom teori og praksis i 
Kunnskapsløftet engasjerer også de berørte partene, og meningene er delte om 
hvordan reformen takler spenningen mellom de to. Foreldreutvalget for 
Grunnskolen tror det ville blitt mindre forskjell på teori og praksis i 
undervisning og læring hvis skolene ble flinkere til å samarbeide med foreldre 
og foresatte413. NHO tror prinsippene for opplæringen egner seg bedre i de 
teoretisk orienterte fagene enn i de mer praktisk orienterte, og hevder at mange 
prinsipper gir liten mening i yrkesfagene414. Utdanningsforbundet mener 
prinsippene burde vært mer opptatt av å vise sammenhengene mellom den 
generelle læreplanen og læreplanen for de enkelte fag. Da ville det blitt lettere 
for departementet å si noe konkret om hvordan prinsippene skulle settes ut i 

                                                 
407 ”Kunnskapsløftet og utfordringer for universitets- og høgskolesektoren”. Universitetet i Oslo 2006.   
408 ”Kunnskapsløftet – Erfaringer”. Høgskolen i Oslo 2006. 
409 ”Erfaringer fra Kunnskapsløftet”. Norsk Lærerakademi 2006.  
410 ”Kunnskapsløftet”. Høgskolen i Tromsø 2007. 
411 ”Tiltak for implementering av Kunnskapsløftet”. Høgskolen i Akershus 2006. 
412 ”Lærerutdanningenes erfaringer med implementeringen av Kunnskapsløftet”. Universitets- og 
høgskolerådet 2007. 
413 ”Høringsuttalelse om læreplanverket for Kunnskapsløftet”. Foreldreutvalget for grunnskolen 2006. 
414 ”Læreplanverket for Kunnskapsløftet - Høringsuttalelse om utkastet til prinsipper for opplæringen”. 
NHO 2006.  
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praksis415. De frykter også at Kunnskapsløftet vil føre til ytterligere teoretisering 
av grunnopplæringen, fordi satsningen på fellesfag som vektlegger teori kan gå 
på bekostning av praktiske yrkesfaglige programfag416. Norsk Fag- og Friskolers 
Landsforbund minner om at man må holde fast på de ideer og idealer som er 
nedfelt i Skoleplakaten. De mener Kunnskapsløftet først og fremst er utformet 
for store skoler, og at man først vil se de store forskjellene på teori og praksis 
når reformen iverksettes på de små skolene417. Mest pessimistisk er likevel 
Elevorganisasjonen, som sier rett ut at departementet ikke ser de praktiske 
konsekvensene av sine egne teoretiske forslag418. 
 

Konstruksjon av bilder og adoptering av myter?   

Det at reformer for det meste består av uforpliktende snakk som ikke har 
egentlige konsekvenser for atferden i en organisasjon er en ganske utbredt 
oppfatning. Men er dette riktig? Det finnes flust med eksempler på at reformer 
skaper effektive bilder av virkeligheten, og at disse bildene etter hvert forandrer 
vår oppfatning av den. Prat må derfor forstås som noe mer enn bare prat, prat 
kan - over litt lengre tid - endre praksis i en organisasjon. Reformer bruker 
symboler, og symboler kan være effektive redskaper for å påvirke omgivelsenes 
- og eget - inntrykk av organisasjonen. Analysen under bygger på et 
resonnement om at symboler er viktige i reformer, og at disse symbolene først 
og fremst gjenspeiler myter i organisasjonens institusjonelle omgivelser om hva 
som ansees å være fornuftig, moderne og effektivt. I hvor stor grad adopterer 
de tre reformene myter i institusjonelle omgivelser?  

 

Kvalitetsreformen 

Åpningskapittelet i stortingsmeldingen Gjør din plikt – Krev din rett har fått 
navnet ”Visjonen”. Selv om denne tittelen forteller en hel del om både 
Kvalitetsreformen og reformer mer allment, er det likevel innholdet i selve 
kapittelet som i særlig grad illustrerer hvordan reformer konstruerer bilder av 
virkeligheten. Universitets- og høgskolesektoren er en stor sektor, og det er 
tydelig at store sektorer trenger store visjoner. Norge skal være ’en ledende 

                                                 
415 ”Ny del II til læreplanverket for Kunnskapsløftet – høring om utkast til Prinsipper for opplæringen”. 
Utdanningsforbundet 2006.  
416 ”Høringsuttalelse om fag- og timefordelingen i Kunnskapsløftet”. Utdanningsforbundet 2005.  
417 ”Kunnskapsløftet - høringsuttalelse”. Norske Fag- og friskolers Landsforbund 2005.   
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videregående opplæring og omfang av programfag og prinsipper for valg av programfag i 
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kunnskapsnasjon’ med ’høye mål for utdanning og forskning’, hvor 
universitetene skal fungere som ’fyrtårn nasjonalt og internasjonalt’ med 
’forskningsmiljøer som utmerker seg i verdensklasse’. I tillegg skal 
kunnskapspolitikken innrettes slik at ’den styrker fellesskapet og binder 
samfunnet sammen’, og bidrar til en verden hvor ’menneskene er frie og 
likestilte og har innflytelse på sine livsvilkår’. Høyere utdanning skal også tjene 
ulike formål og tilby mange typer kunnskap; ’fra instrumentelle tekniske 
ferdigheter til oppøving av kritisk dømmekraft og tilegning av en felles kulturell 
ballast’. Departementets konklusjon er at det ikke trenger å være noen 
’motsetning mellom et klassisk universitetsideal og krav til kvalitet og 
produktivitet i forskning og utdanning’, så lenge universiteter og høgskoler 
lykkes med ’å kombinere den faglige autonomien med en profesjonell og klar 
ledelse av institusjoner og institutter’419. Disse visjonene har svært klare 
paralleller til det som i ny institusjonell teori omtales som myter: De er 
forankret i populære symboler som signaliserer modernitet, de presenteres i et 
språk som er svært rasjonalisert, og de spiller på verdier som forventes å 
fremme legitimitet i sektorens institusjonelle omgivelser.                              

Også i kapittelet ”Økt frihet for bedre kvalitet” brukes det ideer, 
symboler og formuleringer som åpenbart er populære i mange av 
utdanningssektorens institusjonelle omgivelser. Begrepene som går aller 
hyppigst igjen er ”frihet”, ”fleksibilitet”, ”kvalitet”, ”relevans” og 
”omstilingsevne”420, og alle disse er utvilsomt svært gode eksempler på 
populære vestlige modernitetsnormer. Budskapet er klart: om universiteter og 
høgskoler tar til seg disse egenskapene vil de stå bedre rustet til å møte 
framtidas store utfordringer.  Det viktige er å tilpasse seg endringer i 
studenttilstrømning og faglig utvikling, å imøtekomme nye krav fra studenter, 
næringsliv og offentlig virksomhet, å overføre kunnskap fra universiteter og 
høgskoler til arbeids- og samfunnsliv, å ivareta krav til uavhengig og kritisk 
forskning, og oppnå et høyt internasjonalt nivå. For å oppnå dette skal 
Kvalitetsreformen gi ’større faglig selvstendighet når det gjelder å utforme og 
organisere nye studietilbud’, bedre evne til ’å fordele institusjonens ressurser og 
totale kapasitet mellom ulike utdanninger’, og mer ’individuell differensiering av 
tidsressurser til forskning for det vitenskapelige personalet’. Den økte friheten 
skal gi utdanning med bedre kvalitet, men friheten gjør at man ser seg nødt til å 
lage systemer som dokumenterer kvaliteten. Og disse systemene er viktige; de 

                                                 
419 ”St.meld. nr. 27: Gjør din plikt - Krev din rett. Kvalitetsreform av høyere utdanning”:3-6. Kirke-, 
utdannings- og forskningsdepartementet 2001. 
420 Op.cit:55-64. 
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skal ’sikre omdømmet for norsk utdanning, legge til rette for effektiv bruk av 
offentlige ressurser, og sikre studentene et kvalitativt høyverdig tilbud”421.  

Kort tid etter meldingen om Kvalitetsreformen oppretter departementet 
en prosjektgruppe som skal forberede og konkretisere reformens 
personalpolitiske tiltak. Gruppen skriver en rapport som får tittelen 
Personalpolitikk i Kvalitetsreformens tid, og også her er det mange eksempler på 
hvordan språklige bilder symboliserer og understreker reformens mest sentrale 
verdier422. Særlig ideen om økt institusjonell autonomi mye oppmerksomhet i 
rapporten. Det sies at institusjonene skal få stor frihet til å velge den interne 
styrings- og ledelsesformen, noe som bl.a. ’innebærer frihet til selv å bestemme 
om avdelinger og grunnenheter skal ha faglige ledere som er rekruttert gjennom 
valg eller ved en ordinær tilsettingsprosess’. De mest sentrale elementer i 
lederoppgavene ved universitet og høgskoler hevdes å være ’samarbeid, kollegial 
støtte, konstruktiv faglig kritikk, ros, anerkjennelse og teamarbeid’. Og selv om 
frihetsverdien tillegges mye vekt understrekes det likevel at det ’er nødvendig å 
ha klare ansvars- og ledelseslinjer i organisasjonen’, og at ’den enkelte leder 
kjenner sitt ansvars- og myndighetsområde og de regler og retningslinjer som 
gjelder for behandling av ulike saker’. Det påpekes også at arbeidet med leder- 
og ledelsesutvikling er institusjonenes eget ansvar, og at dette arbeidet må 
’forankres i sektorens behov og ta utgangspunkt i universitetenes og 
høgskolenes særegne kulturelle betingelser’423. 

Mange av de språklige bildene som brukes i rapporten er knyttet til eller 
beslektet med begrepet ”fleksibilitet”. Dette illustrerer ett av 
fleksibilitetsbegrepets mest sentrale egenskaper; det kan forenes med det aller 
meste! Og prosjektgruppas bruk av begrepet er akkurat så vagt og flertydig som 
det kan være når det skal brukes til å beskrive forhold i arbeidslivet. Samtidig er 
det jo nettopp disse egenskapene som har gjort at fleksibilitet er et av samtidens 
mest populære styringssignal. Begrepet har derfor det til felles med myter at det 
består av elastisk materiale, og det er derfor et godt eksempel en idé som 
nettopp må fortolkes før den kan iverksettes. Dette er teoretiske poeng som 
absolutt gjenspeiles i prosjektgruppas bruk av begrepet.  

                                                 
421 Op.cit:58-62. 
422 ”Personalpolitikk i Kvalitetsreformens tid”. Utdannings- og forskningsdepartementet 2002. 
Prosjektgruppa skriver at en del konklusjoner er adressert departementet, men at de fleste likevel er 
rettet til institusjonene i universitets- og høgskolesektoren som ”hjelp til selvhjelp” i arbeidet med 
personalpolitikken. Alle rapportens 11 kapitler tegner interessante bilder av hvordan 
personalpolitikken bør være, men jeg har valgt å hente eksempler fra kapittel 4 og 5: ”Styrket faglig 
ledelse ved avdelinger og grunnenheter” og ”Større fleksibilitet og bedre forutsetninger for omstilling i 
institusjonene”.         
423 Op.cit:16-19. 
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De mener at fleksibilitet først og fremst et uttrykk for en bestemt 
holdning. Det er derfor ’nødvendig å ha virkemidler for å gjennomføre og 
stimulere en slik holdning, og kunnskap om hvordan virkemidlene kan 
anvendes’. Det er også en tendens til at rapporten bruker fleksibilitet som en 
fellesbetegnelse på alle de tiltak som er nødvendige for å skape bedre 
forutsetninger for omstilling i de høyere utdanningsinstitusjonene. En av 
konklusjonene i rapporten er for eksempel at store omstillinger er nødvendige 
på grunn av ’endringer i etterspørsel etter ulike typer utdanning fra studenter og 
overordnende myndigheter’. Det understrekes at det som ytterligere vil 
forsterke dette er den nye resultatbaserte budsjettfordelingsmodellen i 
Kvalitetsreformen, som ’i praksis vil fungere som en av drivkreftene til 
omstilling ved institusjonene’. Når universiteter og høgskoler gis større adgang 
enn andre statlige virksomheter til å bruke midlertidige tilsettinger, begrunnes 
også dette ut fra behovet for fleksibilitet. Det heter for eksempel at 
institusjonene må være fleksible slik at ’det legges til rette for å rekruttere og 
beholde de beste’. Samtidig er det jo et kjennetegn ved fleksibilitet at det kan ha 
ytterst tvetydige konsekvenser. Rapporten innrømmer da også mot slutten at 
dette kan være tilfellet på visse områder, da de skriver det følgende: ’Fleksibilitet 
kan bety at medarbeidere går av før aldersgrensen for å slippe til nye der 
rekrutteringsgrunnlaget er godt’, men det kan også bety at man ’stimulerer 
medarbeidere nær pensjonsalder til å fortsette i stilling lenger enn de kanskje 
hadde tenkt seg’424.    

  

Politireformen 

De viktigste ideene i politireformen oppsummeres allerede i første 
kapittel av Politireform 2000 – Et tryggere samfunn. Kapitlet ønsker å gi en mest 
mulig slagferdig presentasjon av reformen på kortest mulig tid. Departementet 
konstruerer et bilde av en politiorganisasjon som har en strukturell oppbygning 
forut for reformen som ikke lenger levde opp til de forventninger og krav som 
ble stilt til et moderne politi. Forventningene kom innad fra etaten selv, men 
kanskje først og fremst utad fra omgivelsene. Når stortingsmeldingen skal 
forklare hva som var galt med den gamle strukturen og hvordan Politireform 
2000 skal bøte på problemene, spiller den på flere utbredte og populære 
forestillinger som finnes i politiets institusjonelle omgivelser. Forestillingene 
uttrykker typiske vestlige modernitetsnormer, de er utvilsomt sosialt skapt, og 

                                                 
424 Op.cit20-21.  
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det tas for gitt at de er verdt å ha og at de fremmer legitimitet. De har derfor 
mye til felles med organisatoriske myter.  

Departementet mener at politidistriktsstrukturen forut for reformen 
skapte ’urasjonell arbeidsfordeling, ikke god nok ressursutnyttelse, og 
manglende samordning og styring’. I følge dem har dette sannsynligvis vært den 
viktigste årsaken til at det ikke alltid har vært en sammenheng ’mellom økte 
ressurser og synbare resultatforbedringer i kriminalitetsbekjempelsen’. Derfor 
må effekten av de ressurser som brukes bli bedre: god organisering og struktur 
skal sørge for at ’ressursene utnyttes rasjonelt og at virkemiddelbruken blir 
optimal i forhold til oppgaveløsningen’. Det viktigste grepet for å få dette til var 
å redusere antallet politidistrikter fra 54 til 28, noe som skulle gi ’større 
kostnadseffektivitet, skape et bedre organisatorisk grunnlag for lokal 
ressursutnyttelse, og frigjøre personell fra administrative til tjenesteytende 
funksjoner’. Selv om disse strukturendringene gjøres for å skape ’større og mer 
bærekraftige politidistrikter’, holder man fast ved at et ’desentralisert politi med 
stor lokal kunnskap er den beste garanti for god tjenesteyting og effektiv 
kriminalbekjempelse’425. 

De samfunnsendringer som påvirker politiet drøftes i et eget kapittel. 
Også disse analysene er forankret i populære ideer og myter om hva politiet 
trenger for å bli fornuftige, moderne og effektive. Det slås fast at ’de betydelige 
samfunnsendringer som finner sted har stor innvirkning på politiets 
virksomhet’, og at etatens evne til å løse oppgaver må ’vurderes i lys av eksternt 
betingede endringer, utviklingstrekk og nye samfunnskrav’. Kapittelet hevder at 
store deler av politiets sentrale omgivelser forventer at de skal bli bedre på 
effektivitet og service. Det gjelder både ’storting og regjering, publikum 
generelt, det sivile samfunn, næringslivet og andre grupperinger’426. Men dette 
er omgivelser som politiet også må samarbeide med; kriminaliteten ’kan bare 
bekjempes gjennom et godt tverrsektorielt samarbeid der myndigheter, frivillige 
organisasjoner, næringslivet og den enkelte må bidra med sitt’. Derfor er det 
maktpåliggende at Politireform 2000 fremmer ’en mer tjenesteytende og mindre 
administrerende politiforvaltning’. Omgivelsene representerer altså aktører som 
man både må bli mer effektive i forhold til, og som man må samarbeide bedre 
med. 

Meldingen videreformidler også en annen populær forestilling fra 
institusjonelle omgivelser, nemlig den at en rasjonell og løsningsorientert bruk 
av informasjonsteknologi vil ha store positive konsekvenser for politiet. I følge 

                                                 
425 ”St.meld. nr. 22: Politireform 2000 - Et tryggere samfunn”:3-6. Justis- og politidepartementet 2001. 
426 Op.cit:10-11. 
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meldingen kan informasjonsteknologi ’redusere betydningen av geografisk og 
fysisk nærhet mellom organisasjonsleddene’, ’flytte arbeidsprosesser ut av 
kontorene og over i operativ virksomhet’, ’gi større åpenhet og bedre 
samhandling med publikum’, og gjøre det mulig for politiet å gå fra hierarkisk til 
mer nettverksbasert styring427. Meldingen har altså et optimistisk syn på 
teknologi, sitatene ovenfor viser at departementet tror at teknologien vil skape 
mer demokrati og mindre byråkrati. Denne teknologioptimismen gjenspeiler en 
sterk tro på framskritt og utvikling; to av de aller viktigste symbolene på 
modernitet.     

Samfunnsendringenes konsekvenser for politireformen oppsummeres i 
et språk som er tydelig påvirket av mytene som finnes i politiets institusjonelle 
omgivelser. Departementet konstaterer for eksempel at det ’generelt sett er et 
betydelig potensial for ytterligere økning i kriminaliteten’. Derfor trenger man 
en ’mer effektiv straffesakskjede som viser at kriminelle handlinger forfølges på 
en rask og effektiv måte’, ’en enda bedre koordinert innsats i politiet, og mellom 
politiet og andre aktører’, og et ’økt internasjonalt politisamarbeid’. Også 
kompetansen i politiet må økes, ’og innrettes mer mot nye kriminalitetsformer 
og endret atferd hos de kriminelle’.  

Bruken av symboler som har aksept i institusjonelle omgivelser blir 
likevel tydeligst når stortingsmeldingen snakker om fleksibilitet: ’Store endringer 
i kriminalitetsbildet og i de kriminelles handlingsmønstre tilsier fleksible og 
raskt omstillbare organisasjonsløsninger’. Av den grunn må politiet være 
organisert slik ’at det kan iverksettes fleksible løsninger, både på lokalt, 
distriktsvis og sentralt nivå, tilpasset et omskiftelig kriminalitetsbilde’. Det 
understrekes imidlertid at denne fleksibiliteten må forenes med ’større, mer 
ressurssterke og bærekraftige enheter’428. Dette er nok et eksempel på at 
reformen vil ha i både pose og sekk: I motsetning til mange andre insisterer 
Politireform 2000 på at det ikke finnes motsetninger mellom fleksibilitet og 
sentralisering, og at disse verdiene kan gå hånd i hånd. Kombinasjonen av et 
solid ressursmessig grunnlag og en omstillingsdyktig organisasjon er på mange 
måter reformens bærende idé. Denne kombinasjonen skal sørge for at 
politidistriktene ikke bare blir i stand til å samarbeide med hverandre, men også 
med de private og offentlige virksomheter som har et medansvar for å 
motarbeide kriminalitet 

På hvilken måte bruker prosjektledelsen i Politidirektoratet myter og 
symboler når de skal styre gjennomføringen av Politireform 2000? Allerede i 

                                                 
427 Op.cit:13-19. 
428 Op.cit:27-28. 
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tildelingsbrevet poengteres det overfor direktoratet at omstillingsprosessene må 
vektlegge ’rasjonaliseringsgevinster, styringsgevinster og effektive 
tjenesteordninger’429. Alle disse tre må sies å være paradeeksempler på vestlige 
modernitetsnormer. Normene følges opp av prosjektledelsen i forprosjektet, 
hvor det bl.a. sies at de ulike faggruppene skal gi ’entydige styringssignaler’ og 
’utarbeide gevinstplaner’. I mandatet til de forskjellige gruppene brukes det også 
bilder som gjenspeiler sosialt konstruerte myter i fra institusjonelle omgivelser: 
Faggruppen i Organisering, styring og ledelse skal finne fram til ’modeller for 
organisering som bidrar til effektiv og rasjonell drift, en rask og sikker 
beslutningsprosess, optimal måloppnåelse og et bedre tilbud til publikum’. De 
som styrer gruppen for Operativ planlegging og samordning skal ’beskrive 
hovedprinsippene for pro - aktiv målstyrt ordenstjeneste basert på 
forebyggende problemorientert politiarbeid’, mens gruppen for Informasjon skal 
’bidra til en effektiv, målrettet og fyllestgjørende informasjonsflyt knyttet til 
omstillingen’430. 

I retningslinjene for reformens første fase understreker prosjektledelsen 
at omstillingen skal skape ’høyere effektivitet og bedre utnyttelse av ressursene’, 
påse at ’politiets publikumsrettede virksomhet blir mer synlig slik at den 
forebyggende effekt øker’, og sørge for at arbeidet med straffesaker ’bygger på 
prinsipper som sikrer en rask og effektiv straffesaksbehandling med høy kvalitet 
og rettsikkerhet’431. Dette er et svært godt eksempel på hvordan reformer ofte 
bruker et språk hvor motsetninger framstilles som mer entydige og 
uoverstigelige enn de faktisk er. Også i reformens andre fase benytter 
prosjektledelsen formuleringer som skal vise at man etterstreber fornuft, 
framskritt og effektivitet. De skal ha full gjennomgang av strukturen i alle 
driftsenheter, slik at man kan finne ut hva som skal til for å skape ’større 
effektivitet og bedre kvalitet på etatens tjenester’. En slik oversikt vil gjøre det 
lettere å få ’en bedre utnyttelse av de totale ressursene i politidistriktet’. 
Retningslinjene legger også vekt på at organisasjonsstrukturen bør være 
fleksibel. De fleste strukturer innebærer jo at atferd reguleres og gjøres mer 
forutsigbar, men det er typisk for politireformen at den tror den kan få både 
forutsigbarhet og fleksibilitet. Fordelen med fleksible strukturer er at politiet da 
kan tilpasse seg ’endringer i samfunnsutvikling, rammevilkår, 
kriminalitetsutvikling og kriminalitetsbekjempelse’, med synlige ledere som er 
’tilgjengelige i forhold til brukernes behov’432.  

                                                 
429 ”Tildelingsbrev for Politidirektoratet”. Justis- og politidepartementet 2001. 
430 ”Politireform 2000 - Forprosjekt ”:3-8. Politidirektoratet 2001. 
431 ”Politireform 2000 - Rammer og retningslinjer”:4-11. Politidirektoratet 2001. 
432 ”Politireform 2000 - Rammer og retningslinjer for fase 2”:2-3. Politidirektoratet 2003. 



 141

I politidirektoratets egen evaluering av politireformens første fase gis det 
en grundigere drøfting av reformens sterke og svake sider, men symbolene på 
rasjonalitet brukes fortsatt flittig. De tror fortsatt at man bør opprettholde 
målet om å omdisponere 400-440 årsverk til publikumsrettet og operativ 
tjeneste, men man bør samtidig ’unngå at denne form for gevinsttall oppfattes 
som det eneste suksesskriterium i en så omfattende omstillingsprosess’. De 
mener også at forprosjektet har vært ’en viktig arena for informasjon og 
kompetanseoppbygging’, og at reformen har gitt politiet en 
endringskompetanse som vil fremme en ’positiv og målrettet utvikling av 
etaten’. Dette er et eksempel på at de som gjennomfører reformer gjerne legger 
vekt på at prosessene har ført til læring, til tross for at man som oftest oppnår 
noe annet enn det man hadde kalkulert på forhånd.  

Direktoratet konkluderer med at prosjektledelsen har hatt en 
’ubyråkratisk og direkte samhandlingsform med politidistriktene og de lokale 
prosjektene’, og at den service og støtte de selv har stått for har fungert bra. 
Bildet direktoratet tegner av egen styring er sterkt inspirert av en rasjonell 
beslutningsmodell: Prosjektledelsen har hatt daglige møter med 
administrasjons-, personal- og informasjonsavdelingen i direktoratet for ’å fange 
opp innmeldte problemstillinger, behandle disse umiddelbart, for å så gi rask 
tilbakemelding til politidistriktene’. I tillegg antyder direktoratets evaluering at 
omstillingsprosessen har skapt ”positiv læring”. Politidistriktene mener de står 
’bedre rustet til å møte fremtidige endringer nå enn før reformen’, og at 
’samhandlingen mellom direktoratet og politidistriktene har fungert bra’433.               

 

Kunnskapsløftet 

Brosjyren som oppsummerer Kunnskapsløftet forteller mye nyttig om 
reformen, men den sier kanskje også en hel del om departementets egen 
virkelighetsoppfatning? Deres oppfatning av hva som er ”godt” og ”dårlig” i 
norsk skole har vokst fram over lengre tid, og dette gjenspeiles i reformens 
beskrivelser og tolkninger. Kunnskapsdepartementets språk konstruerer altså 
bestemte oppfatninger av skolen, og disse konstruksjonene er med på å 
legitimere reformen. Når det feks hevdes at Kunnskapsløftet skal ’øke 
kompetansen hos skoleledere og lærere’, ’gi mer lokal valgfrihet’, ’sørge for 
gjennomgående læreplaner’ og endre ’skolens innhold, struktur og organisering’ 
vil nok noen mene at dette er presise beskrivelser av reformen. Men det går 

                                                                                                                                        
 
433 ”Politireform 2000 - sluttrapport fase 1”:2-8. Politidirektoratet 2003. 
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også an å hevde at dette er en teknikk som sørger for at departementet både 
oppnår støtte for reformen og befester seiglivede forestillinger om norsk skole 
samtidig.  Det er særlig tre typer argumenter som brukes for å legitimere 
tiltakene i reformen: Det ene er at norske elever oppnår dårlige faglige resultater 
i internasjonale tester, det andre er at de store forskjellene i elevenes 
læringsevner skyldes sosiale ulikheter, og det tredje er at progresjonen i 
videregående opplæring er altfor dårlig.  Disse tre argumentene brukes av 
utdanningsmyndighetene gjennom hele reformprosessen, noe som gjør at de 
festner seg og tas for gitt også av andre sentrale aktører i sektoren434. 

Når de omtaler bruk av vurderinger i grunnopplæringen understreker 
Utdanningsdirektoratet betydningen av dialog, at de ulike lærestedene får 
anledning til å utvikle seg, og at elevene får kvalitet i opplæringen.  Dette 
budskapet presenteres i et språk som preges av flertydige begreper som for 
eksempel ”fleksibilitet”, ”samarbeid” og ”systematisk vurderingspraksis”435. 
Dette er positivt ladete ord som gjenspeiler viktige verdier både i skolen og 
dens institusjonelle omgivelser. Men samtidig er de både diffuse og lite 
forpliktende, noe som gjør at skolene nok vil føle seg svært frie i sin tolkning av 
dem. Når direktoratet skal beskrive problemene i den norske skolen bruker de 
dessuten begreper og metaforer som går i en og samme retning: Norsk skole 
har for få utfordringer, for mye vekt på omsorg, for mye utendørs lek, et for 
høyt aktivitetsnivå, for svak resultatorientering, for lite disiplin, og for mye av 
det de kaller ”kontrollforventninger”.  De tegner et bilde av en skole hvor det 
er lite samsvar mellom uformelle vurderinger og formell karaktersetting, hvor 
lærerne bruker for mye uforpliktende ros og subjektivt skjønn, og hvor det 
finnes mekanismer som skaper urealistiske forventninger og fravær av klare 
faglige standarder. Utdanningsdirektoratet oppsummering av tilstanden i norsk 
skole samsvarer i hvert fall med utbredte forestillinger, de sier at den er ”god på 
det myke, men svak på det harde”436.   

Ord som brukes mye i de nye læreplanene for Kunnskapsløftet er 
”bevissthet”, ”bærekraftig utvikling”, ”menneskerettigheter”, ”demokratiske 
verdier” og ”likestilling”. Disse begrepene representerer verdier som samsvarer 
sterkt med grunnleggende normer i skolens institusjonelle omgivelser, og som 
myndighetene ønsker at skolene skal identifisere seg med. Det heter bl.a. at 
elevene skal ’lære å reflektere over meningsinnholdet i tekster’, ’forstå hva som 
ligger til grunn for kunnskap og holdningsdannelse’, ’oppøve evnen til toleranse 

                                                 
434 Op.cit.  
435 ”Omtale av vurdering i grunnopplæringen i læreplaner for Kunnskapsløftet”. 
Utdanningsdirektoratet 2006. 
436 ”Elevvurdering i Kunnskapsløftet”. Utdanningsdirektoratet 2006. 
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og kildekritikk’, ’tilegne seg et globalt perspektiv på verden’, og ’utarbeide, 
presentere og publisere eget materiale437. Også i de nye prinsippene for 
opplæringen i Kunnskapsløftet finnes det en rekke språklige bilder som antyder 
hvordan organisasjoner og reformer helst bør se ut. Et begrep som brukes 
hyppig er ”utvikling”, et begrep som også er en gjenganger i Kvalitetsreformen 
og Politireform 2000. Det viser seg at de aller fleste prinsippene for 
opplæringen på en eller annen måte skal utvikle skolen. Skolen skal bl.a. 
videreutvikle kvaliteten i grunnopplæringen, stimulere personlig utvikling, 
utvikle elevenes identitet, selvstendighet og talenter individuelt og i samarbeid 
med andre, og stimulere elevene til å utvikle egne læringsstrategier438. 

Interesseorganisasjonene konstruerer også bilder av hva Kunnskapsløftet 
bør og ikke bør være. Private handelsskolers landsforbund mener at 
utdanningssystemet ikke må bli for rigid; ’fleksibilitet gjør at lokale skoleeiere og 
ledere kan organisere kvalitetstilbud selv med små ressurser’439. Norsk Lektorlag 
frykter at reformens sterke fokus på omdisponering av timetall og tilpasset 
opplæring undergraver målet om å tilpasse seg internasjonale standarder. Her 
berører de den høyst reelle konflikten mellom fleksibilitet og standardisering, to 
motstridende verdier som reformen i stor grad forsøker å forene. I følge 
lektorlaget bør noe av det viktigste med Kunnskapsløftet være at den sikrer 
norsk ungdom en utdanning som tilfredsstiller internasjonale krav, ’slik at de 
ikke nektes adgang til videre studier og arbeid i utlandet pga. manglende 
standardisering’440. Foreldreutvalget for grunnskolen sier de er positive til mer 
lokal handlefrihet, men det må skje innenfor ’fleksible rammer som sørger for 
at det tilbys et likeverdig og bredt tilbud til alle’441. Elevorganisasjonens rapport 
fra Kvalitetskonferansen bruker tidstypiske begreper som ”basiskompetanse”, 
”modulisering”, ”basisgrupper”,” ”tilpasset opplæring”, ”utdanningsprogram” 
og ”utviklingssamtale”. Elevene ønsker også at informasjonsteknologi skal bli 
en naturlig del av basiskompetanse i videregående skole, og de vil at 
utviklingssamtalene med lærerne tar utgangspunkt i elevenes mapper, nasjonale 
prøver og egenvurdering442.  

De bildene Utdanningsforbundet bruker når de skal analysere 
Kvalitetsutvalgets utredning er også talende for deres synspunkter om hva som 
                                                 
437 ”Læreplaner i religion og etikk, geografi, historie og samfunnsfag - videregående opplæring”. 
Kunnskapsdepartementet 2006.  
438 ”Prinsipper for opplæringen”. Kunnskapsdepartementet 2006. 
439 ”Kunnskapsløftet – Høringsuttalelse. Private handelsskolers landsforbund 2005. 
440 ”Høringssvar om fag- og timefordelingen for grunnskolen, for fellesfag i videregående opplæring, 
og omfang og prinsipper for valg av programfag i videregående opplæring”. Norsk lektorlag 2005.  
441 ”Kunnskapsløftet – høring om forslag til fag- og timefordeling på grunnskolen”. Foreldreutvalget 
for grunnskolen 2005. 
442 ”Høringsrapport fra elevhøringen på kvalitetsutvalgets utredning NOU 2003:16 I første rekke. 
Videregående skole”. Elevorganisasjonen i Norge 2003. 
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bør og ikke bør gjøres med norsk skole. De mener at NOU 2003:16 I første rekke 
gjennomsyres av et skuffende og overdrevent instrumentelt syn på hva 
utdanning er, skal og bør være. I sitt svar til utvalget meisler 
Utdanningsforbundet ut sin egen visjon, en visjon som på mange punkter 
likevel sammenfaller med utvalgets. Også de bruker brede begreper som 
sammenfaller med sosialt konstruerte normer i institusjonelle omgivelser. 
Forbundet ønsker en mangfoldig inkluderende fellesskapsskole, hvor en sterk 
stat sikrer økonomiske rammebetingelser.  I tillegg ønsker de helhetstenkning 
og styringsmuligheter, mappevurderinger som tillegg til nasjonale prøver, og 
sabbatsordninger for pedagogisk personale. Deres visjon kan på mange måter 
oppsummeres gjennom populære slagord som ’livslang læring’, ’gode 
læringsstrategier og resultater’ og ’inkluderende opplæring for alle’443. På akkurat 
samme måte som utdanningsmyndighetene bruker altså også 
Utdanningsforbundet begreper svært generelle, som kan tolkes ulikt av ulike 
aktører, og som det i utgangspunktet er svært vanskelig å være uenig i.     

Hva er så de mest populære begreper og symboler som brukes av de 
universiteter og høgskoler som lager kurs i Kunnskapsløftet? Universitet i Oslo 
snakker mye om ”kompetanseutvikling”, ”praksisnærhet”, ”læringseffekt”, 
”praksisendring”, ”brukerfinansierte løsninger”, ”tilbudsfinansierte løsninger” 
og ”langsiktige styringsstrategier”444. Høgskolen i Tromsø satser på 
entreprenørskap, skoleledelse, reformrelatert kompetanseutvikling, og det de 
kaller ’skoleutvikling i et tilpasset opplæringsperspektiv’. Andre begreper som 
brukes hyppig er ”karriereveiledning”, ”lærende organisasjon”, ”teamutvikling” 
og ”målrettede utviklingsplaner”445. Høgskolen i Oslo anvender 
markedsmetaforer når de skal beskrive iverksettingen av Kunnskapsløftet: 
Utdanning er et marked hvor det er stor fare for markedssvikt, og de er selv en 
betydelig aktør i dette markedet446. Høgskolen i Nord-Trøndelag snakker 
positivt om lærende organisasjoner, utviklingssamtaler, filosofi i skolen, 
naturfag inne og ute, fleksible etterutdanningstilbud og skreddersydde etter- og 
videreutdanningstilbud447. Høgskolen i Agders språk er fylt opp av begreper 
som informasjonsspredning, kompetanseheving, skolenettverk og gjensidig 
forpliktende partnerskap. De satser på relevante og praksisrettede tilbud, 
skreddersydde kurs og det de typisk nok kaller ’fellesskole med individuell 
tilrettelegging’448.  

                                                 
443 ”Kvalitetsutvalgets innstilling og andre aktuelle problemstillinger”. Utdanningsforbundet 2003.   
444 ”Kunnskapsløftet og utfordringer for universitets- og høgskolesektoren”. Universitetet i Oslo 2006. 
445 ”Kunnskapsløftet”. Høgskolen i Tromsø 2007. 
446 ”Kunnskapsløftet - erfaringer”. Høgskolen i Oslo 2007.  
447 ”Kunnskapsløftet – erfaringer med bidrag og tiltak”. Høgskolen i Nord-Trøndelag 2007.  
448 ”Erfaringer fra Kunnskapsløftet”. Høgskolen i Agder 2006 
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Hva er det som er felles i denne mengden av begreper? Det mest slående 
er kanskje hvordan de ulike institusjonene bruker begreper som enten er 
likelydende eller svært beslektet med hverandre. Den viktigste grunnen til dette 
er at alle skal lage kurs som skal ta høyde for målsetningene i Kunnskapsløftet, 
og at alle sammen derfor bruker de begreper og verdier som allerede finnes i 
reformen. Det som skjer når lærerutdanningene ved norske universitet og 
høgskoler lager kurs til skolene i Kunnskapsløftet er at de delvis imiterer 
reformen, samtidig som de blander inn egne spesialingredienser fra det man er 
god på ved egen institusjon. Kunnskapsdepartementets forhåpninger har nok 
vært at denne kombinasjonen skulle føre til kurs som var originale, men som 
samtidig var i tråd med intensjonene i reformen. Men på grunn av tidspress og 
usikker budsjettsituasjon er det mye som tyder på at universiteter og høgskoler 
ender opp med mer av det siste enn det første.  

Men Universitets- og høgskolerådet er likevel svært positive til deres 
deltagelse i Kunnskapsløftet. De konkluderer med at lærerutdanningenes 
erfaringer viser hvor viktig det er med grunnleggende ferdigheter, mangfold og 
differensiert opplæring, og at alt tyder på at dette blir den sentrale utfordringen 
for kunnskapssamfunnet også i framtida. Deres håp for Kunnskapsløftet er 
derfor at den skal skape bedre kultur for læring, at den skal forsterke skolens 
posisjon som formidler av verdier, kultur og allmenndannelse, at flere elever 
skal få tilpasset opplæring, og at undervisningen skal bli mer praktisk og 
virkelighetsnær449. 

                                                 
449 ”Lærerutdanningenes erfaringer med implementeringen av Kunnskapsløftet”. Universitets- og 
høgskolerådet 2007.  
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Kapittel 9 Institusjonell autonomi eller politisk autoritet? Om 
visjoner og overordnede ambisjoner i de tre 
reformene  

 

Innledning 

Hittil har jeg analysert Kvalitetsreformen, Politireform 2000 og 
Kunnskapsløftet i lys av de tre organisasjonsteoretiske perspektivene som ble 
skissert i kapittel 4. Reformene ble først drøftet som instrumentelle redskaper, 
deretter som institusjonelle tilpasninger, og til slutt som symbolske uttrykk. For 
å komme nærmere et svar på min overordnede problemstilling fant jeg det også 
nødvendig å supplere de tre perspektivene med teorier om reformer og 
demokrati, slik det ble presentert i kapittel 3. I denne presentasjonen la jeg vekt 
på tre dikotomier som illustrerte spenninger som finnes i både demokratiet og i 
reformer, og disse tre har fått mye oppmerksomhet i alle tre analysekapitler. 
Den ene er spenningen mellom teori og praksis, den andre er mellom 
fleksibilitet og standardisering, og den tredje er mellom autonomi og autoritet. I 
dette kapittelet skal jeg oppsummere analysen gjennom en nærmere drøfting av 
den siste, spenningen mellom ”institusjonell autonomi” og ”politisk autoritet”.  

Spenningen mellom autonomi og autoritet går på tvers av de tre 
organisasjonsteoretiske perspektivene jeg har brukt til nå, og den er like relevant 
for alle tre perspektiver. I motsetning til de organisasjonsteoretiske 
perspektivene er denne spenningen godt egnet til å analysere visjoner og 
overordnende ambisjoner. Hensikten med kapittelet er derfor ”å løfte blikket”, 
slik at det blir mulig å si noe mer om hvordan reformene forholder seg til de 
mer prinsipielle spørsmål om demokrati, endring og samfunn som diskuteres i 
kapittel 3. For å få dette til har jeg valgt en annen strategi enn den som er brukt 
i de foregående analysekapitlene. I stedet for å drøfte hver enkelt reform i 
sekvensiell rekkefølge, struktureres analysen etter dikotomier som sier noe om 
spenningen mellom autonomi og autoritet. Empirien gis da en noe mindre 
framskutt posisjon i, og brukes i større grad til å illustrere noen mer 
overordnede teoretiske poeng.  

For å kunne identifisere autonomi og autoritet i Kvalitetsreformen, 
Politireform 2000 og Kunnskapsløftet må jeg operasjonalisere begrepene. Når 
reformene legger vekt på marked, autonome enheter og individualisme tolker 
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jeg det som uttrykk for institusjonell autonomi. Og når reformene legger vekt 
på demokrati, overordnet styring, og allmennvilje tolker jeg det som uttrykk for 
politisk autoritet. For å vise hvordan reformene håndterer spenningen mellom 
autonomi og autoritet vil jeg i det følgende drøfte hvordan de forholder seg til 
motpolene marked og demokrati, autonome enheter og overordnet styring, og 
individualisme og allmennvilje. I tillegg til å identifisere ulike uttrykk for autonomi 
og autoritet, vil jeg også drøfte hva reformene gjør for å forene og balansere 
denne spenningen. Det overordnede spørsmålet som ligger til grunn for 
analysen er om reformene kan ha bidratt til å forrykke balansen mellom 
institusjonell autonomi og politisk autoritet i styringen av skole, politi og høyere 
utdanning på 2000-tallet.             

  

Marked vs. demokrati 

Jeg starter analysen av spenningen mellom institusjonell autonomi og 
politisk autoritet med å drøfte hvordan reformene forholder seg til motpolene 
marked og demokrati. Både marked og demokrati er mye brukt for å begrunne 
reformer, og det er ganske vanlig å framstille de som forenelige med hverandre. 
I denne studien oppfattes de imidlertid som motsatser. Reformer som 
argumenterer for økt bruk av markeder hevder at det er nødvendig med 
konkurranse, frie valg, insentiver og bytte trengs for å utløse endring og 
dynamikk.  Det understrekes at organisasjoner overlever fordi de klarer å 
mobilisere støtte og ressurser fra omgivelsene for å overleve. For å få denne 
støtten må de fungere som åpne systemer. Det betyr at organisasjoner må være 
fleksible, operere i nettverk, og være forberedt på å tilpasse seg de krav som 
kommer fra kunder og andre organisasjoner. Disse tankene er inspirert av 
sentrale ideer i New Public Management, som tror at økt bruk av markeder 
skaper en bedre og mer effektiv offentlig sektor. I motsetning til dette vil 
reformer som argumenterer for demokrati hevde at det er verdier som 
deltagelse, identitet og representativitet som gjør den offentlige sektoren 
legitim. Deltagelse gjør at innbyggerne kan påvirke beslutninger de berøres av, 
identitet gir tilhørighet til et større fellesskap, og representativitet sørger for at 
et mangfold av interesser blir hørt. Siden skole, politi og høyere utdanning 
oppfattes å være sentrale byggesteiner i det representative demokratiet, vil 
reformene bare kunne være legitime hvis de tuftes på de verdier som omkranser 
institusjonene. Reformene må forene verdier som er ulike og motstridende, og 
akseptere at kompromisser er demokratiets sentrale metode.  
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Hvordan uttrykkes så spenningen mellom marked og demokrati i de tre 
reformene? Måten man omtaler undervisning og forskning på i 
Kvalitetsreformen tyder i hvert fall på at man legger mer vekt på marked enn på 
demokrati. Reformen er nødvendig fordi det produseres for lite forskning, fordi 
den forskningen som produseres har for lav kvalitet, fordi gjennomstrømningen 
av studenter er for lav, og fordi universiteter og høgskoler ikke har vært dyktige 
nok til å tilpasse seg viktige samfunnsendringer450. Markedets fortrinn 
framheves også i en egen stortingsmelding som analyserer rekrutteringen til 
undervisnings- og forskerstillinger i forbindelse med Kvalitetsreformen451. 
Departementet mener at universiteter og høgskoler kan bli langt mer 
kostnadseffektive, og at de fortsatt har mye å hente på resultatstyring og økt 
bruk av insentiver. Siden reformen i seg selv vil medføre effektivitetsgevinster, 
tror departementet at institusjonene kan gjennomføre den uten betydelig 
tilførsel av fast faglig personale452. Men da må lærestedene bruke det nye 
finansieringssystemet i Kvalitetsreformen aktivt, og utvikle insentivbaserte 
budsjettfordelingsmodeller i egen organisasjon453.  

At marked prioriteres foran demokrati i Kvalitetsreformen viser seg også 
på andre måter: Øremerkede bevilgninger faller bort, institusjonene gis 
anledning til å akkumulere egne overskudd, og de kan fordele kostnader mellom 
drift og investeringer friere enn tidligere. Departementet mener norske 
utdanningsinstitusjoner bør øke andelen av forskning som er eksternt finansiert, 
og en viktig begrunnelse er at dette vil skape mer kontakt mellom ”de to 
kulturer” i akademi og næringsliv454. De høgskolene som ønsker det skal derfor 
gis anledning til å prøve ut ordninger med eksternt styreflertall og 
åremålstilsatte rektorer. Det blir imidlertid vektlagt at endringene i 
styringsmodell ikke må gjennomføres om de svekker studentdemokratiet455. 
Kritikere av den markedsinspirerte finansieringsmodellen i Kvalitetsreformen 
hevdet at den nye modellen ville føre til at lærestedene lot strykkandidater bestå 
eksamen av budsjettmessige hensyn. Statistikken kan tyde på at dette er riktig, 
fordi strykprosenten alt i alt gikk ned fra 10,3 % i 2002 til 8,4 % i 2006. 

                                                 
450 ”St.meld. nr. 27: Gjør din plikt - Krev din rett. Kvalitetsreform av høyere utdanning”:6. Kirke-, 
utdannings- og forskningsdepartementet 2001. 
451 ”St.meld. nr. 35: Kvalitetsreformen. Om rekruttering til undervisnings- og forskerstillinger i 
universitets- og høgskolesektoren”. Utdannings- og Forskningsdepartementet 2002. Meldingen 
kommer ett drøyt år etter Gjør din plikt - Krev din rett, og åtte måneder etter stortingsvalget i 2001, 
hvor Arbeiderpartiets mindretallsregjering (Stoltenberg I) erstattes av en borgerlig koalisjonsregjering 
(Bondevik II).   
452 Op.cit:18.  
453 Op.cit:26. 
454 Op.cit:55-64. 
455 ”St.meld. nr. 27: Gjør din plikt - Krev din rett. Kvalitetsreform av høyere utdanning”:67-68. Kirke-, 
utdannings- og forskningsdepartementet 2001.  
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Departementet tror imidlertid nedgangen i strykprosent skyldes forbedret 
utdanningskvalitet, tettere oppfølging, endringer i studiefinansiering og mindre 
omfattende eksamener - altså de tiltakene i reformen. 

Hvordan håndterer så politireformen spenningen mellom marked og 
demokrati? To av de tre hovedmålene i Politireform 2000456 signaliserer at 
markedsideer prioriteres også her. Det første er målet om et mer tjenesteytende 
og publikumsorientert politi. Dette er et tydelig uttrykk for markedstenkning og 
frie valg, fordi publikum først og fremst tildeles rollen som kunde og bruker, ikke 
rollen som borger. Det andre er målet om en politi- og lensmannsetat som 
arbeider mer kostnadseffektivt. Dette målet er åpenbart inspirert av New Public 
Management, som jo understreker betydningen av budsjettdisiplin, kostnadskutt 
og optimal ressursutnyttelse. Reformen innebærer en kraftig reduksjon av 
antallet politidistrikter, og også dette blir begrunnet med resonnementer hentet 
fra New Public Management. Færre distrikter vil øke kostnadseffektiviteten, 
bedre det organisatoriske grunnlaget for lokal ressursutnyttelse, og gjøre det 
mulig å overføre personell fra administrative til tjenesteytende funksjoner457. Et 
sentralt kjennetegn ved politireformen er at selv om den er mest opptatt av 
organisasjonsstrukturelle endringer, blir de fleste av dem likevel begrunnet med 
individualistiske og markedslignende argumenter. At disse argumentene blir 
toneangivende skyldes også det åpenbare ønsket om å bruke reformen til å vise 
omgivelsene at man gjør noe med de tingene politiet jevnlig får kritikk for. Når 
politiet kritiseres for treg saksbehandling i straffesaker, dårlige resultater i 
etterforskningen, og at man har for lite kontakt med publikum458, blir det 
naturlig nok vanskelig å lage reformer som ikke legger vekt på effektivitet, 
fleksibilitet og service.  

Markedsinspirerte ideer som kostnadseffektivitet og service blir også 
prioritert når reformen gjennomføres. I retningslinjene for denne 
gjennomføringen heter det bl.a. at alle politidistrikt må ’kartlegge sitt 
gevinstpotensial for å påvise muligheter for innsparing og rasjonalisering’. Ved å 
la politidistriktene selv avgjøre hva som gir optimale løsninger i de ulike tilfeller, 
håper prosjektledelsen å forene økonomisk ansvarlighet med institusjonell 
autonomi. Retningslinjene betoner også at politidistriktene må prioritere service 
i alle aspekter av iverksettingen, og de må ta hensyn til at reformen ikke skal 
redusere det antallet fysiske kontaktpunkter publikum har til politiet. 
Prosjektledelsen minner derfor om at brukernes behov må ivaretas når de nye 

                                                 
456 ”St.meld. nr. 22: Politireform 2000 - Et tryggere samfunn”:4. Justis- og politidepartementet 2001.  
457 Op.cit:5. 
458 Op.cit:106 
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tjeneste- og vaktordninger i politiet skal utformes459.  Prosjektledelsen håper 
også at polititjenestene kan forbedres ved at enhetene i politidistriktene 
sammen og hver for seg stiller grunnleggende spørsmål ved egen virksomhet. 
Flere av disse er åpenbart inspirert av markedsorienterte ideer om autonomi og 
frie valg: Hvilke tjenester skal politidistriktet tilby? Hvordan skal brukerne 
informeres om tjenestetilbudet? Hvilke ressursmessige prioriteringer må gjøres 
for at tjenesteproduksjonen skal bli effektiv? Hvilke gevinster skal realiseres? 
Og hva kan forbedres i samarbeidet med statlige, kommunale og private 
samarbeidspartnere460?  

Dette betyr imidlertid ikke at politiet ikke trekker veksler på 
demokrativerdier. Det aller beste eksempelet finnes i en ny avtale for 
omstillingsprosesser i politi- og lensmannsetaten som forhandles fram fire 
måneder etter at Politireform 2000 er ferdig evaluert461. Avtalen er altså ikke en 
del av selve politireformen, men må forstås som et resultat av de erfaringer 
politiet har hatt med den. Innholdet er relevant fordi det fordi det berører helt 
sentrale spørsmål om medbestemmelse, styring, etikk og legitimitet, men det er 
også relevant fordi det gjenspeiler en del av de prosesser og konflikter som har 
vært viktige i reformen. Avtalen avklarer prosedyren for innplassering i nye 
stillinger, presiserer det som står i hovedavtalen om medbestemmelse, og søker 
å fremme en enhetlig praksis mellom politidistriktene. Hensikten er å skape 
trygghet og forutsigbarhet under og etter omstillinger, men partene er enige om 
at politiet bare vil lykkes med dette om de ansatte selv deltar aktivt i 
gjennomføringen av kommende endringer462.  

Til tross for dette er det liten tvil om at politireformens mål om 
effektivitet, tjenesteyting, publikumsorientering og bedre ressursutnyttelse står i 
sterk kontrast til visjonen om politisk autoritet. Men det har ikke alltid vært 
sånn. Politirolleutvalget formulerte i 1981 ti grunnprinsipper for organisering av 
etaten, prinsipper som uttrykte hvilke verdier man ønsket at norsk politi skulle 
bygge på og ivareta463. I disse prinsippene spiller verdier som deltagelse, etikk 
og fellesskap en langt viktigere rolle i enn de gjør i Politireform 2000, og 
visjonen om demokrati og politisk autoritet er svært framtredene. Dette vises 

                                                 
459 ”Politireform 2000 - Rammer og retningslinjer”. Politidirektoratet 2001. 
460 ”Politireform 2000 - Rammer og retningslinjer for fase 2”. Politidirektoratet 2003. 
461 ”Omstillingsavtale for omstillingsprosesser i politi- og lensmannsetaten - forlengelse/tilpasning”.  
462 Op.cit:1. 
463 ”NOU 35:1981. Politiets rolle i samfunnet. Del I”. Justisdepartementet 1981. Her gjengitt fra 
St.meld. nr 42 (2004-2005) Politiets rolle og oppgaver. De ti prinsippene var: 1) Politiet skal avspeile 
samfunnets idealer. 2) Politiet skal ha et sivilt preg. 3) Vi skal ha et enhetspoliti. 4) Politiet skal være 
desentralisert. 5) Politimannen skal være en generalist. 6) Politiet skal virke i samspill med publikum. 
7) Politiet skal være integrert i lokalsamfunnet. 8) Politiet skal ha bred rekruttering. 9) Politiet skal 
prioritere mellom sine oppgaver og legge hovedvekten på forebyggende virksomhet. 10) Politiet skal 
være underlagt effektiv kontroll fra samfunnets side.      
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kanskje tydeligst i tanken om at man skal ha et enhetspoliti med et sivilt preg 
som gjenspeiler samfunnets idealer. Men det vises også i ideene om at politiet 
skal være godt integrert i lokalsamfunnet, ha bred rekruttering, og være 
underlagt effektiv demokratisk kontroll. Departementet understreker imidlertid 
at disse prinsippene var forankret i en virkelighet som så svært annerledes ut 
enn det den gjør i dag464. Politireform 2000 må derfor forstås som en delvis 
reaksjon mot de grunnprinsipper Politirolleutvalget formulerte 20 år tidligere, 
og et forsøk på å gjøre politiet bedre rustet til å møte de utfordringer de mener 
at den nye virkeligheten har skapt. Politireformens svar på disse nye 
utfordringene representerer en forflytning av fokus fra ”politisk autoritet” til 
”institusjonell autonomi”, hvor betydningen av politisk styring fortrenges til 
fordel for markedslignende resultatmål på organisasjonsnivå.   

Om det finnes en rød tråd i Kunnskapsløftet, er det at reformen skal øke 
valgfriheten i den norske skolen. Dette kommer kanskje tydeligst fram i 
oppsummeringen av reformen: Det skal bli større lokal valgfrihet i 
organiseringen av opplæringen, flere valgfrie på ungdomstrinnet, og større 
frihet til å omdisponere timene i enkeltfag. Det markedslignende språket er 
toneangivende i reformen, noe også oppsummeringen gir gode eksempler på: 
Videregående opplæring skal få en ny tilbudsstruktur, det skal bli større frihet i 
valg av arbeidsformer, læremateriell og organisering, og de nye læreplanene skal 
ha klart definerte mål. Mer tilpasset opplæring med muligheter for 
omdisponering av fastsatte timer peker i samme retning, fordi det jo er skolens 
brukere - elever og foresatte - som skal stå for det endelige valget465.  

Men Kunnskapsløftet har ikke bare et markedslignende språk, den setter 
også i gang markedslignende ordninger. Det kanskje beste eksempelet på dette 
er når lærerutdanningene ved norske universiteter og høgskoler skal tilby norske 
skoler kurs som kan brukes i forbindelse med reformen. Disse kursene skal ikke 
bare være relevante for ideene i Kunnskapsløftet, de må også være så populære 
at de blir etterspurt av skolene. Derfor må universiteter og høgskoler må selge 
kurs og studier på måter som involverer anbud og anbudsrunder, noe som har 
uintenderte - og i noen tilfeller uønskede - konsekvenser for både 
lærerutdanningene, skoleeiere og lærere466. Siden lærerutdanningene må selge 
kursene sine, må de bruke mye tid på å overbevise skolene om at de kan tilby 
”skreddersøm”, ”fleksibilitet” og ”frie valg”. Men dette er et marked som langt 
fra fungerer perfekt; det viser seg for eksempel at det er svært vanskelig for 

                                                 
464 St.meld. nr 42 (2004-2005) Politiets rolle og oppgaver”9-11. Justis - og politidepartementet 2005.  
465 ”Kunnskapsløftet”. Kunnskapsdepartementet 2007. 
466 ”Lærerutdanningenes erfaringer med implementeringen av Kunnskapsløftet”. Universitets- og 
høgskolerådet 2007.  
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skolene å gi presise beskrivelser av hva slags kompetanse de har behov for. 
Resultatet er at universiteter og høgskoler ender opp med å konkurrere mot 
hverandre om å tilby lærerne etter- og videreutdanningskurs som er temmelig 
like.  

Men dette samarbeidet mellom skoler og lærerutdanninger viser seg 
likevel å ha positive konsekvenser for viktige demokrativerdier som deltagelse 
og identitet. Både skoler og lærerutdanninger legger stor vekt på at 
Kunnskapsløftet har bidratt til et bedre nettverk, et mer utstrakt samarbeid 
både mellom institusjoner, fagmiljøer og enkeltpersoner, og nye faglige 
vennskapsbånd. For eksempel oppretter Utdanningsdirektoratet ”Nettverk for 
fysisk aktivitet”, som utvikles av Norges idrettshøgskole og Høgskolen i 
Telemark.  Nettverket gir skolene et tilbud om økt kompetanse i fysisk aktivitet, 
hvor det deltar representanter fra 20 universiteter og høgskoler som har 
kroppsøving i sin studieportefølje467. Høgskolen i Tromsø forteller at de 
samarbeider med både fylkesmannen, regionale skolekontakter, 
fylkeskommunen, og lærerutdanningen ved Universitetet i Tromsø i 
gjennomføringen av Kunnskapsløftet. De mener reformen er den avgjørende 
årsaken til den økte kontakten de har hatt med skolene i Troms og de andre 
høgskolene i Nord-Norge468. Og Høgskolen i Nesna sier at de har nå et langt 
tettere samarbeid med alle de 18 kommunene på Helgeland enn de hadde før 
reformen. Den viktigste årsaken er at de nå er koplet til kommunene gjennom 
fire regionale kompetansekontor. Reformen har også ført til at høgskolen nå er 
representert i en fylkeskommunal prosjektgruppe ledet av Norges 
forskningsråd, i et program om ledelse som er koplet opp til problemstillingene 
i Kunnskapsløftet469.   

Deltagelse er utvilsomt den demokrativerdien som får mest 
oppmerksomhet i Kunnskapsløftet. Elever i den norske skolen skal tilegne seg 
de kunnskaper som er nødvendige for å delta i kunnskapssamfunnet470. Skal 
man øve innflytelse og delta i beslutningsprosesser må man ha grunnleggende 
ferdigheter, derfor satses det stort på dette i Kunnskapsløftet. Dette utdypes 
nærmere av statssekretær Lisbeth Rugtvedt, som er opptatt av sammenhengen 
mellom grunnleggende ferdigheter, sosial utjevning og deltagelse. Kunnskapens 
sentrale posisjon i moderne samfunn gjør skolen til en nøkkelaktør i arbeidet 
med å få flere til å delta i utformingen av samfunn og arbeidsliv471. Med 

                                                 
467 ”Deling av erfaringer fra Kunnskapsløftet”. Norges Idrettshøgskole 2006. 
468 ”Kunnskapsløftet”. Høgskolen i Tromsø2007. 
469 ”Notat om høgskolens arbeid med Kunnskapsløftet”. Høgskolen i Nesna 2006.  
470 Informasjonsbrosjyre Kunnskapsdepartementet 2006.   
471 ”Sosial utjevning i læring: ideologi og mål”. Tale av statssekretær Lisbeth Rugtvedt under 
konferanse i regi av Utdanningsdirektoratet 2008.  
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reformen følger også det nye faget Demokrati og medvirkning, som skal styrke 
elevenes demokratiforståelse og deres evne til å delta i demokratiske 
prosesser472. Dette er imidlertid ikke egnet til å overbevise Elevorganisasjonen. 
Skal elevene prege beslutningene må deres synspunkter få en mer framtredende 
rolle i evalueringer generelt, og i Kunnskapsløftet spesielt. Organisasjonen 
mener selv at både de og elevene har altfor liten makt over de viktige 
endringsprosessene som nå utspiller seg i den norske skolen473. 

 

Autonome enheter vs. overordnet styring 

Spenningen mellom institusjonell autonomi og politisk autoritet kan også 
analyseres ved å studere hvordan reformene forholder seg til motsetningene 
mellom autonome enheter og overordnet styring. Skal underliggende enheter få 
bestemme mest mulig selv, eller skal overordnede enheter ha makt og kontroll 
til å styre hierarkisk? Dette er en problemstilling som ofte knyttes til spenningen 
mellom profesjoner og byråkrater i organisasjoner, hvor de førstnevnte er lojale 
til et fag og de sistnevnte er lojale til hierarki og regler. Denne spenningen 
finnes også i organiseringen av skole, politi og høyere utdanning, men 
motsetningen mellom autonome enheter og overordnet styring kan uttrykkes på 
andre måter. Dette er dessuten en motsetning som handler om hvilke 
styringsprinsipper som skal ha gjennomslag i utformingen av offentlig politikk. 
I et representativt demokrati forventes det at valgte politikere skal ha makt til å 
styre samfunnsutviklingen, men det blir vanskelig å stille de til ansvar for 
samfunnsutviklingen hvis underliggende enhetene blir mer og mer autonome. 
Uansett handler reformer veldig ofte om å endre balansen mellom 
underordnede enheters autonomi og mulighetene for overordnet styring, og 
som regel er det et spørsmål om å finne det riktige balansepunktet mellom de 
to, mer enn å optimere det ene eller det andre. Hvordan ser dette ut i 
Kvalitetsreformen, Politireform 2000 og Kunnskapsløftet?  

Et av de mest sentrale slagordene i Kvalitetsreformen er ’Økt frihet for 
bedre kvalitet’. Slagordet gir en sterk antydning om at reformen prioriterer 
autonome enheter foran overordnet styring. Resonnementet som begrunner 
denne prioriteringen går omtrent slik: Nye utfordringer og forventninger gjør at 
lærestedene må foreta raske omstillinger for å sikre relevans og kvalitet, noe 
som igjen gjør det nødvendig å øke institusjonenes autonomi, frihet og 

                                                 
472 ”Læreplan for demokrati og medvirkning for grunnskolen”. Utdanningsdirektoratet 2006. 
473 ”Innføringstakt for Kunnskapsløftet” og ”Evalueringer av Kunnskapsløftet – tilbakemeldinger”. 
Elevorganisasjonen 2005.   
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fleksibilitet. Reformen må derfor legge til rette for ’raskere omstillingsevne’, 
’mer effektive læringsløp’ og ’bedre kunnskapsoverføring fra høyere utdanning 
til arbeidsliv’. For å gjøre dette mulig omdannes universiteter og høgskoler til 
forvaltningsorganer med særskilte fullmakter. De gis da større frihet til selv å 
utforme og organisere nye studietilbud, og kan også selv bestemme hvordan 
ressurser og kapasitet skal fordeles mellom utdanningene474. Når universitet og 
høgskoler gis økt autonomi, svekkes også mulighetene for overordnet politisk 
styring. Dette betyr samtidig at institusjonene i sektoren gis mer ansvar, både 
for de gode og for de dårlige tidene. Departementet minner dem derfor om at 
det er den enkelte institusjon som selv er ansvarlig for at undervisning og 
forskning holder god nok kvalitet, og at studietilbudet er relevant og attraktivt 
for studenter og arbeidsliv475      

Kvalitetsreformens satsning på mer autonome enheter gjør det naturlig å 
etablere NOKUT, et uavhengig organ for akkreditering, evaluering og 
godkjenning av høyere utdanning. Et utkast til forskrift for NOKUT sendes ut 
på høring i april 2002, og den endelige forskriften med merknader er klar ni 
måneder seinere. At det opprettes et eget organ for å holde tilsyn med 
kvaliteten i høyere utdanning, er et typisk eksempel på den indirekte styringen 
som har vært vanlig i New Public Management-inspirerte reformer. Den 
politiske styringen av høyere utdanning erstattes av kriterier som oppfattes å 
være mer objektive og nøytrale; fagkunnskap, regler, standardiserte kvalitetsmål, 
resultater og kriterier for måloppnåelse. Disse kriteriene blir fra januar 2003 
forvaltet av NOKUT, og den nye forskriften er deres viktigste 
styringsredskap476.  

Selv om Kvalitetsreformen skal legge til rette for økt selvstyre ved 
universiteter og høgskoler, viser forskriften med all tydelighet at departementet 
ønsker å gi langt mer autonomi til det nye akkrediteringsorganet. Organet gis 
mye autonomi, noe som går på bekostning av departementets evne til 
overordnet styring. NOKUT skal selv fastsette mandat og kriterier for 
sakkyndig vurdering, behandle søknader om endringer og utvidet eksamensrett i 
allerede godkjente studier, og bestemme hvem som skal være sakkyndige når 
det søkes om retten til å tildele nye grader477. Som om dette ikke var nok er det 
NOKUT selv som skal utarbeide de retningslinjer som de seinere skal anvende 
når de behandler søknader om retten til å gi eksamener. Retningslinjene skal si 

                                                 
474 “St.meld. nr.27: Gjør din plikt - Krev din rett. Kvalitetsreform av høyere utdanning”:55-64. Kirke- 
utdannings- og forskningsdepartementet 2001.   
475 Op.cit:6-8. 
476 ”Forskrift om akkreditering, evaluering og godkjenning etter lov om universiteter og høgskoler og 
lov om private høgskoler”. Utdannings- og forskningsdepartementet 2003.    
477 Op.cit:§11. 
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noe om saksbehandlingsrutiner, krav til utforming av søknader, hvilke forhold 
som må dokumenteres, hvilke opplysninger studieplanen skal inneholde, og 
hvilke spesielle krav som stilles til søknader fra private høgskoler som ikke har 
eksamensrett fra før478.   

Det er et helt sentralt poeng i Kvalitetsreformen at høgskoler og 
universiteter skal få mer institusjonell autonomi. Dette er bevisst politikk, som 
bidrar til å svekke muligheten for mer tradisjonell politisk styring. Men 
stortingsmeldingen Gjør din plikt – Krev din rett viser med all tydelighet at det er 
mange måter å styre på, og at departementet slett ikke har tenkt at reformen 
skal føre til at de mister kontrollen over universiteter og høgskoler. Bl.a. 
understreker de at overordnet politisk styring er nødvendig for å samordne 
nasjonale interesser i høyere utdanning479. Kvalitetsreformen lanserer også en 
helt ny finansieringsmodell, som i hvert fall delvis begrunnes med behovet for 
overordnet politisk styring. Modellen skal gjøre det mulig for institusjonene å 
drive langsiktig kunnskapsutvikling og kunnskapsforvaltning av høy kvalitet, 
innenfor et bredt spekter av fagområder480. For å ivareta langsiktig 
forskningsvirksomhet, bredde i fagtilbudet og videreføring av kostnadskrevende 
fagområder må derfor resultatorienteringen i modellen balanseres med 
basisfinansiering. I denne basisbevilgningen bør man for eksempel kunne gi 
ekstra støtte til små institusjoner som er spesielt sårbare for endringer i 
søkemønstre, eller sikre aktivitetsnivået ved mindre høgskoler som har en 
særskilt kompetanse481.  

Politireformen gjennomføres for å få færre og større politidistrikt, og 
både departementet og politiets faglige ledelse tror at denne løsningen vil sørge 
for mer autonome enheter og bedre overordnet styring. Men hvilke endringer 
er det som begrunnes ut fra hensynet til institusjonell autonomi? Et av 
reformens virkemidler er å delegere makt og ansvar på alle nivåer; fra 
departement til direktorat, fra direktorat til distrikter og fra distrikter til ledelsen 
ved det enkelte tjenestested. Ideen er å skape en desentralisert styringsstruktur 
med reelt lokalt resultatansvar. Denne delegeringen skal kombineres med et 
prinsipp om nærhet i linjen, som innebærer at det skal være færrest mulig 
organisasjonsledd på hvert styringsnivå. Dette innebærer i praksis at 
politiorganisasjonen bygger på et prinsipp om ”kontinuerlig fleksibilitet”, noe 
som jo stiller svært store krav til både ledere og ansatte. Hvis ledelsen i det nye 

                                                 
478 ”Merknader til forskrift om evaluering, akkreditering og godkjenning”:§11. Utdannings- og 
forskningsdepartementet 2003. 
479 ”St.meld. nr. 27: Gjør din plikt - Krev din rett. Kvalitetsreform av høyere utdanning”:65-79. Kirke-, 
utdannings- og forskningsdepartementet 2001. 
480 Op.cit:71. 
481 Op.cit:74. 
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politidistriktet oppdager at de nye oppgavene, funksjonene og 
styringsbetingelsene i politireformen ikke fungerer, skal de ha mulighet til å 
iverksette nye alternative organisasjonsmodeller. Departementet sier helt 
eksplisitt at den nye politidistriktsstrukturen må vurderes med jevne 
mellomrom, pga. de ’raske endringer som fortsatt må forventes i de sosiale, 
demografiske, teknologiske og kriminalpolitiske rammebetingelse’482.  

Denne forskyvningen fra autoritet til autonomi betyr likevel ikke at 
politisk autoritet og sterkere styring ikke vektlegges i Politireform 2000. 
Allerede i Politidistriktsutvalgets En bedre organisert politi- og lensmannsetat kunne 
man lese at målet var ’å forenkle organisasjonen, klargjøre ansvar og myndighet 
og skape en helhetlig operativ og faglig ledelse’483. Utvalgets forslag til ny 
politidistriktsstruktur var forankret i analyser som argumenterte pro et contra i 
forhold til ti ulike kategorier, og flere av disse var ment å skulle bidra til mer 
politisk autoritet og mer overordnet styring484. Det er også åpenbart at 
politidirektoratet mener at en sterk grad av overordnet styring er nødvendig for 
å sikre legitimitet og fellesverdier. Fire eksempler fra prosjektledelsens styring 
av reformen kan illustrere dette. Det ene er understrekingen av at det ikke må 
opprettes nye ledernivåer i politidistriktene, at det bare er store distrikter som 
kan opprette visepolitimesterstillinger, og at utlysningen av slike stillinger i alle 
tilfeller må godkjennes av prosjektledelsen først. Det andre er ønsket om å 
opprette en fellesoperativ enhet med distriktsovergripende funksjoner. Denne 
skal i så fall bestå av en operasjonssentral, politimesterens stab, og en enhet for 
operativ planlegging og koordinering485. Det tredje er iverksettingen av de nye 
IT-systemene, som politidistriktene skal iverksette etter en stram plan gitt av 
Politidirektoratet. Det fjerde er vektleggingen av at den operative styrken må ha 
stor kapasitet og kompetanse for å kunne gi publikum i hele politidistriktet 
tilnærmet lik trygghet og service486.   

Kunnskapsdepartementets informasjonsbrosjyre slår fast at en av deres 
hovedoppgaver er å stimulere til produktive og kreative omgivelser for 
forskning487. Denne holdningen er typisk for alle de departement som setter i 
gang alle de tre reformene, og den viser at man i utgangspunktet foretrekker 

                                                 
482 Op.cit:125. 
483 ”NOU 1999:10 - En bedre organisert politi- og lensmannsetat”:5. Justis- og politidepartementet 
1999. Utvalget som sto bak utredningen fikk navnet ”Politidistriktsutvalget”.  
484 De ti forholdene var 1) Arealmessig utstekning og geografi. 2) Kommunikasjonsteknologi og -
struktur. 3) Befolkningsgrunnlag og -struktur. 4) Kriminalitetstype, bevegelser og sammenhenger. 5) 
Saksmengde og kvalitet i straffesaksbehandlingen. 6) Politidistriktets organisering og størrelse. 7) 
Politimesterens rolle og kontrollspenn. 8) Påtalemyndighetens arbeid. 9) Domstolenes plassering. 
10) Mulighet for å frigjøre ressurser.        
485 ”Politireform 2000 – Rammer og retningslinjer”:6-7. Politidirektoratet 2001. 
486 Op.cit:10-12. 
487Informasjonsbrosjyre fra Kunnskapsdepartementet 2006. 



 157

autonome enheter framfor overordnet styring. I Kunnskapsløftet er det 
imidlertid ganske tydelig at det er det nyopprettede Utdanningsdirektoratet som 
legger premissene for hva som skal være balansen mellom skolenes autonomi 
og styring ovenfra. Direktoratet er utvilsomt tilhenger av sterk overordnet 
styring, men denne styringen skal være indirekte og basere seg på bruk av 
faglige kriterier og standarder. Utdanningsdirektoratet bruker derfor 
Kunnskapsløftet til å etablere slike standarder, som skal gjøre det lettere for 
utdanningsmyndighetene å vurdere kvaliteten i hele det nasjonale 
utdanningssystemet488. Et godt eksempel på dette er ønsket om å utvikle 
bindende nasjonale vurderingskriterier for alle fag i grunnopplæringen, kriterier 
som deretter skal integreres i læreplanene.  Direktoratet tror at dette vil fremme 
likeverdige og rettferdige vurderinger, og at de sentralt gitte vurderingskriteriene 
vil skape en felles forståelse for hva det betyr å ha god kompetanse i de ulike 
fag489.  
 

Individualisme vs. allmennvilje 

Den tredje måten å analysere forholdet mellom institusjonell autonomi og 
politisk autoritet tar utgangspunkt i hva reformene har å si om spenningen 
mellom individualisme og allmennvilje. I politisk filosofi går det et viktig skille 
mellom enkeltviljer og allmennviljen. Det førstnevnte står for det som er 
rasjonelt for den enkelte som privat individ, mens det sistnevnte står for det 
som er rasjonelt for den enkelte som samfunnsborger.  Motsetningen mellom 
individualisme og allmennvilje er helt sentral i demokratiets teori og praksis, 
begge utgjør viktige motpoler både i politisk filosofi og i faktisk eksisterende 
demokratier. I politiske tenkning assosieres individualisme vanligvis med frihet, 
mens allmennviljen gjerne assosieres med likhet. Mye tyder imidlertid på at 
demokratiet er et system som fungerer best når det klarer å balansere denne 
spenningen. Det betyr at demokratiet er avhengig av institusjoner som kan 
fremme både individualisme og allmennvilje, samtidig som de altså ikke må 
fortrenge hverandre. I analysen av reformene tolkes individualisme som frihet 
og rettigheter, mens allmennviljen tolkes som løsninger som etterstreber det 
felles beste. Hvordan ser spenningen mellom individualisme og allmennvilje ut i 
Kvalitetsreformen, Politireform 2000, og Kunnskapsløftet?  

                                                 
488 ”Elevvurdering i Kunnskapsløftet”. Utdanningsdirektoratet 2006. 
489 ”Omtale av vurdering i grunnopplæringen i læreplaner for Kunnskapsløftet”. 
Utdanningsdirektoratet 2006. 
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Individualismen i Kvalitetsreformen kommer kanskje klarest fram i den 
ganske sterke fokuseringen på studentenes rettigheter. Disse skal ivaretas 
gjennom studentevaluering av undervisningen, krav til dokumentasjon av 
kvalitet i læringsmiljøet, og rutiner som skal kvalitetssikre nye studietilbud490. 
Hensikten er at også NOKUT skal spille en viktig indirekte rolle i dette 
arbeidet. Deres oppgave er å effektivisere institusjonenes arbeid med 
godkjenning og fritak, fremme rettssikkerhet for studentene gjennom lik 
uttelling for lik utdanning, og skape mer forutsigbarhet i valget av 
utdanningsløp491.   

Kvalitetsreformen satser imidlertid sjelden på tiltak som rendyrker enten 
individualisme eller allmennvilje. Derfor er det ofte er vanskelig å skille mellom 
ideer som vektlegger individualisme og ideer som vektlegger allmennviljen, 
enten glir de over i hverandre eller så legges det vekt på begge. Den sterke 
opptrappingen av antallet doktorgradsstipender i Kvalitetsreformen kan 
illustrere dette. Er opptrappingen et uttrykk for individualisme eller 
allmennvilje? Kvalitetsreformen skal sørge for at langt flere enn tidligere skal 
kunne ta doktorgrad. Det skal derfor opprettes flere offentlig og privat 
finansierte doktorstipendiatstillinger, og departementet understreker at også 
gjennomstrømningen i forskerutdanningen skal bli bedre. Andelen som 
fullfører skal bli høyere ved å opprette egne forskerskoler, kople 
forskerutdanningen tettere til etablerte miljøer av samarbeidende forskere, og 
legge doktorstipendiatenes resultater til grunn ved fordelingen av nye 
stipendiatstillinger til institusjonene492. Doktorgradssatsningen skal ikke bare 
sørge for god rekruttering til universitets- og høgskolesektoren, den skal også 
stimulere til økt innovasjon og bidra til et mer FoU-intensivt næringsliv493.  
Universitets- og høgskolerådet følger opp dette, og legger til at fordelingen av 
de nye stipendiatstillingene bør skje i et mer balansert samspill mellom 
universiteter, høgskoler og Norges forskningsråd. Skal man få fram 
forskertalentene i høgskolesektoren må universitetene derfor bli flinkere til å 
invitere høgskolene til samarbeid i utviklingen av forskerutdanning, kompetanse 
og forskning494.  

Et annet eksempel på at individualisme og allmennvilje i 
Kvalitetsreformen glir over i hverandre finner vi i synet på lederrollen ved 

                                                 
490 ”Forskrift om akkreditering, evaluering og godkjenning etter lov om universiteter og høgskoler og 
lov om private høgskoler”:§4. Utdannings- og forskningsdepartementet 2003. 
491 Op.cit:12. 
492 ”St.meld. nr. 35: Kvalitetsreformen. Om rekruttering til undervisnings- og forskerstillinger i 
universitets- og høgskolesektoren”:31.  
493 Op.cit:46. 
494 ”St.meld. nr 35 Kvalitetsreformen. Om rekruttering til undervisnings- og forskerstillinger i 
universitets og høgskolesektoren - Uttalelse”. Universitets- og høgskolerådet 2002.  
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universiteter og høgskoler. Departementet mener at en styrking av den 
administrative ledelsen ikke innebærer at man innskrenker den faglige dialogen.  
Snarere er det slik at en sterk ledelse er en forutsetning for at institusjonene skal 
oppfylle forpliktelsene overfor fellesskapet. Skal det lykkes må imidlertid lederne 
balansere ulike og delvis motstridende verdier: De må ha kompetanse til å 
utnytte personalets ressurser godt, ha nødvendig formell myndighet til å lede 
endringsprosesser, og tilstrekkelig faglig legitimitet. Når slike stillinger skal 
besettes bør styret derfor legge vekt på at personen har lederegenskaper, evne 
til strategisk tenkning, betydelig vitenskapelig erfaring, og er respektert i 
fagmiljøene495.  

Departementet hevder også at det nye systemet i Kvalitetsreformen vil 
stimulere til mer arbeids- og ansvarsdeling mellom institusjonene, og at dette 
bedre vil sikre hensynene til helhet og allmennvilje. For å hindre at 
finansieringsmodellen i for stor grad fremmer kortsiktige endringer, er det 
resultatene fra de siste tre år som skal legges til grunn for beregningen av neste 
års budsjett. Departementet tror at et slikt rullerende beregningsgrunnlag vil 
balansere behovet for stabilitet, med behovet for omfordeling av sektorens 
samlede forskningsressurser496. Når reformen evalueres sier imidlertid ledelsen 
ved høgskoler og universitet at den nye finansieringsmodellen har hatt tvetydige 
konsekvenser. Det er positivt at det nye systemet synliggjør hvilke områder som 
har størst aktivitet, men det negative er at varierende inntekter vanskeliggjør 
planlegging og fører til mer bruk av midlertidig ansatte497. Evalueringen 
konkluderer med at det nye resultatbaserte finansieringssystemet i 
Kvalitetsreformen likevel ikke har gått merkbart ut over fellesskapsverdier og 
styringsevne, fordi systemet modifiseres av andre virkemidler. Det finnes også 
grunner til å påstå at det nye finansieringssystem har virket til det felles beste. 
Etter Kvalitetsreformen tar studentene flere studiepoeng per år enn hva de 
gjorde tidligere, og ved universitetene er det en langt større andel som avslutter 
høyere grads studier til normert tid enn hva tilfellet var før reformen498.  

                                                 
495 ”St.meld. nr. 27: Gjør din plikt - Krev din rett. Kvalitetsreform av høyere utdanning”:68. Kirke-, 
utdannings- og forskningsdepartementet 2001. Departementet foreslår derfor at ledere på institutt- 
og fakultets- /avdelingsnivå ansettes i åremålsstilling, og at de skal være både faglig og 
administrativt ansvarlige. De legger til at den som ansettes i en slik stilling må få flere og mer 
effektive virkemidler for styring enn hva tilfellet er i dag.   
496 Op.cit:77-78. 
497 ”St.meld. nr.7 (2007-2008): Statusrapport for Kvalitetsreformen i Høyere utdanning”:51. 
Kunnskapsdepartementet 2007. 
498 Op.cit:52. Evalueringen referer til tall fra Norsk samfunnsvitenskapelige datatjeneste (NSD) som 
viser at gjennomsnittelig antall avlagte studiepoeng per student per år økte fra 39 til 42,2 poeng (over 
8 %) i perioden 2002-2006. 21 % av de som startet på 2-årige høyere gradsstudier ved norske 
universiteter høsten 2000 fullførte til normert tid. Denne prosentandelen hadde økt til 30,6 % for de 
studentene som startet opp høsten 2004.      



 160

Det inntrykket man sitter igjen med etter å ha studert Politireform 2000 
er at reformens språk og ideer betoner individualistiske verdier, mens de 
faktiske strukturelle endringene betoner helhet og fellesskapsløsninger. De 
symbolene reformen bruker signaliserer individualitet, mens etableringen av et 
eget direktorat og økningen av størrelsen på politidistriktene uttrykker 
allmennvilje og sterkere sentral styring. Til sammen skaper dette likevel en 
balanse mellom individualitet og allmennvilje, en balanse som på mange måter 
særpreger politireformen. De beste eksemplene på individualistisk orienterte 
symboler finner vi i reformens hovedmål om et tjenesteytende og mer 
publikumsorientert politi499. Dette er individualistisk orienterte verdier fordi de 
impliserer at politiet må ta mer hensyn til individuelle preferanser og 
forventninger hos publikum. Politireformens fokus på service gir publikum en 
rolle som kunde og bruker av politiets tjenester, noe som står i sterk kontrast til 
den mer tradisjonelle rollen som borger i forhold til offentlige myndigheter. Der 
borgerrollen består av de plikter og rettigheter vi har som samfunnsmedlem, er 
rollen som kunde og bruker knyttet opp til den enkeltes individuelle og private 
valg.  

Hvilke andre trekk ved politireformen er det som peker i denne 
retningen? Ett av forslagene i reformen er at politiet bør opprette offentlige 
servicekontor, enten alene eller sammen med andre etater. I forlengelsen av 
dette understrekes det at reformens hovedmål aldri vil kunne nås om man ikke 
samarbeider mer med offentlig forvaltning, næringsliv og frivillige 
organisasjoner. Klarer politiet dette, vil man på sikt også kunne få et større 
samsvar mellom politiets og publikums syn på hva som kjennetegner et 
effektivt politi500. I prosjektledelsens retningslinjer for hvordan politidistrikt, 
politistasjoner og lensmannskontor bør iverksette reformen understrekes det at 
straffesaksarbeidet skal organiseres etter prinsipper som sikrer rask 
saksbehandling med høy kvalitet og rettssikkerhet501. Dette følges opp i 
retningslinjene for andre fase av reformen, hvor man minner om at eventuelle 
endringer i ledelsesstrukturen ved den enkelte driftsenhet ikke må føre til 
reduksjon i antallet tjenestesteder. Den nye organisasjonsstrukturen skal derfor 
utformes slik at tjenestene blir mer mest mulig effektive, samtidig som de tar 
vare på publikums behov502. 

Hva er det ved Politireform 2000 som tar særlig hensyn til allmennviljen? 
Den første antydningen finnes i En bedre organisert politi- og lensmannsetat, hvor det 

                                                 
499 ”St.meld. nr. 22: Politireform 2000 - Et tryggere samfunn”:4. Justis- og politidepartementet 2001. 
500 Op.cit:117-121. 
501 ”Politireform 2000 - Rammer og retningslinjer”. Politidirektoratet 2001. 
502  ”Politireform 2000 - Rammer og retningslinjer for fase 2”. Politidirektoratet 2003. 
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finnes et vedlegg med en svært grundig drøfting av det organisasjonsteoretiske 
begrepet ”kontrollspenn”503. Begrepet brukes aktivt i politidistriktsutvalgets 
arbeid, og anvendes for å analysere hvor mange driftsenheter politimesteren kan 
ha under seg uten at det skaper kommunikasjons- og koordineringsproblemer. 
Utvalget mener at kontrollspennet legger viktige føringer på deltagelse nedenfra 
og styring ovenfra, og at det trengs en god balanse mellom deltagelse og styring 
for at politiet skal ta beslutninger som uttrykker allmennviljen og det felles 
beste504. I mai 2001 etablerer politidirektoratet etablerer ti grupper som på ulike 
fagområder skal bistå med ressurser og kompetanse i gjennomføringen av 
politireformen. Disse faggruppene får en svært interessant organisatorisk 
plassering, hvor de kan bidra til at allmennviljen realiseres. På den ene siden skal 
de ivareta behovet for horisontal faglig spesialisering. Men samtidig er de en del 
av den vertikale styringen ovenfra, hvor gruppelederne har ansvar for at 
prioriteringer, føringer og beslutninger er omforenet og avklart med foresatt i 
direktoratet. I tillegg tildeles faggruppene flere oppgaver som kan knyttes til 
allmennvilje og politisk autoritet505. Disse gruppene kommer med sentrale 
innspill til notatet Rammer og retningslinjer, som er prosjektledelsens viktigste notat 
for å styre iverksettingen av reformen. 

Også i Kunnskapsløftet finnes mange resonnementer som er forankret i 
ideer om individualitet og rettigheter. Det viser seg ikke minst i reformens 
hyppige bruk av begrepene ”vurderingskompetanse”, ”individvurdering” og 
”individuelt tilpasset opplæring”506. I prinsippene for opplæringen understrekes 
det at skolen skal sikre elevenes rett til tilpasset undervisning, og sørge for at de 
har like muligheter til å utvikle sine evner. Skolen må også ta hensyn til elevenes 
individuelle forutsetninger og progresjon, slik at alle oppnår gleden av det å 
mestre noe og realisere mål507. Dette følges også opp i de nye læreplanene, som 

                                                 
503 ”Begrepet ”kontrollspenn” - i teori og praksis”. Vedlegg 6 til NOU 1999:10. Statskonsult 1999.  
504 Utvalget skriver at det er ’mest hensiktsmessig med et kontrollspenn på 8 – 15 for at det skal 
kunne utøves en god ledelse av politidistriktet’. ”NOU 1999:10 - En bedre organisert politi- og 
lensmannsetat”:33. Justis- og politidepartementet 1999. 
505 ”Politireform 2000 - Forprosjekt ”:3. Politidirektoratet 2001. Gruppa for Administrative 
fellesfunksjoner skal beskrive felles hovedfunksjoner innenfor administrasjon, forvaltning og sivile 
gjøremål. Enheten for Etterforskning skal utvikle en modell som kan samordne etterforskningen i 
politidistriktene. Gruppa for Personalpolitikk og kompetanseutvikling skal sikre at hensynet til 
medbestemmelse og deltagelse ivaretas mens omorganiseringene pågår. Faggruppa for Informasjon 
skal utarbeide en overordnet informasjonsplan for omstillingen. Enheten for Informasjonsteknologi 
skal gi innspill til hvordan IT-systemene kan brukes til standardisering og sentral styring. Og 
Samband og telekommunikasjon skal etablere et radiosamband ledet av Operasjonssentralen, med 
en felles frekvens som skal gjøre det mulig for alle enheter i politidistriktet å kommunisere på samme 
kanal. 
506 ”Oppdragsbrev nr. 06 om tiltak knyttet til individvurdering i skole og fag – og yrkesopplæringen”. 
Kunnskapsdepartementet 2006. 
507 ”Prinsipper for opplæringen”. Kunnskapsdepartementet 2006. 
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handler mye om at man skal forstå seg selv og mestre egen læring508. 
Utdanningsdirektoratet hevder at ’den norske vurderingstradisjonen’ og 
lærernes utstrakte bruk av subjektivt skjønn, er en trussel mot norske elevers 
rettigheter. De mener derfor at det å utvikle nasjonale vurderingskriterier i 
skolen er at man da også vil styrke elevenes rettssikkerhet509. I oppsummeringen 
av Kunnskapsløftet går det også fram at alle skoler må kunne tilby programfag 
til valg for elevene, at ordningen med å omdisponere timetall iverksettes for å 
øke individets valgmuligheter, og at elevene på ungdomstrinnet fra skoleåret 
2008-2009 får rett til å velge blant de nye programfagene510.  

Men utdanningsmyndighetene vil også at Kunnskapsløftet skal ta vare på 
allmennviljen og det felles beste. I prinsippene for opplæringen i 
Kunnskapsløftet heter det for eksempel at skolen skal skape et inkluderende 
fellesskap, utvikle etisk kompetanse, fremme forståelse for demokratiske 
prosesser, og gjøre elevene i stand til å ta bevisste verdivalg511. De nye 
læreplanene understreker at det pluralistiske samfunnet skaper utfordringer av 
etisk og filosofisk karakter. Derfor må elevene få bedre kunnskap om det 
mangfoldet som finnes av samfunnsnormer og levemåter512. Også statssekretær 
Lisbeth Rugtvedt vil at Kunnskapsløftet skal fremme allmennviljen. I en tale 
sier hun at utdanningssystemet må brukes til å motvirke sosiale forskjeller, 
slagordet som går igjen i hennes tale er at ’alle skal gis like muligheter’. Hun 
referer til undersøkelser som viser at det elever lærer seg på skolen har sterk 
sammenheng med forskjellene i familiebakgrunn. Målet er at Kunnskapsløftet 
skal skape ordninger som gjør at sannsynligheten for å lykkes i skolen er like 
høy uansett familiebakgrunn. Det er årsaken til at regjeringen har valgt å satse 
på grunnleggende ferdigheter i Kunnskapsløftet, og Rugtvedt forventer derfor 
at denne satsningen på sikt også vil bidra til sosial utjevning513. 

Hvordan reagerer så de berørte partene på spenningen mellom 
individualitet og allmennvilje i Kunnskapsløftet?  I en bredt anlagt 
tilbakemelding til Kvalitetsutvalget gjør Utdanningsforbundet det klart at vi 
trenger en mangfoldig inkluderende fellesskapsskole som ivaretar skolens brede 
samfunnsmandat. De mener at denne visjonen skiller seg ganske klart fra 
visjonen til Kvalitetsutvalget. Utvalget legger stor vekt på fleksibilitet og frihet, 

                                                 
508 ”Læreplaner i religion og etikk, geografi, historie og samfunnsfag”. Kunnskapsdepartementet 
2006. 
509 ”Elevvurdering i Kunnskapsløftet”. Utdanningsdirektoratet 2006.  
510 ”Kunnskapsløftet”. Kunnskapsdepartementet 2007.   
511 ”Prinsipper for opplæringen”. Kunnskapsdepartementet 2006. 
512 ”Læreplaner i religion og etikk, geografi, historie og samfunnsfag - videregående opplæring”. 
Kunnskapsdepartementet 2006. 
513 ”Sosial utjevning i læring – ideologi og mål”. Tale av statssekretær Lisbeth Rugtvedt på 
Konferanse arrangert av Utdanningsdirektoratet 2008. 
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men Utdanningsforbundet frykter at dette kan føre til en fragmentering som vil 
gjøre det vanskelig å bruke skolen til beste for fellesskapet. 
Utdanningsforbundet kritiserer Kvalitetsutvalget for å ha en overdreven tro på 
at individualitet og konkurranse er egnede virkemidler for å øke kvaliteten i 
skolen514. De mener også at Kunnskapsløftet må være mer markant og 
påpasselig i sin støtte til fellesskapsverdier, integrasjon og sosial likhet. Utkastet 
til prinsipper om opplæringen må fokusere mer på skolen som et 
læringsfellesskap, og departementet må kunne klare å unngå formuleringer som 
legger ensidig vekt på fordelene ved individualiseringen av skolen515. 
Utdanningsforbundet i Sarpsborg argumenterer også for allmennviljen når de 
framhever behovet for minstestandarder, nasjonal fellesskole, sentralt fastsatt 
undervisningstid, samarbeid og felles planlegging516.  

Elevorganisasjonen er imidlertid langt mer positive til departementets 
forslag. De tror innføringen av moduler i videregående skole vil gjøre det lettere 
å tilpasse opplæringen til individuelle ønsker og behov.  De tror også at 
basisgrupper vil styrke den individuelle oppfølgingen av elevene, og at valgfrihet 
øker mangfoldet i hva man lærer517. Elevorganisasjonen i videregående skole vil 
at det skal bli lettere for elevene å se sammenhengen mellom ulike fag, men at 
dette bare kan realiseres om informasjonsteknologi bli en naturlig del av 
eksamen, nasjonale prøver og innleveringsmapper518. Norsk Lektorlag minner 
om at regelen om omdisponering av timetall må begrunnes ut fra hva som er 
faglig fornuftig for elevene, og ikke ut fra hva som er økonomisk fornuftig for 
skolene519. Foreldreutvalget for grunnskolen er positive til å tilpasse 
opplæringen. Årsaken er at det er frigjørende for individet å velge det man 
behersker, mens det er undertrykkende å måtte tvinges til å gjøre noe man ikke 
behersker520.  

                                                 
514 ”Kvalitetsutvalgets innstilling og andre aktuelle problemstillinger”. Utdanningsforbundet 2003. 
515 ”Høringsuttalelse om utkast til Prinsipper for opplæringen”. Utdanningsforbundet 2006.  
516 ”Krav til ny og bedre arbeidstidsavtale for lærerne”. Utdanningsforbundet Sarpsborg 2006.  
517 ”Høringsrapport fra elevhøringen på kvalitetsutvalgets utredning NOU 2003:16 I første rekke. 
Videregående skole”. Elevorganisasjonen i Norge 2003. 
518 ”Høringsrapport fra elevhøringen på Kvalitetsutvalgets utredning NOU 2003:16 I første rekke. 
Videregående skole”. Elevorganisasjonen i Norge 2003.  
519 ”Høringssvar om fag- og timefordelingen for grunnskolen, for fellesfag i videregående opplæring, 
og omfang og prinsipper for valg av programfag i videregående opplæring”. Norsk lektorlag 2005.  
520 ”Kunnskapsløftet – høring om forslag til fag- og timefordeling for grunnskolen”. Foreldreutvalget 
for grunnskolen 2005. 
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Kapittel 10 Noen grunnleggende og generelle innsikter om 
reformer 

 
Hva har denne studien lært oss om reformer? Hvilke konklusjoner kan vi 

trekke ut av analysene fra de fire siste kapitlene? Og hvilke generelle innsikter 
om store reformer i offentlig sektor sitter vi igjen med? Som det ble sagt i 
starten av dette arbeidet er ikke studien først og fremst opptatt av å analysere 
den offentlige politikken i forhold til høyere utdanning, politi og skole. Målet er 
å øke innsikten om reformer, og jeg håper at denne innsikten skal kunne bidra 
til generell og generaliserbar kunnskap om dette fenomenet. Studien viser 
forhåpentligvis at reformer er et komplekst, sammensatt og viktig sosialt 
fenomen. Dette er da også den viktigste grunnen til at jeg har valgt å drøfte de 
tre reformene fra så mange ulike perspektiver og vinklinger som mulig. 
Analysen har imidlertid vist at noen av disse vinklingene er bedre egnet enn 
andre til å fange inn det sentrale ved reformer. I dette kapitlet skal jeg derfor 
oppsummere de mest generelle innsiktene om reformer som kan trekkes ut av 
min analyse av Kvalitetsreformen, Politireform 2000 og Kunnskapsløftet. 
Innsiktene generaliserer fra empiriske funn i reformene, og gjenspeiler samtidig 
sentrale trekk ved mine teoretiske perspektiver. Det jeg presenterer er generelle 
tendenser, tendenser jeg mener å se i alle de tre reformer. De formuleres ved 
hjelp av ti punkter.     

Reformer er hensiktsmessige og uttrykker kulturelt skapte regler 

Reformene i høyere utdanning, politi og skole har det til felles at de 
gjenspeiler kulturelt skapte konvensjoner om hva som er hensiktsmessig. De 
normene reformene tar for gitt er altså sosialt konstruerte, men de oppfattes 
likevel å være en del av en objektiv realitet.  Denne realiteten gjør at det er visse 
sammenhenger som tas for gitt, som framstår som helt åpenbare og selvsagte, 
og som derfor hever seg over enhver diskusjon. Politireformen tar for eksempel 
for gitt at større politidistrikt med nødvendighet vil føre til bedre bærekraft og 
mer autonome enheter, akkurat som det i Kunnskapsløftet oppfattes som 
selvsagt at det finnes en positiv sammenheng mellom grunnleggende 
ferdigheter og sosial utjevning. De ”selvfølgeliggjorte normene” som finnes i 
sektorene preger derfor innholdet i reformene, og de får ofte 
endringsforslagene til å framstå som både innlysende og nødvendige.   
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Men disse normene kommer til overflaten på ulike måter i de ulike 
reformene. I politireformen er det for eksempel tydelig hvordan forslagene til 
endringer i organisasjonsstruktur gjenspeiler kulturelle verdier i etaten. Politiets 
kulturelle konvensjoner viser seg også i politireformens hyppige bruk av 
instrukser og absolutte tidsfrister, i fokuset på formell organisering som et 
redskap for å effektivisere driften, og i anvendelsen av styringsteknikker som 
bekrefter etatens hierarkiske struktur. Normene i skolen uttrykkes i 
Kunnskapsløftets gjentatte oppfordringer om å videreutvikle det beste i 
grunnopplæringen, i de berørte parters tydelige forsvar for institusjonelle 
verdier, og i understrekingen av at all opplæring skal være mest mulig tilpasset 
elevenes behov. Normene i høyere utdanning uttrykkes i Kvalitetsreformens 
ønske om at universiteter og høgskoler skal reformulere grunnleggende verdier, 
at de skal foreta institusjonelle tilpasninger slik at studentene blir ferdige til 
normert tid, og at lærestedene må bli mer attraktive for utenlandske studenter 
og vitenskapelig ansatte.    

Et annet trekk ved reformene er at de etablerer et felles sett med 
”kjøreregler” som skal gjøre det lettere å styre. I skolen er det særlig 
Utdanningsdirektoratet som utformer disse kjørereglene, og prinsippene for 
opplæringen er et godt eksempel på hvordan slike kjøreregler uttrykkes i 
Kunnskapsløftet. I mange tilfeller er da også utdanningsinstitusjonene villige til 
å lære seg disse reglene, noe som for eksempel illustreres i måten norske 
lærerutdanninger tilpasser seg reformen. De aller viktigste kjørereglene i 
Kvalitetsreformen finner men i forskriften til NOKUT, som jo består av de 
kriterier som skal legges til grunn for akkreditering, evaluering og godkjenning 
av universiteter og høgskoler. Også interesseorganisasjonene i høyere utdanning 
vil at reformen skal innføre klarere retningslinjer, for å unngå at nivået på den 
faglige kompetansen blir for lav. Den viktigste kjøreregelen i Politireform 2000 
er at reformens tre hovedmål skal legges til grunn for alle tiltak i 
omstillingsprosessen. Men reformen skiller seg også ut på grunn av den sentrale 
rollen faggruppenes spiller, og det at prosjektledelsen gir ganske detaljerte 
beskrivelser av hvilke rammer og retningslinjer som skal veilede iverksettingen. 
Til sammen bidrar faggruppene og de veiledende retningslinjene til å forme de 
kjøreregler som gjelder for iverksetting av politireformen. 

De fleste av oss tar for gitt at vi reformerer fordi vi ønsker å endre noe. 
Reformene i politi- og utdanningssektoren viser imidlertid at reformer også 
handler om å befeste og bekrefte etablerte identiteter. Et viktig trekk ved de tre 
reformene er derfor at de fremmer det jeg har valgt å kalle ’organisatorisk 
selvbekreftelse’. Når for eksempel politireformen understreker betydningen av 
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formell organisasjonsstruktur er dette med på å forsterke en helt grunnleggende 
identitet i politiet. Og det slagordet som går hyppigst igjen i Kvalitetsreformen 
er økt frihet for bedre kvalitet, som jo spiller på ideen om at akademisk frihet er den 
grunnleggende identiteten ved universiteter og høgskoler. At reformene handler 
om identitetsbygging viser seg også på en annen måte: Både Kvalitetsreformen, 
Politireform 2000 og Kunnskapsløftet betrakter organisasjoner som ”uferdige 
byggverk” som skal utvikles videre. Konsekvensen er at begreper som 
”utvikling” og ”videreutvikling” er gjengangere i alle tre reformer. 
Prosjektledelsen i politidirektoratet er for eksempel opptatt av hvordan 
reformen kan brukes til å utvikle tjenester og fagområder som allerede er 
veletablerte. I Kunnskapsløftet er det veldig mye som handler om å 
videreutvikle kompetansen til lærere og elever, og at man skal bygge videre på 
det som allerede fungerer godt. Et annet slående trekk er hvordan de berørte 
partene i utdanningssektoren bruker reformene både til å forsvare egen identitet 
og til å vise tilpasningsvilje. Signalet de gir til myndighetene er grunnleggende 
tvetydig; de tilpasser seg gjerne intensjonene i Kvalitetsreformen og 
Kunnskapsløftet så lenge det ikke går utover egen identitet.      

Reformer er arenaer hvor organisasjoner lærer seg å endre     

Både i Kvalitetsreformen, Politireform 2000 og Kunnskapsløftet blir det 
understreket at reformer er noe som også må betraktes som arenaer for læring. 
Dette poenget kommer spesielt godt fram i evalueringene av reformene, men 
man kan også se det i stortingsmeldingene, og i gjennomføringen av selve 
prosessene. At de tre reformene er arenaer for læring viser seg særlig på fire 
måter. For det første legger alle reformene vekt på betydningen av tett 
oppfølging og grundige tilbakemeldinger. For det andre snakker reformene mye 
om ”læringskultur” og ”videreutvikling”, og at reformene er nyttige fordi de gir 
nyttige erfaringer som kan brukes i seinere omstillinger. For det tredje 
framheves det at reformprosesser er en god arena for prøving og feiling. Og for 
det fjerde er det slik at selv om reformene oppnår noe annet enn man hadde 
intendert på forhånd, sitter man alltid igjen med ”positiv læring”.   

Det er selvsagt flere grunner til at selve læringsprosessen framheves. Men 
en viktig grunn er at det er vanskelig å dokumentere hvilke effekter reformene 
har hatt. Det er rett og slett vanskelig å svare på om målene er nådd, og om de 
endringer som er skjedd er i tråd med de intensjoner som fantes forut for 
reformen. Hva reformene egentlig har ført til er ofte ganske uklart, og kanskje 
det er nettopp derfor det finnes en utbredt enighet om at reformprosessene er 
lærerike i seg selv. Politireformen understreker at læring i politiet skjer ved at 
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etaten tilpasser seg fire sentrale prosesser: Moderniseringen av offentlig sektor, 
teknologiens utvikling, framveksten av informasjons- og 
kommunikasjonssamfunnet, og kriminalitetsutviklingen. De viktigste 
drivkreftene bak interne endringsprosesser er altså eksterne, men ved å 
gjennomføre Politireform 2000 får man etablert en formell ramme rundt 
endringene som øker mulighetene for å lære. I Kvalitetsreformen er det særlig 
tilpasningene til internasjonalisering som skal fremme læring, og dette aspektet 
understrekes ved håndboka som skal lære utdanningsinstitusjonene kunsten å 
internasjonalisere. Dessuten tror departementet at reformenes fokus på 
fleksibilitet og skaperkraft fører til fornyelse, og at institusjonene på denne 
måten vil lære å lytte til de som formulerer forventninger og ønsker til sektoren. 

I alle tre reformer finnes det altså som mener det er viktig å reformere 
fordi reformprosessene i seg selv gir lærerike erfaringer. Det betyr at reformer 
kan oppleves som svært vellykkede selv om de ikke lykkes. At mål ikke nås, at 
resultater uteblir, og at endringer ikke blir som forventet betyr ikke at en reform 
er mislykket. Årsaken er at reformene har viktige symbolske og ekspressive 
sider som ofte overskygger det instrumentelle. Det beste eksempelet på dette 
ser vi i politireformen. De ansatte mener at reformens viktigste mål ikke er 
nådd, at arbeidsmiljøet er svekket, at politiet er mindre synlig, og at tjenesteyting 
og publikumsorientering er blitt dårligere enn før reformen. Likevel er de alt i 
alt ganske positive til reformen!  Det finnes særlig tre årsaker til dette. For det 
første fører politireformen til en rekke vellykkede endringer på områder som 
ikke nevnes i reformdokumentene. For det andre gir reformen rom til å 
omformulere uformelle mål og verdier, og sette saker på dagsorden som 
reformen ikke sier noe om. Og for det tredje betraktes altså omstillingene som 
nyttige læreprosesser. Selv om hovedmålene i reformen ikke nås, opplever 
politiet at de sitter igjen med nyttige erfaringer om hvordan de skal håndtere 
endringer i framtida. 

Hvorfor er det nødvendig å gjennomføre Kvalitetsreformen, Politireform 
2000 og Kunnskapsløftet? Alle reformene har ett likelydende svar - de trengs 
fordi ’verden har endret seg’. Hvis det er riktig at verden hele tida endrer seg, og 
at reformer lærer organisasjoner hvordan de skal håndtere endringer, finnes det 
jo egentlig ingen grunn til ikke å reformere. Og ganske riktig; i alle tre sektorer 
betraktes dette resonnementet som et vanntett argument for å sette i gang med 
reformer. Reformene har også det til felles at de advarer mot hva som kan 
komme til å skje hvis man ikke reformerer, og det tas for gitt at det er 
skjebnesvangert å stå stille i en verden som er i kontinuerlig endring. Dette er 
også den viktigste grunnen til at organisasjoner ikke bør ignorere de signaler om 
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endring som ligger i tidsånden og de tunge trender. Det de tre reformene er 
nemlig enige om er at slike organisasjoner aldri lærer. 

 

Reformer er opptatt av at organisasjoner må utnytte ressursene mer 
effektivt 

I alle tre reformer tegnes det et bilde av sektorer som har ett stort 
problem: de er ikke flinke nok til å utnytte sine store ressurser. Den aller 
tydeligste likheten mellom Kvalitetsreformen, Politireform 2000 og 
Kunnskapsløftet er derfor den gjennomgående opptattheten av å utnytte 
ressursene mer effektivt. Reformene er også ganske samstemte i hva det er som 
må til for at ressursene skal bli bedre utnyttet. Ambisjoner og mål må bli 
tydeligere, organisasjonen må få en klarere retning, insentiver må brukes 
hyppigere, bruken av standarder og objektive kriterier må økes, 
informasjonsteknologien må utnyttes bedre, og det må hentes flere ideer fra 
markedet. I tillegg er alle reformene enige om at økt fleksibilitet er nødvendig 
om man skal klare å få mest mulig ut av knappe ressurser.      

Reformene er også enige om at effektiviteten bare kan bli bedre om man 
får en systematisk kartlegging av dagens praksis. Disse resonnementene finnes i 
alle tre reformer, og de gjentas en rekke ganger. Samtidig må det understrekes at 
’bedre ressursutnyttelse’ betyr litt forskjellige ting i hver enkelt reform. I 
politireformen handler det først og fremst om å tallfeste antallet som skal 
omdisponeres fra administrativ til operativ virksomhet, og håpet er at bedre 
utnyttelse av resurser skal føre til lavere kostnader, mer tjenesteyting og bedre 
publikumsorientering. I Kvalitetsreformen betyr det at man skal ha høyere 
intensitet i studiene, at antallet uteksaminerte kandidater skal øke, og at 
bevilgningene til institusjonene gjøres avhengig av avlagte studiepoeng. Og 
siden reformen i så sterk grad legger opp til effektivisering og mer rasjonell 
bruk av undervisningsressurser, mener altså departementet at den skal kunne 
gjennomføres uten at man trenger å ansette nye vitenskapelig ansatte i faste 
stillinger. Og Kunnskapsløftet skal utnytte skolens ressurser bedre ved å 
kartlegge elevenes læringsmiljø, utnytte informasjonsteknologi som et verktøy i 
undervisningen, og innføre systemer som fremskaffer, bearbeider og følger opp 
elevenes resultater.  

Reformer søker det effektive og det praktiske. Alle de tre reformene gir 
klart uttrykk for at det å utnytte ressurser handler om å omsette luftig teori til 
handlekraftig praksis. Arkitektene bak reformene har også det til felles at de er 
opptatt av at vellykkede reformer forutsetter god oversikt over dagens praksis. 
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 Et viktig trekk ved reformene i skole, politi og høyere utdanning er 
derfor at de handler om å få oversikt over hvordan virkeligheten ser ut. Men 
dette er en prosess som tar lang tid. For eksempel kan organiseringen av 
faggruppene i Politireform 2000 tolkes som et forsøk på å realitetsorientere 
reformideene, gruppenes viktigste oppgave er å omsette det abstrakte i 
stortingsmeldingen til effektive og praktiske løsninger for politiet. Det 
overordnede motivet med å konstruere færre og større politidistrikt er jo en idé 
om at denne strategien vil føre til økt handlekraft og mer effektiv utnyttelse av 
ressurser. 

Det er ikke bare reformen i politiet som søker det praktiske og effektive, 
dette er en tendens som også er tydelig i de to utdanningsreformene. 
Kvalitetsreformens forsøk på å skape mer intensive læringsløp, tettere 
studentoppfølging, og bedre kunnskapsoverføring til arbeids- og samfunnsliv er 
alle gode eksempler på praktisk orienterte forslag som skal sørge for effektiv 
utnyttelse av ressursene i sektoren. Reformens ønske om å gi institusjonene økt 
frihet peker også i denne retning, fordi friheten skal ansvarliggjøre universiteter 
og høgskoler slik at de selv må gjøre hva de kan for å få mest mulig ut av egne 
ressurser. Og i Kunnskapsløftet ser vi hvordan satsningen på tilpasset 
opplæring skal gjøre undervisningen mer praktisk, tilgjengelig, virkelighetsnær 
og effektiv. Betydningen av det å være praktisk og effektiv kommer likevel aller 
tydeligst til uttrykk i de etter - og videreutdanningskurs som norske 
lærerutdanninger utformer for lærere i skolen. Tanken er jo at disse kursene 
som jo skal bygge på de sentrale ideene i reformen. Når høgskoler og 
universitet skal beskrive innholdet i de ulike kursene overfor skolene legges det 
derfor svært stor vekt på begreper som ”læringseffekt”, ”praksisendring”, 
”praksisorientering” og ”relevans”. 

Men reformenes insistering på effektiv ressursutnyttelse møter en hel del 
motstand blant interesseorganisasjonene i utdanningssektoren. Norsk Lektorlag 
frykter at økt bruk av insentiver og poengsystemer i Kunnskapsløftet kan 
tilsløre reelle svakheter i norsk skole, og Utdanningsforbundet i Sarpsborg er 
oppgitt over at kvalitetsmålene i reformen skaper unødvendig 
registreringsarbeid. Forskerforbundet mener at departementet har en sterkt 
overdreven tro på at Kvalitetsreformen kan brukes for å bedre 
ressursutnyttelsen, at de skyver ansvaret for å øke effektiviteten over på 
institusjonene, og at de har høyst urealistiske forventninger til hva som kan 
iverksettes uten tilførsel av ekstra ressurser. Samtidig er det verdt å minne om at 
reformenes opptatthet av effektivitet og ressursutnyttelse også må tolkes i lys av 
at dette er helt sentrale vestlige modernitetsverdier. Når de understreker akkurat 
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disse verdiene så sterkt er det fordi verdiene gjenspeiler hegemoniske normer i 
dagens norske samfunn. Dette er normer som i sterk grad tas for gitt av 
aktørene i de tre sektorene, noe som er en viktig grunn til at reformene - til 
tross for en viss motstand - blir akseptert. 
  

Reformer bekrefter utbredte oppfatninger av virkeligheten, eller 
foreskriver hvordan virkeligheten burde vært 

Både Kvalitetsreformen, Kunnskapsløftet og Politireform 2000 er at de 
alle er med på å bekrefte virkelighetsoppfatninger som er svært utbredte. En 
viktig grunn er at reformene trenger støtte, og støtten oppnås best ved å lene 
seg mot etablerte ideer. Konsekvensen er at både reformer og 
problembeskrivelser beskriver en virkelighet som allerede har fått fotfeste i 
folks bevissthet, og i noen tilfeller er det til og med slik at reformene søker å 
oppnå støtte ved å befeste eller videreformidle seiglivede myter. Spørsmålet er 
altså om reformene klarer å gjenspeile og håndtere faktiske samfunnsendringer, 
eller om de gjenspeiler noe helt annet. Det som gir ”drivstoff” til politireformen 
er argumentet om at den tidligere inndelingen av politidistrikter var svært lite 
rasjonell, og at større og færre distrikt derfor er både uunngåelig og selvsagt. De 
mantraene som gir kraft til Kunnskapsløftet er at norsk skole hevder seg dårlig i 
internasjonale sammenligninger, at forskjellene i hva elevene lærer er ubehagelig 
store, og at den tilpassede opplæringen ikke fungerer godt nok. Mens 
løsningene i Kvalitetsreformen forankres i den utbredte forestillingen om at det 
produseres for lite og for dårlig forskning, at studentene ikke følges godt nok 
opp av lærestedene, og at høyere utdanning i Norge er alt for svak på 
internasjonalisering.  

Når reformene støtter seg til utbredte og inneforståtte 
virkelighetsoppfatninger skyldes det også at disse oppfatningene er klarere, mer 
logiske og mindre diffuse enn den virkeligheten de ansatte i skole, politi og 
høyere utdanning må forholde seg til i det daglige. En tendens vi finner både i 
Kunnskapsløftet, Politireform 2000 og Kvalitetsreformen er at de gir løfter om 
å hjelpe sektorene ut av det uklare og diffuse, og inn i det klare og oversiktelige. 
For å oppnå dette anvender reformene en kombinasjon av veletablerte 
forestillinger og myter for å overbevise oss om at reformene vil fremme klarhet. 
Årsaken er at myter og etablerte forestillinger er logisk oppbygd og derfor 
fungerer overbevisende i et teoretisk resonnement. Det som er logisk oppbygd i 
teorien oppleves derfor som en kjærkommen kontrast til den lite oversiktelige 
virkeligheten, noe som igjen øker reformenes attraksjonsverdi. Gode eksempler 
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på dette kan være Kunnskapsløftets innføring av klare kriterier og allmenne 
standarder for vurdering av elevenes prestasjoner, Kvalitetsreformens 
gjennomgang og forenkling av studiefinansieringen, og politireformens 
ambisjon om å forenkle organisasjonen, klargjøre myndighet, og fremme en 
mer helhetlig ledelse. Men selv om de tre reformene skaper forventninger om 
klarhet og tydelighet, er reformenes effekter ofte diffuse eller negative. For 
eksempel skaper Politireform 2000 høye forventninger om bedre synlighet, 
tilgjengelighet og service. Men evalueringen viser at det er bred enighet innad i 
politiet at reformen har svekket kvaliteten på alle disse områdene. Og når 
Kunnskapsdepartementet skal oppsummere konklusjonene til forskerne som 
har evaluert Kvalitetsreformen må de altså erkjenne at de dessverre ikke fikk 
noe godt svar på om reformens overordnede mål var nådd.  

Når reformene kopler sammen problemer og løsninger, teori og praksis, 
”er” og ”bør” blir de samtidig mer forståelige og håndterbare for de involverte. 
For å lykkes i rollen som ”sammenkopler”, er det imidlertid viktig at de er 
logisk konsistente. Konsistensen sikres når problemer og løsninger knyttes 
sammen, når det er tette koplinger mellom teori og praksis, og når spørsmålet 
om hvordan virkeligheten ”er” og hvordan den ”bør være” sys sammen av 
reformene. Politidistriktsutvalget tegner for eksempel klare bilder både av 
hvordan politiet er og burde vært organisert, og deres forslag til endringer skal 
sørge for at det som er kommer nærmere det som burde vært. Kunnskapsløftets 
forslag om programfag, gjennomgående læreplaner og nasjonale prøver er gode 
eksempler på at reformer prøver å lage logisk konsistente koplinger mellom 
teoretiske ambisjoner og praktiske tiltak. Og Kvalitetsreformen altså skal skape 
mer fleksibilitet, rettferdighet, intensitet, skaperkraft og kvalitet i høyere 
utdanning. Dette er løsninger som koples tett opp utbredte forestillinger om 
hva som er de største problemene i høyere utdanning: for lite og for dårlig 
forskning, for lav gjennomstrømning av studenter, og institusjoner som ikke er 
dyktige nok til å tilpasse seg viktige samfunnsendringer.      

De tre reformene har også de til felles at de gjenspeiler virkeligheten slik 
de mener at den burde vært. Dette har en rekke viktige konsekvenser for både 
Kvalitetsreformen, Kunnskapsløftet og Politireform 2000. Konsekvensene kan 
oppsummeres gjennom ni tendenser. Den første er at reformene bruker mye tid 
på å formulere visjoner, store reformer trenger tydeligvis store visjoner. Den 
andre er at reformene får en abstrakt karakter, noe som skaper flertydighet. Den 
tredje er at reformene ønsker å gjøre alle gode ting på en gang. Den fjerde er at 
de gjerne vektlegger det vakre, det harmoniske, og det vage. Den femte er at de 
framstiller de endringene reformene foreslår som en slags ”naturlig 
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normaltilstand”, som stilles i sterk kontrast til den kaotiske virkeligheten som 
finnes i dag. Den sjette er at de er opptatt av det allmenne, noe som ironisk nok 
begrunnes med at organisasjoner er unike og egenartede. Den sjuende er at de 
kombinerer heroiske aspekter ved fortiden med mulige scenarioer for 
framtiden. Den åttende er at de gjerne fylles av optimisme, framtidstro og håp. 
Og den niende er at sentrale rotfestede ideer kan overleve i reform etter reform, 
til tross for at den virkeligheten ideene er ment å endre ikke endres. Det at 
reformene gjenspeiler virkeligheten slik den burde vært betyr samtidig at de er 
med på å definere denne virkeligheten - noe som innebærer at reformene også 
må forstås som innspill i en kamp om hva sektoren skal være.           

  

Reformer ønsker å forbedre forholdet til omgivelsene gjennom 
samarbeid, allianser og tilpasninger 

Både Kvalitetsreformen, Politireform 2000 og Kunnskapsløftet er svært 
opptatt av at sektoren skal ha et godt forhold til omgivelsene, og håndtere de 
endringer som måtte oppstå i disse. Skole, høyere utdanning og politi må hele 
tiden forholde seg til en rekke utfordringer, og reformene skal hjelpe de med å 
løse disse. De fleste av disse utfordringene kommer fra omgivelsene, og mange 
av dem må løses i samarbeid med de samme omgivelsene. Dette er sikkert mye 
av grunnen til at alle reformene omtaler allianser og samarbeid som et gode som 
fremmer kvalitet. Men samtidig handler dette om omdømmehåndtering; det å 
være positiv til å samarbeide med andre er viktig for å ivareta både sektorens og 
organisasjonens renommé i institusjonelle omgivelser. Et av de hyppigst brukte 
begrepene i reformene er ”tilpasning”, og alle tre reformer understreker at det 
er viktig å tilpasse seg omgivelsene.  Jo mer man samarbeider med andre, desto 
flere tilpasninger blir det nødvendig å gjøre. Den som er tilpasningsdyktig er 
samtidig fleksibel, noe som oppfattes som et stort pluss i alle tre reformer. Og 
fleksibilitet er igjen et ektefødt barn av ekteskapet mellom marked og 
omgivelser. Reformene ønsker at sektorene tilpasser seg både markeder og 
omgivelser, og da framstår fleksibilitet som en selvsagt og nærmest overordnet 
verdi.      

Hovedmålene i Politireform 2000 er å forbedre kriminalitetsbekjempelsen, 
kostnadseffektiviteten, tjenesteytingen og publikumsorienteringen, og alle 
begrunnes med de endringer som har skjedd i politiets omgivelser. Også 
Kvalitetsreformens mål om å gi institusjonene mer frihet, øke 
gjennomstrømningen av studenter og internasjonalisere utdanningen, 
begrunnes med de store endringene som er skjedd i institusjonenes omgivelser. 
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De viktigste endringene skyldes globalisering, teknologisk utvikling og 
demografiske forandringer, i tillegg til de som er forårsaket av endringer i 
etterspørselen etter utdanning, arbeidslivets kunnskapsbehov, og konkurransen 
blant de institusjoner som tilbyr høyere utdanning.  

De endringer i omgivelsene som utløser Kunnskapsløftet omtales under 
fellebetegnelsen ”kunnskapssamfunnets utfordringer”. Utfordringene var dels 
knyttet til et stadig større mangfold av elever og foresatte, men også til de 
resultatene fra internasjonale undersøkelser som viste at norske elever hadde 
dårlige faglige resultater. Kunnskapsdepartementet sier imidlertid at de gjør alt 
de kan for å skape produktive og kreative omgivelser for forskning og 
kunnskap, og involveringen av høyere utdanning i Kunnskapsløftet skal være 
med på å innfri dette løftet.  Universiteter og høgskoler oppfates å være en 
viktig del av de omgivelser som kan vitalisere skolen, og at møtet med 
forsknings- og undervisningskulturen i høyere utdanning vil virke inspirerende 
på lærerne i skolen. Når Politireform 2000 iverksettes ønsker prosjektledelsen at 
reformens mål og virkemidler skal markedsføres best mulig i politiets 
omgivelser. For å bedre kvaliteten på tjenestene blir derfor politidistriktene bedt 
om å definere mål, profilere målene utad, og gi brukerne best mulig 
informasjon om hvilke tjenester distriktet skal tilby. Og fokuset på fleksibilitet i 
Kvalitetsreformen handler mye om at de høyere utdanningsinstitusjonene 
lettere skal kunne samarbeide med omgivelsene og tilpasse seg deres behov. 
Allianser og samarbeid er også viktig for å nå målet om bedre 
kunnskapsoverføring fra akademiske institusjoner til arbeids- og samfunnsliv. 
Dette må sees i lys av reformens forslag om å øke andelen eksterne 
representanter i universitets- og høgskolestyrer, og utvide de fullmaktene disse 
representantene har.  

En annen idé som går hyppig igjen i Kvalitetsreformen er at kvaliteten vil 
bedres hvis samarbeidet på tvers av institusjoner og avdelinger økes. Dette 
generelle poenget støttes f eks av Norsk Lærerlag og Lærerforbundet, som 
understreker at høy kvalitet i framtidas lærerutdanning er avhengig av at 
høgskoler og universitet samarbeider mer og bedre. Det samarbeidet som får 
klart mest oppmerksomhet i Kunnskapsløftet er likevel samarbeidet mellom 
skolen og elevenes foresatte. Prinsippene for opplæringen er opptatt av at 
skolen må legge bedre til rette for utstrakt samarbeid med hjemmet, og mange 
av endringene i reformen krever samtykke fra foresatte for å kunne 
gjennomføres. Et sentralt argument fra Foreldreutvalget for grunnskolen er at 
støtte og hjelp fra foresatte har stor betydning for elevenes læringsutbytte, og 
dette har de altså fått sterkt gjennomslag for i den endelige utformingen av 
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reformen. Og i meldingen om politireformen skriver Justis- og 
politidepartementet at mye kriminalitet bare kan bekjempes om politiet blir 
bedre til å samarbeide med andre offentlige myndigheter, næringsliv, frivillige 
organisasjoner, og den enkelte.   
  

Reformer er opptatt av at staten skal styre mer og ro mindre  

Det er også åpenbart at alle de tre reformene er en del av en større 
ideologisk trend i organiseringen av vestlige demokratiers offentlig forvaltning. 
Den tunge trenden er at staten fortsatt skal ha en overordnet rolle i styringen av 
samfunnet, men den skal overlate konkrete oppgaver og iverksetting til 
underliggende organer eller private aktører. Dette er en trend hvis essens fanges 
inn av et mye brukt slagord fra de siste femten årenes statsvitenskapelige 
forskning; ’staten skal styre uten å ro sjøl’. Trenden kommer tydelig til uttrykk i 
Kvalitetsreformen, Politireform 2000 og Kunnskapsløftet gjennom tre 
utpregede tendenser. Den ene er at reformene stadig understrekes at det er 
institusjonene selv som har ansvaret for kvalitet og gjennomføring av reformen. 
Den andre er at reformene legger mye vekt på overordnede ambisjoner. Og den 
tredje er at reformene i stor grad formuleres som veiledende anbefalninger og 
gode råd. Til sammen peker disse tendensene i retning av at departementet 
ønsker å styre de underliggende institusjonene på en mer indirekte måte enn 
tidligere.  

I Kvalitetsreformen ser vi for eksempel en økt grad av frikopling mellom 
lærer- og kunstfagutdanningene på den ene siden, og utdanningsmyndighetene 
på den andre. Resultatet er at mulighetene for politisk styring reduseres, mens 
den indirekte styringen gjennom formaninger, oppfordringer, lover og 
forskrifter øker tilsvarende. Styring gjennom overordnede ambisjoner og 
veiledende anbefalninger er også et svært typisk trekk ved Politireform 2000. 
Dette skjer dels ved at prosjektledelsen utformer rammer og retningslinjer for 
hvordan underliggende enheter skal gjennomføre reformen i ulike faser. Men 
det skjer også gjennom direktoratets strenge påpekning av at reformens 
overordnede mål om mer effektiv kriminalitetsbekjempelse, bedre tjenesteyting 
og økt kostnadseffektivitet skal ligge til grunn for alle de tiltak som politidistrikt 
og lokale driftsenheter iverksetter. Mens det i Kunnskapsløftet utvilsomt er det 
nyetablerte Utdanningsdirektoratet som er hovedprodusent av overordnede 
ambisjoner, veiledende anbefalninger og gode råd. Det som er spesielt med 
anbefalingene i Kunnskapsløftet er at de så ofte handler om å innføre ulike 
typer standarder. Disse standardene er velegnede redskaper for å øke den 



 175

indirekte styringen av skolesektoren, men direktoratet begrunner de først og 
fremst med at de er nødvendige for å styre sektoren på en bedre og mer 
helhetlig måte. 

Denne framveksten av standarder og kriterier er et sikkert tegn på at den 
indirekte styringen øker, og at staten styrer uten å ro. Et felles kjennetegn ved 
de tre reformene er nemlig at de bedriver en evig og ganske hvileløs jakt på 
”objektive kriterier”, kriterier som er ment å skulle gi mål på kvalitet. Noen 
ganger er denne jakten på standarder og kriterier knyttet til opprettelsen av 
eksterne kontrollorganer, og flere av de kriterier som utvikles i 
Kvalitetsreformen skyldes utvilsomt etableringen av akkrediteringsorganet 
NOKUT. NOKUT er et særs godt eksempel på den typen organ som gjerne 
opprettes når politisk styring erstattes av fagkunnskap, regler, standardiserte 
kvalitetsmål, resultater og kriterier for måloppnåelse.  

I Politireform 2000 illustreres jakten på objektive kriterier gjennom den 
utbredte tendensen til å ville bruke saksbehandlingstid og oppklaringsprosent 
som kriterier for vurdering av kvalitet i straffesaksbehandlingen. Et annet 
eksempel fra politireformen er villigheten til å bruke antallet ansatte som 
overføres fra administrative til politioperative oppgaver som mål på hvorvidt 
reformen lykkes eller ikke. Anvendelsen av kriteriet er enkelt: Jo flere ansatte 
som overføres til operativt politiarbeid, desto mer vil målene om effektivitet og 
publikumsorientering innfris. Jakten på objektive kriterier i skolen vises for 
eksempel i departementets forslag om obligatorisk kartlegging av elevenes 
læringsmiljø. Men i Kunnskapsløftet er det likevel Utdanningsdirektoratet som 
altså er den sterkeste pådriveren for å øke bruken av kriterier som gjør det 
mulig å sammenligne og vurdere skolenes resultater. Mer systematisk bruk av 
slike kriterier er nødvendig for å fremskaffe, bearbeide og følge opp resultater. 
Uten slike virkemidler vil det etter direktoratets mening bli vanskelig å utvikle 
norsk skole videre.  

Det at staten ’skal styre i stort men ikke i smått’ har også noen andre 
konsekvenser som blir ganske tydelige i Kvalitetsreformen, Politireform 2000 
og Kunnskapsløftet. Det første er at tilknytningsform blir viktig, noe som i 
hvert fall gjelder for de to førstnevnte reformene. Det andre er at institusjonene 
blir mer autonome, noe som øker sjansen for at lederskapet kan styre gjennom 
”kritiske beslutninger”. Det tredje er at allmenne og flertydige anbefalinger i 
reformene vokser fram som en ny form for indirekte styring. Og det fjerde er at 
overordnet styring mer og mer skjer ved å formulere ganske grandiose visjoner 
som i liten grad spesifiserer hvordan roerne skal ro. Det er tydelig at store 
sektorer skaper reformer med store visjoner! Når staten skal styre uten at den 
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skal ro sjøl vokser det dessuten fram et siste interessant paradoks. Det at alle 
reformene ønsker å øke både sektorenes kvalitet og institusjonenes frihet, gjør at 
det må utformes intrikate systemer for å dokumentere kvaliteten på det disse 
frie institusjonene foretar seg.       
  

Reformer forsøker å balansere motstridende hensyn  

Studien av Kunnskapsløftet, Politireform 2000 og Kvalitetsreformen viser 
også at store reformer enten forsøker å balansere motstridende verdier, eller 
formulerer mål som er så brede og vage at de forener mange verdier samtidig. 
Et veldig godt eksempel på denne strategien finner vi i Kvalitetsreformens 
ambisjon om å balansere fleksibilitet med rettferdighet, og intensitet med 
kvalitet. Mye tyder jo på at økt fleksibilitet vil måtte føre til mer urettferdighet, 
og at økt intensitet nødvendigvis må svekke kvaliteten. Men Kvalitetsreformen 
gjør det Ole Brumm og andre reformer gjerne gjør, den sier ’ja takk, begge 
deler’.  I tilegg framstiller reformen evnen til å balansere motstridende verdier 
som et ideal og et normativt fortrinn for universiteter og høgskoler. For 
eksempel skal det rullerende beregningsgrunnlaget i den nye 
finansieringsmodellen sørge for at institusjonene balanserer behovet for 
stabilitet med behovet for omfordeling av sektorens forskningsresurser. Og en 
god leder i høyere utdanning må kunne utnytte personalets ressurser, ha formell 
myndighet til å lede endringsprosesser, og besitte tilstrekkelig faglig legitimitet - 
på en og samme tid.  

Prinsippet om kontrollspenn - som anvendes hyppig av 
Politidistriktsutvalget i analysene forut for politireformen - er også et godt 
eksempel på en teknikk som brukes i forsøket på å balansere motstridende 
hensyn. For at politimesternes styring skal bli rasjonell og kostnadseffektiv må 
hvert politidistrikt bestå av et minimum antall enheter, men samtidig må det 
ikke være så mange at det skapes kommunikasjons- og koordineringsproblemer. 
Det optimale kontrollspennet er derfor det som både ivaretar hensynet til styring 
ovenfra og hensynet til deltagelse nedenfra. Rollene som generalist, spesialist og 
leder representerer utvilsomt ulike verdier i politiet, og reformens satsning på 
fleksibilitet skal gjøre det lettere for de ansatte å alternere mellom de ulike 
rollene. Hvis politiets systemer skal klare å balansere motstridende verdier, 
kreves det at de blir mer fleksible enn de er i dag. Også i selve gjennomføringen 
av av omstillingen er det tydelig at Politidirektoratet forsøker å forene 
motstridende verdier. Det beste eksempelet ser vi nok i prosjektledelsens 
opptatthet av at iverksettingen må være direkte underlagt reformens 
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overordnede mål, samtidig som de minner om at de nye 
organisasjonsmodellene må tilpasses lokale oppgaver og behov.  

Av de tre reformene er det Kunnskapsløftet som fokuserer minst på 
betydningen motsetningsfylte verdier.  Dette viser seg for eksempel i 
departementets oppsummering av reformen, der det legges vekt på at 
løsningene skal trekke i en og samme retning. Men også i Kunnskapsløftet 
finner vi tendenser til å innlemme motstridende verdier, noe som blir særlig 
synlig i reformens overordnede ambisjoner. Et godt eksempel er ønsket om å 
bevare fellesskolen og den helhetlige kompetansen, samtidig som tilpasset 
opplæring jo er et av de store satsningsområdene i reformen. Et annet eksempel 
er tendensen til å ville fremheve både det instrumentelle i form av resultater, og 
det mer verdiforankrede i form av trivsel. Et tredje er ønsket om å forene 
skolestyring med et relativt stort innslag av foreldrestyring. Et fjerde er ideen 
om at mer praksisrettet undervisning ikke skal gå utover teori. Og et femte er 
forslaget om å omdisponere timetall, selv om reformen understreker hvor viktig 
det er at norsk skole samsvarer med internasjonale standarder. 

Av de tre reformene er det utvilsomt Kvalitetsreformen som mest 
iherdig utvikler kunsten å balansere motstridende verdier. Det viser seg kanskje 
aller tydeligst i måten reformen forsøker å balansere stabilitet og endring: den 
økte selvstendigheten og omstillingsevnen ved universiteter og høgskoler skal 
utøves innenfor et etablert rammeverk av lover, forskrifter og system for 
finansiering. Et annet godt eksempel finnes i reformens betoning av at det ikke 
nødvendigvis er noen motsetning mellom det klassiske universitetsidealet og 
kravet til produktivitet i forskning og utdanning. Et siste eksempel finnes i den 
nye finansieringsmodellen i Kvalitetsreformen, som jo nettopp skal forbedre 
institusjonenes evne til å oppnå mange forskjellige mål samtidig. 
De tre reformene har også det til felles at språket blir svært allment og flertydig 
med en gang de snakker om mål og måloppnåelse. Det er mange grunner til at 
det er slik. For det første er dette en effektiv metode når man vil forene mange 
motstridende verdier samtidig. For det andre er reformene ofte en konsekvens 
av kompromisser, og et flertydig språk er velegnet for å få fram budskapet i 
disse kompromissene. Og for det tredje søker reformer med motstridende 
verdier likevel å oppnå konsensus, og det er lettere å oppnå når målene er 
formulert vagt. Og selv om språket i reformer vanligvis er flertydig, er det 
samtidig slik at dette språket har en utpreget tendens til å framstille 
motsetningene i en sektor som langt mer entydige enn de strengt tatt er. Dette 
gjelder også for Kvalitetsreformen, Politireform 2000 og Kunnskapsløftet. 
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Reformer består av noen få store endringer som utløser mange små 
justeringer  

De tre reformene har det til felles at de bygger på store offentlige 
utredninger som forbereder reformene, og som legger sterke føringer på 
hvordan reformene til slutt blir seende ut. Forutsetningene for 
Kvalitetsreformen meisles ut av Mjøs- utvalgets Frihet med ansvar - Om høyere 
utdanning og forskning i Norge, Politireform 2000 forberedes av 
Politidistriktsutvalgets En bedre organisert politi- og lensmannsetat, og den store 
premissleverandøren for Kunnskapsløftet er Kvalitetsutvalgets utredning I første 
rekke. Alle disse utredningene utgjør store reservoarer av reformideer, og disse 
reservoarene blir i stor grad brukt i de stortingsmeldingene som presenterer 
reformene i årene etterpå. Disse utredningene er viktige fordi de finner fram til 
de bærende ideene i reformene, ideer som legger de sentrale premissene for 
hvordan resten av reformene skal se ut. 

Det er nemlig slik at reformer gjerne består av en eller to store endringer 
som setter i gang mange mindre justeringer. Og disse store endringene blir i all 
hovedsak formulert av de forutgående utredningene. De to store ideene som 
utløser et skred av mindre justeringer i Kvalitetsreformen er endringene i 
gradsstruktur og internasjonalisering. Dette er i tillegg ideer som er gjensidig 
avhengig av hverandre, i den forstand at endringer i det ene fører til endringer i 
det andre. Når man først har bestemt seg for å forlate det tidligere systemet 
med cand. mag. og hovedfag, og gå over til systemet med bachelor- og 
mastergrader, har man egentlig i stor grad bestemt hvordan de resterende 
delene av reformen skal se ut. De organisatoriske endringene som skjer i 
Kvalitetsreformen gjennomføres også i all hovedsak som en oppfølging av 
endringene i gradsstruktur. Den kanskje viktigste begrunnelsen for reformen 
var at det norske gradssystemet i for liten grad samsvarte med internasjonale 
standarder. Det som skjer i Kvalitetsreformen er at norske høgskoler og 
universitet må foreta en rekke tilpasninger, tilpasninger som først og fremst er 
et utslag av endringer forårsaket av internasjonalisering og ny gradsstruktur.  

I Politireform 2000 er det Politidistriktsutvalgets to forslag om drastisk 
reduksjon av antall politidistrikt og etablering av et eget direktorat for politiet 
som er de ideene som setter de helt sentrale forutsetninger for hvordan resten 
av reformen ser ut. Akkurat som i Kvalitetsreformen ender politireformen opp 
med å bli noe veldig mye mer enn det de initierende ideene legger opp til. 
Likevel er det aller meste som skjer i Politireform 2000 en konsekvens av de to 
forslagene til Politidistriktsutvalget. Hovedmålene i politireformen om å bli et 
mer kostnadseffektivt, tjenesteytende og publikumsorientert politi som 
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forebygde og bekjempet kriminalitet på nye og bedre måter, er først og fremst 
forhåpninger som bygger på endringer som allerede er satt: færre og større 
politidistrikt styrt av det nyopprettede fagdirektoratet. Også i Kunnskapsløftet 
ser vi hvordan Kvalitetsutvalgets utredning I første rekke legger de sentrale 
premissene for hva reformen til slutt blir. Også denne reformen består av svært 
mange ting.  Men det er utvalgets forslag til basisgrupper og programfag, 
gjennomgående og modulbaserte læreplaner for hele grunnopplæringen, 
tilpasset opplæring, nye systemer for kvalitetssikring, nasjonale prøver og 
mapper, og innføringen av et nytt karaktersystem som på mange måter 
bestemmer utseende til resten av Kunnskapsløftet.  

 

Reformer prøver å redusere avstanden mellom teori og praksis. 

Alle de tre reformene forsøker å redusere avstanden mellom teori og 
praksis. Men det viser seg at dette er lettere sagt enn gjort! Reformer forsøker 
nesten alltid å tilpasse de ideene vi har om hvordan noe burde vært, med de 
erfaringer vi har om hvordan praksis er i virkeligheten. I Kunnskapsløftet er det 
for eksempel en sterk bevissthet om at det er viktig å være tydelig, og man tror 
at det å være tydelig kan redusere avstanden mellom reformens ideer og dens 
konkrete tiltak. Problemet er bare at reformer sjelden er tydelige, snarere er det 
kjennetegn ved både Kvalitetsreformen. Politireform 2000 og Kunnskapsløftet 
at de fleste av ideene er vage og generelle, og at det er vanskelig å vite hva de 
innebærer i praksis. Kvalitetsreformen skal skape fleksibilitet, rettferdighet, 
intensitet, skaperkraft og kvalitet, politireformen skal føre til 
”kriminalitetsbekjempelse” og ’bedre publikumsrettet virksomhet’, og 
Kunnskapsløftet skal iverksette ’endringer i skolens innhold, struktur og 
organisering’. Dette er setninger og begreper som er utpreget elastiske, som har 
et flertydig og diffust innhold, og hvor det finnes svært stor muligheter for frie 
og ulike tolkninger. Siden reformideene er så abstrakte må de tolkes, og siden 
folk tolker ideer ulikt, opprettholdes avstanden mellom teori og praksis slik de 
var forut for reformene.  

Det viser seg også at alle tre reformer består av ganske brede og generelle 
anbefalinger, som har svært uvisse konsekvenser. Denne uvissheten blir bare 
større av det faktum at reformene skal settes ut i livet i store samfunnssektorer. 
Studiet av Kvalitetsreformen, Politireform 2000 og Kunnskapsløftet tyder på at 
jo større sektorene er, desto større avstand er det også mellom reformenes 
teorier, og den praksis som finnes i sektorene. Når sektorene er store og 
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differensierte fører det gjerne til at reformer må uttrykke seg i vage vendinger, 
noe som også gjør det ekstra vanskelig å omsette teori til praksis.  

Det vi kan se i de tre reformene er at virkeligheten slik den ser ut i praksis, 
sammenlignes med de ideer som finnes i reformene.  Det som da skjer når vi 
sammenligner dagens praksis med morgendagens ideer, er at ideene vinner. Det 
vi i stedet kanskje burde gjøre var å sammenligne ideer med ideer og praksis 
med praksis. Men det skjer svært sjelden i reformer. Det som skjer i reformer er 
at man forsøker å få praksis til å ligne med på de reformideene man ser i 
teorien. Ulempen med dette er at det ikke lykkes. Men den store fordelen med 
det er at håpet opprettholdes. Og så lenge håpet opprettholdes er det mye som 
tyder på at vi også neste gang vil forsøke å bruke reformer for å redusere 
avstanden mellom teori og praksis. 
 

Reformer er både redskaper og symboler 

Er så reformene redskaper eller symboler? Det selvfølgelige - men likevel 
interessante - svaret er at Kvalitetsreformen, Politireform 2000 og 
Kunnskapsløftet består av sofistikerte sammensetninger av instrumentelle og 
symbolske elementer. Reformene har det til felles at de presenterer seg selv som 
redskaper for endring, og noen ganger er det nettopp det de er. Men ikke alltid! 
Andre ganger bruker reformene et verktøylignende språk for å oppnå legitimitet 
i omgivelsene. Men jeg observerer også en tredje variant hvor de enkelte 
bestanddeler av en reform fungerer som redskap og et symbol samtidig. Alle de 
tre reformene har for eksempel en tendens til å la seg inspirere av enkelte trekk 
fra New Public Management, enten det nå handler om markeder, konkurranse, 
frie valg eller økt bruk av insentiver. Og i flere tilfeller synes det ganske klart at 
disse ordningene settes ut i livet både for å oppnå konkrete instrumentelle 
effekter og for å få symbolsk aksept i institusjonelle omgivelser.  

Kunnskapsdepartementet hevder at rasjonelt utformede 
organisasjonsstrukturer skal sikre utdanningssystemer av høy kvalitet, og at 
målet med Kunnskapsløftet er at alle elever skal utvikle grunnleggende 
ferdigheter og kompetanse for å kunne delta i kunnskapssamfunnet. 
Eksempelet illustrerer hvordan reformer vever instrumentelle og symbolske 
aspekter inn i hverandre. Departementet kan absolutt ha rett i at rasjonelt 
utformede strukturer faktisk fører til høyere kvalitet, og at det er mulig å gi alle 
elever grunnleggende ferdigheter. Men utsagnene kan også - og samtidig - 
forstås som symboler som gjenspeiler myter om kvalitet, kunnskap, 
kompetanse, og at bevisst utformede organisasjonsstrukturer fører til 
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rasjonalitet. Et av slagordene som går igjen ofte i Kunnskapsløftet er at 
reformen skal endre skolens innhold, struktur og organisering. Den uttalte 
ambisjonen er altså at reformen skal være et redskap for endring. Noen ganger 
går det da også klart fram hvilke endringer som skal iverksettes, og da fungerer 
reformen som et verktøy. Andre ganger fungerer dette mest som et symbol, 
fordi det ikke spesifiseres hvilke endringer det er snakk om og hvordan de skal 
gjennomføres. Målsettingen om at det skal skje endringer i skolens innhold, 
struktur og organisering fungerer derfor både som redskap og symbol.  

Politireform 2000 slår altså fast at den gamle politidistriktsstrukturen 
førte til ineffektiv ressursutnyttelse, urasjonell arbeidsfordeling, manglende 
samordning og dårlig styring. Denne virkelighetsbeskrivelsen er et godt 
eksempel på hvordan myter og fakta blandes sammen for å gjøre reformene 
mest mulig effektive. På en indirekte måte legger problembeskrivelsen klare 
føringer på hvilke redskaper reformen bør benytte seg av, samtidig som den 
spiller på sterke symboler av hva som bør kjennetegne politiorganisasjonen. Det 
som trengs nå er effektiv ressursutnyttelse, rasjonell arbeidsfordeling, 
tilstrekkelig samordning og god styring - det motsatte av det som har 
kjennetegnet politidistriktsstrukturen fram til reformen. Hovedmålene om et 
mer effektivt politi som kutter unødvendige kostnader og legger mer vekt på 
service utledes derfor direkte av de problemer den gamle strukturen har skapt. 
Målene gjenspeiler at reformen både er et redskap og et symbol.  Målene 
forteller de ansatte i politiet at det må tas klare instrumentelle hensyn når 
reformen iverksettes, men samtidig gir de et klart signal om at politiet 
prioriterer institusjonelle omgivelsers krav til effektivitet, tjenesteyting og 
kriminalitetsbekjempelse. Når de ansatte selv vurderer at reformen har ført til 
dårligere tjenesteyting, gjenspeiler dette sannsynligvis at symbolene om 
synlighet, service og publikumsorientering forblir kun symboler. Årsaken er at 
de ikke følges opp av tiltak som kunne fått de til å fungere også som verktøy.     

Det at Kvalitetsreformen omdanner høgskoler og universiteter til 
’forvaltningsorganer med særskilte fullmakter’ er også et godt eksempel på 
hvordan reformer ofte fungerer som redskaper og symboler samtidig. 
Hensikten er å bedre institusjonenes mulighet til å utvikle kvalitet i utdanning 
og forskning, og endringen i tilknytningsform er ett av de 
organisasjonsstrukturelle redskaper departementet kan bruke for å oppnå et 
slikt politisk mål.  Men endringen er også svært viktig som et symbol, fordi den 
gir troverdighet til departementets sentrale slagord om ’økt frihet for bedre 
kvalitet’. Dette illustrer den gjensidige avhengigheten som gjerne finnes mellom 
instrumentelle og symbolske aspekter i reformer. Et av problemene med 
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politireformens satsning på service som symbol er at den ikke tar tilstrekkelig 
hensyn til denne gjensidigheten. Lærdommen er at symboler bør koples til 
redskaper for å få troverdighet, og at redskaper bør koples til symboler for å få 
gjennomslag.  

Oppsummert kan man si at reformene først blir virkelig kraftfulle når de 
klarer å kombinere konkrete erfaringer og abstrakte ideer med det som oppfates 
å være praktisk nødvendig. Det er nettopp i disse tilfellene at reformene 
fungerer både redskap og symbol. Et annet gjennomgående trekk ved 
reformene er at de legger stor vekt på å være logisk konsistente på det teoretiske 
plan. Denne logiske oppbyggingen av reformene gjør at de på ett nivå fungerer 
som finslipte redskaper, og på et annet nivå fungerer som symboler på 
tydelighet, logikk og fornuft. Når disse to nivåene smeltes sammen blir det 
vanskelig å unngå reformer.       



 183

 

Kapittel 11 Avslutning 
 

Den sentrale målsettingen i dette arbeidet har vært å få økt kunnskap om 
reformer. For å oppnå dette valgte jeg å studere tre store reformer i offentlig 
sektor i Norge på 2000-tallet; Kvalitetsreformen, Politireform 2000 og 
Kunnskapsløftet. Min overordnede problemstilling var satt sammen av tre ulike 
spørsmål. Det første handlet om hva som kjennetegnet store reformer i 
offentlig sektor, det andre dreide seg om hvilke likheter og ulikheter som fantes 
mellom reformer i forskjellige sektorer, og det tredje spurte hvilke funksjoner 
reformer fylte i et demokrati. For å kunne svare mest mulig utfyllende på disse 
spørsmålene valgte jeg å stykke opp oppgaven i fire ulike deler. Først ga jeg en 
beskrivende presentasjon av de tre reformene. Dernest diskuterte jeg ulike 
teorier om reformer og organisering. Denne teoretiske diskusjonen skulle først 
og fremst kaste lys over og forklare empirien, men den skulle også bidra med 
egne svar på det problemstillingen spurte om. Deretter anvendte jeg disse 
teoriene til å analysere data fra de tre reformene. Jeg avsluttet med en 
oppsummering av hvilke generelle innsikter om reformer jeg satt igjen med 
etter å ha studert Kvalitetsreformen, Politireform 2000 og Kunnskapsløftet. 

Kapittel 10 framhevet altså ti grunnleggende innsikter om reformer, 
innsikter som var forankret i mine empiriske data. Kapittelet oppsummerte 
viktige sider ved studien, og var derfor konkluderende i stilen. I dette 
avslutningskapittelet vil jeg derfor fatte meg i korthet, og kun konsentrere meg 
om de viktigste delene av den empiriske analysen i kapittel 6, 7, 8 og 9. Jeg vil gi 
en kort oppsummering av hvert enkelt av disse kapitlene. Framstillingen vil bli 
vinklet i lys av de forventninger, hypoteser og spørsmål som ble formulert i 
avslutningen av kapittel 5, og jeg vil særlig legge vekt på hypotesene.  

 

Er reformene instrumentelle redskaper? 

I både Kvalitetsreformen, Politireform 2000 og Kunnskapsløftet finnes 
det en rekke eksempler på at de som har utarbeidet reformene tenker på 
organisasjoner som rasjonelle systemer som utformes for å oppnå 
forutbestemte mål. Det er likevel klare forskjeller mellom reformene. 
Politireformen har den sterkeste instrumentelle tilnærmingen; både 
formalisering, kontrollsystemer, effektiv implementering og rasjonell design av 
organisasjonsstrukturer prioriteres høyt. Men også de to reformene i 
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utdanningssektoren er preget av et svært rasjonalistisk språk med instrumentelle 
ambisjoner. Det som imidlertid kjennetegner disse reformene er at denne 
instrumentelle holdningen er svakere koplet til endringer i formelle 
organisasjonsstrukturer. Dette er særlig tydelig i Kunnskapsløftet. Her er det 
insentivsystemer og indirekte styring - ikke bevisste inngrep i den formelle 
organisasjonsstrukturen - som skal sørge for rasjonalitet og måloppnåelse. I 
Kvalitetsreformen er det en større bevissthet om at formelle 
organisasjonsstrukturer kan påvirke atferd, men heller ikke her finnes det klare 
oppfatninger av hvordan den kan anvendes for å oppnå mål. Reformen handler 
først og fremst om å øke bruken av studentaktive læringsformer, kontrakter og 
evalueringer. Det er denne typen virkemidler som skal realisere reformens mål 
om mer intensive læringsløp, høyere omstillingstakt i sektoren, og økt 
gjennomstrømning av studenter.  

Min første hypotese var at reformatorene ville ta det for gitt at reformene 
var effektive redskaper for å oppnå ønskede endringer. Hypotesen får ganske 
sterk støtte i mitt materiale. I alle tre reformer finner man for eksempel en 
utbredt tro på at det finnes sterke sammenhenger mellom bestemte virkemidler 
og effekten av disse. Hvis man ikke oppnår de endringer man forespeiler seg, er 
det fordi man ikke har vært dyktig nok til å iverksette virkemidlene. Dette 
poenget finnes i alle tre reformer, men er særlig viktig i Politireform 2000. 
Politiets ledelse er overbevist om at reformideene kan bli omformet til 
virkelighet, så lenge organiseringen av prosessene er godt forberedt, og blir styrt 
på en stram måte.  

Min andre hypotese var at reformene ville understreke at utformingen av 
formelle organisasjoner var et nødvendig redskap for å oppnå styring, 
rasjonalitet, makt og orden i den enkelte sektor. Hypotesen får bare delvis støtte 
i mitt materiale. Den bekreftes av dataene fra politireformen, men blir nærmest 
avkreftet i dataene fra de to utdanningsreformene. Kvalitetsreformen fører 
riktignok til viktige endringer i tilknytningsformen mellom myndigheter og 
utdanningsinstitusjoner. Men dette er en endring som signaliserer mindre 
politisk styring, og som begrunnes med at universiteter og høgskoler må få 
større institusjonell frihet. Prosessene rundt Kunnskapsløftet avslører utvilsomt 
at både departement og direktorat ønsker seg en sektor som er mer preget av 
styring, rasjonalitet og orden. Men i selve reformen er disse ønskene i 
forsvinnende liten grad koblet til endringer i formell organisering. Den formelle 
strukturens betydning for rasjonalitet, makt og orden i politisektoren viser seg 
på to måter i Politireform 2000. Dels kommer den til syne ved at etableringen 
av Politidirektoratet og reduksjonen av antallet politidistrikter er en så sentral 
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del av reformen. Men den viser seg også gjennom den stramme formelle 
organisering som skjer når reformen skal gjennomføres i de ulike 
politidistriktene. 

Min tredje hypotese var at reformene ville legge vekt på klarhet, enkelhet, 
konsistens og oversiktlighet. Hypotesen får ganske sterk støtte i mitt 
datamateriale. Alle tre reformer har for eksempel noen forenklende slagord som 
gjentas på nytt og på nytt. Hensikten er å gi et klart, raskt og oversiktlig bilde av 
hva reformene handler om. Kvalitetsreformen skal representere en FRISK 
kunnskapspolitikk som kombinerer ‘frihet, rettferdighet, intensitet, skaperkraft 
og kvalitet’. Politireform 2000 skal sørge for at politiet forebygger og bekjemper 
kriminalitet på en ‘mer kostnadseffektiv, tjenesteytende og publikumsorientert 
måte’. Mens Kunnskapsløftet jo skal satse på ‘grunnleggende ferdigheter, 
forenklede læreplaner, fleksibilitet i opplæringen, valgfrie programfag og en mer 
oversiktlig studiestruktur’. Inntrykket av at reformene ønsker å konstruere et 
bilde av klarhet og konsistens forsterkes av tendensen til å ville kople samme 
problemer og løsninger på en mest mulig logisk måte. I alle tre reformer ser 
man tydelig hvordan sektorens problemer defineres på en måte som gjør at 
reformenes løsninger framstår som både attraktive og uunngåelige.  

 

Er reformene tilpasset institusjonene? 

Ved første øyekast er det i grunnen lite ved mine data som tyder på at 
noen av de tre reformene er spesielt godt tilpasset sektorenes faglige identiteter, 
uformelle strukturer og institusjonelle trekk. Dataene viser for eksempel at det 
er mye sant i påstanden om at Kvalitetsreformen først og fremst handler om å 
effektivisere ressursbruk, innføre kvantitative mål for å registrere kvalitet, og få 
flere studenter gjennom høyere utdanning på kortere tid. Og til tross for at det 
er store forskjeller mellom høyere utdanning og politi kan man faktisk si 
lignende ting om Politireform 2000. Også her er det rasjonalisering, 
effektivisering og optimalisering som står i høysete; de aller fleste 
organisasjonsstrukturelle endringer i politireformen begrunnes med denne 
typen argumenter. Og Kunnskapsløftet er sterkt inspirert av mål- og 
resultatstyring; et gjennomgangstema i reformen er ønsket om å skape systemer 
som fremskaffer, bearbeider og følger opp resultater. Et viktig poeng for 
Utdanningsdirektoratet er at man bare vil lykkes med dette om man klarer å 
bryte med noen av skolens tradisjoner, uformelle strukturer og institusjonelle 
trekk. 
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Da kunne man kanskje konkludere med at reformene ikke er tilpasset 
institusjonenes grunnleggende verdier og normer? Nei, det kan man faktisk 
ikke! Min påstand er faktisk at alle tre reformer har egenskaper som gjør at de er 
svært tilpasningsdyktige i forhold til både uformelle strukturer, institusjonelle 
trekk og faglige identiteter. Reformene tar altså en hel del hensyn til 
institusjonenes normer og verdier, poenget er bare at de gjør det på en indirekte 
måte. Årsaken er denne: I de aller fleste tilfeller er reformene formulert på en 
allmenn og abstrakt måte, med et innhold som er generelt og mangetydig. Dette 
allmenne innholdet skaper store rom for tilpasninger. Derfor betyr det ikke så 
mye at reformene ikke er tilpasset institusjonene. Reformenes allmenne innhold 
gjør at institusjonene like gjerne kan foreta disse tilpasningene selv. I 
motsetning til hva jeg forventet er det altså ikke slik at reformene kombinerer 
det institusjonelt spesifikke med det allment abstrakte. Det som faktisk skjer er 
at reformene står for det ”allment abstrakte”, mens det er institusjonene selv 
som bidrar med det ”institusjonelt spesifikke”.  Det betyr samtidig at uformelle 
strukturer og faglige identiteter overlever i større grad enn det reformene legger 
opp til. Endringer skjer, men de skjer som skrittvise tilpasninger mellom 
reformenes ideer og institusjonenes identiteter.    

Min første hypotese var at reformene ville ta hensyn til de mål, identiteter 
og behov som over tid hadde festnet seg i organisasjonens uformelle strukturer. 
Hypotesen får bare moderat støtte i mitt materiale. Det er lite ved mine data 
som tyder på at Kvalitetsreformen ønsker å bygge videre på de identiteter og 
tradisjoner som finnes i sektoren. Reformen er snarere tuftet på en tanke om at 
det gjelder å endre de verdier, holdninger og uformelle strukturer som finnes i 
og rundt de høyere utdanningsinstitusjonene. Det siste kan i noen grad også sies 
om Kunnskapsløftet. Det er imidlertid flere av tiltakene i denne reformen som 
kan komme til å styrke de uformelle normer og identiteter som finnes i skolen. 
Det gjelder for eksempel kompetanseutviklingen av skoleledere og lærere, de 
gjennomgående læreplanene, og satsningen på grunnleggende ferdigheter. 
Politireformen utviser først og fremst tvetydighet overfor etatens uformelle 
normer. Dels spiller reformen tungt på tradisjonelt forankrede normer i politiet 
som tydelighet, likebehandling, legalitet og offentlighet. Men det finnes også 
mange eksempler på at sentrale ideer i reformen står i sterk kontrast til de 
verdier som finnes i uformelle strukturer. Dette illustreres særlig i vektleggingen 
av service, publikumsorientering og tjenesteyting.        

Min andre hypotese var at reformene ville være utformet på måter som 
gjorde at det ville være lett å tilpasse de til institusjonenes grunnleggende 
verdier, normer og tradisjoner. Hypotesen får sterk støtte i mitt materiale. Et 
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fellestrekk ved de tre reformene er at de er satt sammen av det jeg har valgt å 
kalle ”brede normer”. Det viser seg at reformene ikke består av konkrete 
beskrivelser som presiserer hva institusjonene skal gjøre, men av brede 
anbefalninger og generelle råd som gir en viss pekepinn på hva som er ønsket. I 
Kunnskapsløftet, Politireform 2000 og Kunnskapsløftet finnes det mange 
eksempler på at slike ”brede normer” skaper gode forutsetninger for gjensidige 
tilpasninger mellom reformer og institusjoner. Dette er tilpasninger som gjør at 
det blir lettere å forene innholdet i reformene med institusjonenes 
grunnleggende verdier, normer og tradisjoner.  

Min tredje hypotese var at sektorenes institusjonelle kompleksitet ville 
gjøre at det ble vanskelig å gjennomføre reformene som planlagt, og at dette 
ville føre til lite konsistens mellom intensjoner og resultater i reformene. 
Hypotesen får ganske sterk støtte i mitt materiale. Selv om intensjoner og mål i 
reformene er klare, enkle og oversiktelige, betyr ikke det at ikke effektene er 
uklare, kompliserte og lite oversiktelige. Dataene viser at mye av dette kan 
forklares med at de tre sektorene er store og komplekse, og er bygd opp av 
ulike styringsprinsipper. Kompleksiteten gjør at det finnes mange ulike aktører 
med ulike ståsteder, meninger og interesser, mange ulike målestokker for måling 
av kvalitet, og mange ulike hensyn som må ivaretas av de som prøver å drive 
reformene igjennom.              

 

Er reformene myter og symboler? 

Forventningen om at det ville være fruktbart å analysere reformene som 
myter og symboler ble i høy grad innfridd, for alle tre reformer. Dataene viser 
at reformene gjenspeiler sosialt konstruerte normer om hva det vil si å være en 
’god organisasjon’, og at både departementet og direktoratet i begge sektorer er 
opptatt av at institusjonene skal bli mest mulig konforme med disse normene. 
Den kanskje viktigste grunnen til at dette viser seg å være et så fruktbart 
perspektiv, er at reformer inneholder en rekke begreper som i utpreget grad er 
elastiske. Denne elastisiteten skaper flertydighet, og flertydigheten gjør at 
organisasjonene i sektorene utvikler egne varianter av reformene. 
Min første hypotese var at reformene ville bestå av typiske vestlige 
modernitetsverdier, og at slike verdier velges fordi myndighetene tror at det vil 
øke institusjonenes legitimitet. Hypotesen får sterk støtte i materialet. Tiltakene 
i Kvalitetsreformen begrunnes med at de enten skal skape ”fleksibilitet”, 
”rettferdighet”, ”intensitet”, ”skaperkraft” eller ”kvalitet”, og alle disse 
representerer gode eksempler på ’typiske vestlige modernitetsverdier’. 
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Modernitetsverdiene i politireformen uttrykkes litt annerledes, her er det mer 
snakk om ”å forenkle organisasjonen”, ”klargjøre ansvar og myndighet”, og 
lage ”større, mer ressurssterke og bærekraftige enheter”. I Kunnskapsløftet er 
det i større grad fornyelse, kontinuitet og helhetsforståelse som skal sikre 
inntrykket av modernitet. Det beste eksempelet på dette er den svært hyppige 
bruken av begrepet utvikling, som er med på å begrunne de aller fleste nye 
ordninger i reformen. 

Min andre hypotese var at reformene ville prøve å balansere mange ulike 
verdier samtidig, og at dette ville føre til at de ble utformet som brede 
anbefalinger og generelle råd. Hypotesen får varierende støtte i mitt materiale. 
En bærende idé i Kvalitetsreformen er at det ikke trenger å være en motsetning 
mellom et klassisk universitetsideal og et mer moderne ideal om at det skal være 
høy produktivitet i forskning og utdanning. Konsekvensen av reformens forsøk 
på å forene ”det klassiske” med ”det moderne” er imidlertid at den må 
balansere mange ulike verdier på samme tid. Bestrebelsene på å forene verdier 
som i utgangspunktet er svært ulike fører til at Kvalitetsreformen domineres av 
mange brede anbefalinger og generelle råd. I Politireform 2000 er dette noe 
annerledes. Den kjennetegnes mer av avstanden mellom de verdiene som 
promoteres i stortingsmeldingen, og de verdiene som prioriteres av reformens 
faktiske organisasjonsstrukturelle endringer. Man finner riktignok mange brede 
råd og anbefalinger i Stortingsmeldingen om reformen, men de strukturelle 
endringene som utgjør reformens kjerne er langt mer spesifikke. De brede og 
generelle anbefalingene i Kunnskapsløftet viser seg for eksempel i reformens 
vektlegging av ”tilfredsstillende måloppnåelse”, ”kompetanseutvikling”, 
”styrking av grunnleggende ferdigheter”, og ”helhetlig opplæring”. Men i denne 
reformen er det noe vanskeligere å se at rådene er avledet av et bredt sett av 
ulike verdier.  

Min tredje hypotese var at de mest populære reformideene ville være de 
som fungerte både som redskaper og som symboler. Hypotesen får en del 
støtte i mitt materiale. Noen av de mest brukte begrepene i Kvalitetsreformen 
er ”frihet”, ”fleksibilitet”, ”kvalitet”, ”relevans” og ”omstillingsevne”. Som jeg 
var inne på i analysen er alle disse gode eksempler på populære vestlige 
modernitetsnormer. Et viktig kjennetegn ved slike begreper er at de har både 
instrumentelle og symbolske effekter, de kan derfor fungere både som redskap 
og som symboler. Dataene fra Kvalitetsreformen tyder på at det er de 
reformideene som fungerer som slike effektive symboler som også er de mest 
populære. Også Politireform 2000 består av både symboler og redskaper. Men 
det spesielle med politireformen er at den opererer med et langt klarere skille 
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mellom hva som er symboler og hva som er redskaper. Årsaken er at 
symbolene om tjenesteyting, publikumsorientering og service ikke koples opp 
til reformens redskaper om mer sentralisering og færre politidistrikt. 
Frikoplingen mellom symboler og redskaper fører derfor til at symbolene ikke 
blir noe mer enn symboler, mens redskapene ikke blir noe mer enn redskaper. 
Utdanningsmyndighetene ønsker utvilsomt å bruke Kunnskapsløftet som et 
redskap for å forbedre norsk skole. Redskapet skal for eksempel sørge for at 
skolene utvikler kompetanse, oppnår læringseffekter, bedrer ledelsen, og får 
elever som realiserer mål. Men alt dette er samtidig symboler som står sterkt i 
skolenes institusjonelle omgivelser. Eksemplene viser at departement og 
direktorat ønsker å bruke ideer som kan tolkes både som redskap og symbol.  
 

Mer autonomi eller mer autoritet? 

Forventningen om at både Kvalitetsreformen, Politireform 2000 og 
Kunnskapsløftet ville ha betydelige innslag av både institusjonell autonomi og 
politisk autoritet innfris. Marked, autonome enheter og individualisme står 
sentralt i alle tre reformer, men det legges også relativt mye vekt på både 
demokrati, overordnet styring og allmennvilje. Det generelle inntrykket er at 
store reformer i offentlig sektor forsøker å bygge inn visjoner og overordnede 
ambisjoner som skal ta brede samfunnsmessige hensyn. Analysen viser også at 
reformene i ganske stor grad forsøker å balansere og håndtere spenningen 
mellom autonomi og autoritet. Dette viser seg i alle tre reformer enten man nå 
analyserer dette som en spenning mellom marked og demokrati, autonome 
enheter og overordnet styring, eller individualisme og allmennvilje. 
Konklusjonen er likevel at reformene representerer en forskyvning av forholdet 
mellom institusjonell autonomi og politisk autoritet i favør av økt institusjonell 
autonomi.   

Min første hypotese var at reformene ville fremme institusjonell autonomi 
på bekostning av politisk autoritet. Hypotesen får støtte i mitt materiale. Selv 
om reformene har ganske klare innslag av både demokrati, overordnet styring 
og allmennvilje, er det likevel slik at alle tre på ganske markant vis prioriterer 
institusjonell autonomi foran politisk autoritet. I Kvalitetsreformen viser dette 
seg særlig gjennom satsningen på kostnadseffektivitet, resultatstyring, insentiver, 
institusjonell frihet, raskere omstillingsevne, mer effektive læringsløp, og et økt 
fokus på studentenes rettigheter. Prioriteringen av autonomi i Politireform 2000 
viser seg ved den hyppige bruken av individualistiske og markedslignende 
argumenter, ved fokuset på effektivitet, fleksibilitet og service, og ved at 
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resultatmål på organisasjonsnivå erstatter betydningen av politisk styring. Også 
Kunnskapsløftet fremmer institusjonell autonomi på bekostning av politisk 
autoritet. Dette kommer særlig til uttrykk i reformens vektlegging av frie valg, 
fleksibilitet og tilpasset undervisning.  

Min andre hypotese var at fleksibilitet kom til å være et nøkkelbegrep i 
reformene, siden begrepet kan forenes med så mange andre reformideer. 
Hypotesen får en del støtte i mitt materiale. I alle tre reformer finnes det en 
tanke om at man trenger fleksibilitet for å oppnå autonomi. Det er mye i 
Kvalitetsreformen som handler om at universiteter og høgskoler må bli mer 
fleksible. Fleksibilitet er for eksempel nødvendig for å oppnå målene om 
raskere omstillingsevne, mer effektive læringsløp og økt kunnskapsoverføring 
fra høyere utdanning til arbeidslivet. Det er også åpenbart at den nye 
finansieringsmodellen i Kvalitetsreformen er utformet ut fra et ønske om å øke 
institusjonenes fleksibilitet. Det er særlig tre grunner til at man er opptatt av 
fleksibilitet i Politireform 2000. Fleksibilitet trengs for å bedre service, 
tjenesteyting og publikumsorientering, det trengs for å møte utfordringer i 
forhold til ny teknologi og nye kriminalitetsformer, og det trengs for å utnytte 
fordelene ved større og færre politidistrikt. I Kunnskapsløftet er behovet for 
økt fleksibilitet først og fremst knyttet til valgfrihet. Fleksibilitet skal skape lokal 
valgfrihet i organiseringen av opplæringen, gjøre det mulig for elevene å velge 
mellom flere fag på ungdomstrinnet, og sørge for at det blir enklere å 
omdisponere timene i enkeltfag. Fleksibiliteten skal også sikres gjennom 
tilpasset undervisning, og økt bruk av basisgrupper og moduler. Det er også 
verdt å legge merke til at “fleksibilitet” kanskje er det begrepet som brukes aller 
mest når lærerutdanningene skal selge kurs til skolene i Kunnskapsløftet. 

Min tredje hypotese var at reformene ville forsøke å balansere rett med 
makt, orden med fornyelse, fellesinteresser med særinteresser, og kortsiktighet 
med langsiktighet. Hypotesen får noe støtte i mitt materiale. Noen steder 
balanserer reformene disse verdiene, andre steder rendyrker de den ene av dem, 
og av og til blir de helt ignorert. Kvalitetsreformen flytter makt fra 
departementet til institusjonene, for deretter å flytte noe av denne makten ut 
igjen til NOKUT. Mulighetene for politisk styring av høyere utdanning er 
derfor svekket, men balansen mellom makt og rett i høyere utdanning forblir 
likevel ganske uforandret. Årsaken er at sektoren fortsatt styres av 
departementet gjennom budsjetter og et relativt omfattende lovverk. 
Politireform 2000 er den av de tre reformene som endrer mest på forholdet 
mellom rett og makt, fellesinteresser og særinteresser, orden og fornyelse, og 
kortsiktighet og langsiktighet i egen sektor. Årsaken er de store endringer som 
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følger av etableringen av Politidirektoratet og den kraftige reduksjonen av antall 
politidistrikt fra 54 til 27. Dataene at etableringen av direktoratet fører til 
sentralisering av makt, sterkere prioritering av fellesinteresser, og høyere 
ambisjoner om å styre sektoren på en langsiktig måte. Stortingsmeldingen om 
reformen understreker viktigheten av å fornye politiet, noe som jo også får et 
klart og konkret uttrykk gjennom den nye politidistriktsstrukturen. Hva så med 
Kunnskapsløftet? Utdanningsmyndighetene ønsker i utgangspunktet en sterkere 
styring av sektoren, med mindre makt til særinteressene, og mer fokus på 
fornyelse. Utdanningsdirektoratet spiller en viktig rolle i dette, de vil bruke 
Kunnskapsløftet til å etablere faglige kriterier og standarder som kan styre 
sektoren indirekte på en mer rasjonell måte enn i dag. Men de møter til dels 
sterk motstand fra berørte parter, som spiller en viktig rolle i utformingen av 
reformen. Dette gjør at reformen ender opp med en rekke kompromisser som 
balanserer fellesinteresser og særinteresser, orden og fornyelse, og kortsiktighet 
og langsiktighet.                          
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Summary 
 
 

Introduction 

The thesis studies three major reforms in the public sector. The purpose 
of this study is threefold. The first is to understand what kind of a phenomenon 
a reform is, the other is to understand the relationship between reform and 
organizational change, and the third is to understand the role reforms play in 
shaping a democracy. An important characteristic of the reforms is that they 
both have a policy aspect and a content aspect. The first aspect is that a reform 
is a strategy for change - it is a tool for implementing change in an organization. 
The second aspect is that a reform has a specific content - it has certain 
objectives that it wants to realize. When I use the term "reform" I use it in 
either one or the other meaning, and I will use both interchangeably. 

I study reforms in the police, in higher education and school. Yet the 
thesis is primarily on the subject of organization and reform, not on the subject 
of justice or education. The ambition is to conduct an empirical study that 
should say something generally and theoretically about the reforms. Prior to the 
study I made two general observations, observations that seemed to govern the 
choice of just these three reforms. One was that reforms in totally different 
sectors with very different tasks tended to resemble each other. The second was 
that the similarities that exist between the reforms tended to change over time.  

I wanted to find two reforms that were implemented more or less 
simultaneously, and which were from two different sectors. These two should I 
then compare with a reform that was initiated some time before or some time 
later. I would also be able to compare several similarities and differences if this 
last reform was taken from the same sector as one of the other two. And 
although there are many significant differences between education and police, 
they have still some important things in common. Both represent large and 
central parts of the public sector, both are governed by political-democratic 
processes and institutions, and both had new specialist directorates starting up i 
the beginning of the 2000s. 
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Outline 

I have chosen to dispose of the thesis as follows. In Chapter 2 the main 
features of the Quality Reform, Police Reform and the 2000 Education Reform. 
The goal is not to present the thesis of empirical material, but to introduce the 
reader to the three reforms. Chapter 3 and 4 discussed the theories used in the 
thesis analysis. In section 3 I discuss the theory of democracy and theories of 
reform, but I also analyze the relationship between reform and democracy. 
Chapter 4 presents three different perspectives on reform. First, they are 
interpreted as tools, then as adaptations, and finally as symbols. These 
perspectives are inspired by and rooted in the traditions established in 
organizational theory, where organizations have been understood as, 
respectively, rational, natural and open systems. Chapter 5 discusses the 
methodological choices and techniques employed in the study. Here I analyze 
methodological aspects of my data, my use of theory, and my research 
questions. I reconstruct the processes that have affected the structure of the 
thesis, and I say something about the study's methodological ideals. The chapter 
concludes with an overview of the expectations of data that can be derived 
from the different theoretical perspectives. Expectations linked to each of the 
four analytical chapters, and here I also formulate hypotheses and research 
questions. 

Chapter 6, 7 and 8 analyze the Quality Reform, Police Reform and the 
2000 Education Reform. The three chapters are partially structured by the 
theoretical perspectives in Chapter 4, and has therefore been given the titles 
"Formal organizational structure and instrumental rationality," "Traditions and 
Adaptations" and "Language and Symbols." Chapter 9 is also a chapter, but has 
a structure that differs from the three chapters ahead. In contrast to Chapter 6, 
7 and 8, it is rooted in issues from political theory. The chapter analyzes the 
overall vision and aspirations of the three reforms, and discusses how they 
handle the tension between institutional autonomy and political authority. 
During the ten headings Chapter 10 summarizes what the study can teach us 
about reform. I put particular emphasis on the lessons which are generalizations 
only, and they are all drawn from the empirical analysis embedded sections. The 
whole is rounded off in chapter 11, where I look to my expectations and 
hypotheses and summarize the main findings from chapter 6, 7, 8 and 9.  
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Political theory and organization theory 

My motives for studying reforms is thus of general and theoretical 
nature, I am studying reforms to produce general knowledge about them. The 
study aims to answer two main questions. One is about the possibilities and 
limitations contained in using reforms to change organizations. The second is 
about how organizations can promote the ideals of representative democracy. 
My aim is to contribute to an empirically-oriented research tradition that has its 
theoretical basis in organization theory and political theory. It will eventually 
turn out that this study is strongly influenced by both of these theoretical 
traditions, and my study tries to bridge the gap between them. The 
organizational theory basically makes me better able to analyze what reforms do 
with the organizations they are implemented in. And by taking in political 
theory I will be able to analyze how the reforms relate to the normative basis of 
representative democracy. 

In a book from 2007, Kjell Arne Røvik gives a useful and 
straightforward categorization of much of the research that has inspired this 
thesis. These works make up a large and very fragmented whole, but he still 
manages to put them all together in five different research traditions. In this 
thesis, there are clear traces of three of the traditions Røvik mention; The 
American neo-institutional tradition, the Scandinavian neo-institutional 
tradition, and the New Public Management tradition.  

 

Main research question 

My main research question has changed during the process.  It has been 
influenced by my empirical data, theoretical approaches and research questions. 
The process has been symbiotic: The choice of data has influenced and been 
influenced by decisions on theory and research questions, the choice of theory 
has influenced and been influenced by decisions on data and the research 
questions, and the choice of research questions have changed and been changed 
by decisions on theory and data. The final design of the problem is a 
consequence of this process and I have chosen to formulate it in a general way. 
The reason is that it then can serve as an overarching framework for the 
expectations, hypotheses and research questions posed in the conclusion of the 
methodology chapter. My main research question, therefore, looks like this: 
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What characterizes the major reforms in the public sector, what similarities and differences 
exist between reforms in different sectors, and what functions they fill in a democracy? 
 

Presentation of three reforms 

 

The Quality Reform in higher education 

The Quality Reform in Higher Education is a reform of higher 
education institutions in Norway, launched in March 2001 with the White 
Paper ‘Do your duty - demand your rights’. Ministry draws a picture of 
Norwegian universities and colleges prior to reform were much is good, but 
much can still be done to make them work better. The Norwegian system of 
higher education can withstand international comparison, but there are 
weaknesses in the system, and some of them are so serious that it is necessary 
to implement the Quality Reform. What weaknesses are we talking about? 
Research is too small, and much of the research being done keeping too low a 
level. A large number of students receive inadequate follow-up of institutions, 
and many students use too little time on their studies. Both of these things are 
serious, because it leads to too low throughput.  

 

The Police Reform 2000 

In contrast to the two education reforms the Police Reform 2000 is first and 
foremost a structural reform. The reform reduces the number of police districts 
from 54 to 27, causing significant consequences for the organization of many 
police stations and sheriff's departments. The White Paper on Police Reform in 
2000 is ready in January 2001 but the preparations start as early as February 
1998 through the appointment of "Police Commission." In March 1999, the 
majority of the Committee proposes two key changes that sets the conditions 
for the reform. One is to reduce the number of police districts from 54 to 38, 
the other is to create a National Police Directorate with responsibility for the 
academic leadership and management of the agency. What problems is the 
Police Reform 2000 will solve? Ministry identifies three essential problems: lack 
of effectiveness in combating crime, lack of quality in the public-oriented 
provision of services, and lack of cost effectiveness in the police organization. 
And it is thus the existing police structure that gets a lot of the blame for this: It 
fails to take advantage of all police resources, it promotes an irrational division 
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of labour, and it does not contribute sufficiently to the coordination and 
management of the agency.  
 

The Knowledge Reform 

The Knowledge Reform is a comprehensive reform of the Norwegian 
school system that has its central document in the White Paper Culture for 
learning from 2004. The goal was to maintain and develop the best in the 
Norwegian education so that students and trainees would be better equipped to 
face the challenges of the new knowledge society. The Knowledge Reform 
should strengthen the students 'and apprentices' basic skills, creating a more 
personalized and differentiated instruction, and implement measures to develop 
the competencies of school principals, teachers and instructors. There were two 
main events in the years before the Knowledge Reform that was to put their 
mark on both the White Paper and the measures of reform. One was the 
international comparisons, the OECD reports that in 2000 and 2001 concluded 
that the Norwegian schools in many areas could be much better, and that we 
got too little out of the huge financial resources we used. In particular, much 
attention was given a PISA - study which concluded that the learning 
environment in Norwegian schools, in the form of restlessness in the class and 
unmotivated and undisciplined students, were among the worst in the OECD.  
 

Main findings 

The central objective of this work has been to increase my knowledge 
about reforms. My main problem was composed of three different questions. 
The first was what features major reforms in the public sector had, the second 
was about the similarities and differences that existed between reforms in 
different sectors, and the third asked what functions reforms performed in a 
democracy. To answer these questions in the most comprehensive way, I 
decided to divide the task into four parts. First, I gave a descriptive presentation 
of the three reforms. Secondly, I discussed various theories of reform and 
organization. This theoretical discussion was primarily to illuminate and explain 
the empirical data, but it should also provide their own answer to the question 
asked. Then I applied these theories to analyze data from the three reforms. I 
concluded with a summary of what general insights about the reforms I was left 
with after studying the Quality Reform,   The Police Reform 2000 and the 
Knowledge Reform. I will be now have a closer look at the important parts of 
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the empirical analysis in Chapter 6, 7, 8 and 9. I will give a brief summary of 
each of these chapters. The presentation will be angled in the light of the 
expectations, hypotheses and questions that were formulated in the conclusion 
of Chapter 5. 
 

Are the reforms instrumental tools? 

In the Quality Reform, the Police Reform 2000 and the Knowledge 
Reform, there are a number of examples of people who have developed the 
reforms thinking of organizations as rational systems designed to achieve 
predetermined goals. Yet there are clear differences between the three reforms. 
The police reform has the strongest instrumental approach. Formalization, 
control systems, efficient implementation and rational design of organizational 
structures are given high priority. But the two reforms in the education sector 
are characterized by a very rationalist language with instrumental ambitions. 
However, what distinguishes these reforms is that this instrumental attitude is 
less connected to changes in formal organizational structures. This is 
particularly evident in the education sector. Here it is the incentive systems and 
indirect control - not the deliberate intervention in the formal organizational 
structure – that is supposed to ensure rationality and effectiveness. In the 
Quality Reform there is a greater awareness that formal organizational 
structures can influence behaviour, but there are no clear notions of how it can 
be used to achieve goals. The reform is first and foremost realised to increase 
the use of student active learning methods, contracts and evaluations.  

My first hypothesis was that the reformers would take it for granted that 
the reforms were effective tools for achieving desired changes. The hypothesis 
gets pretty strong support in my material. In all three reforms it can be found 
such a widespread belief that there are strong correlations between specific 
measures and the effect thereof. If you fail to achieve changes, it is because you 
have not been clever enough to implement remedies. This point can be found 
in all three reforms, but is particularly important in the Police Reform 2000. 
Police leadership is convinced that the reform ideas can be transformed into 
reality, as long as the processes have a good organisation, are well prepared, and 
will be managed in a strict manner. 

My second hypothesis was that the reforms would emphasize that the 
design of formal organizations was a necessary tool to achieve control, 
rationality, power and order in each sector. The hypothesis receives only partial 
support in my material. It is confirmed by data from the police reform, but it is 
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virtually exhausted in the data from the two education reforms. The Quality 
Reform admittedly leads to important changes regarding the shape between the 
authorities and educational institutions. But this is a change that signals less 
political control, and is justified by the universities and colleges because they 
achieve greater institutional freedom. The processes concerning the Knowledge 
reform undoubtedly reveals that both the ministry and directorate want a sector 
that is more influenced by management, rationality and order. But in the actual 
reform those desires is not linked to changes in formal organization. The 
formal structures effect upon rationality, power and order in the police sector 
turns out in two ways in the Police Reform 2000. In part, it comes into view 
through the establishment of the Police Directorate and the reduction of the 
number of police districts are such a key part of reform. But it is also shown by 
the tight formal organization that will happen when the reform is to be 
implemented in the various police districts. 

My third hypothesis was that the reforms would lay emphasis on clarity, 
simplicity, consistency and transparency. The hypothesis gets pretty strong 
support in my data. All three reforms use simplifying slogans that are repeated 
again and again. The purpose is to provide a clear, fast and firm picture of what 
the reform is all about. The Quality reform should represent a fresh knowledge 
policy that combines 'freedom, justice, intensity, creativity and quality'. Police 
Reform 2000 will ensure that the police prevent and combat crime on a 'more 
cost-effective, service-oriented and public spirited manner. While the 
Knowledge Reform will focus upon 'basic skills, basic curriculum, flexibility 
training, optional program and a more transparent and structured study'. The 
impression that the reforms would like to construct a picture of clarity and 
consistency is reinforced by the tendency to want to connect the same 
problems and solutions in the most logical way. In all three reforms we see 
clearly how the sector's problems are defined in a way that makes reform the 
one solution that appear to be both desirable and inevitable. 

 

Are the reforms adapted to the institutions? 

At first glance it is in fact little of my data that suggest that any of the 
three reforms are particularly well adapted to the sectors' professional identities, 
informal structures and institutional characteristics. The data show, for 
example, that there is much truth in the claim that the Quality Reform, first and 
foremost is about improving the efficiency of resource use, adopt quantitative 
goals to record quality, and get more students through higher education in less 
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time. And despite the fact that there are major differences between higher 
education and the police, can actually the same things be said about the Police 
Reform 2000. Rationalization, efficiency and optimization has top priority, 
most organizational structural changes in the police reform is justified by this 
kind of arguments. And Knowledge is heavily inspired by the goals and results, 
a recurring theme of the reform is the desire to create systems that provide 
development processes and follow up results. An important point for the 
Education Directorate is that you only want to succeed with this if you manage 
to break with some of the school's traditions, informal structures and 
institutional characteristics. 

Then one could perhaps conclude that the reforms are not adapted to 
the institutions' basic values and norms? No, actually not! My claim is the fact 
that all three reforms have properties that make them very adaptable to both 
informal structures, institutional features and professional identities. The 
reforms show respect to institutional norms and values, the point is that they 
do so in an indirect manner. The reason is this: In most cases, reforms are 
formulated in a general and abstract way, with a content that is general and 
ambiguous. The general content will create significant scope for modifications. 
Therefore, it is not so much that the reforms are not adapted to the institutions. 
The elastic content means that the institutions could just as easily make these 
adjustments themselves. Contrary to what I expected, it is therefore not so that 
reforms do combine the specific with the abstract. What actually happens is 
that the reforms provide the "public abstract", while it is the institutions 
themselves that help with the "institutionally specific”. It also means that 
informal structures and professional identities survive to a greater extent than 
the reforms add up to. Changes happen, but they occur as gradual adjustments 
between reform ideas and the institutions' identities. 

My first hypothesis was that the reforms would take into account the 
goals, identities and needs, which over time had entrenched themselves in the 
organization's informal structure. The hypothesis receives only moderate 
support in my material. There is little of my data to suggest that the Quality 
Reform wants to build on the identities and traditions that exist in the sector. 
Reform is rather based on the idea that it applies to change the values, attitudes 
and informal structures that exist in and around the higher education 
institutions. The latter may to some extent also be said of The Knowledge 
Reform. However, several of the measures in this reform could strengthen the 
informal norms and identities that exist in schools. This applies, for example, 
competence development of school leaders and teachers, the general 



 200

curriculum, and focus on basic skills. The Police reform demonstrates primarily 
ambiguity to the agency's informal norms. In part, the reform plays heavily on 
traditional norms ingrained in the police as clarity, equality, legality and the 
public. But there are also many examples that the key ideas in stark contrast to 
the values found in informal structures. This is illustrated particularly in the 
emphasis on service and information to the public. 

My second hypothesis was that the reforms would be designed in ways 
that made it easy to adapt them to the institutions' basic values, norms and 
traditions. The hypothesis receives strong support in my material. A common 
feature of the three reforms is that they are composed of what I have chosen to 
call "broad standards". It turns out that the reforms do not consist of specific 
descriptions that specifies what institutions should do, but of broad 
recommendations and general advice that gives some indication of what is 
desired. In the Quality Reform, Police Reform 2000 and the Knowledge 
Reform, there are many examples that such "broad standards" create good 
conditions for reciprocal adaptations between reforms and institutions. These 
are adaptations that make it easier to reconcile the contents of the reforms of 
the institutions' basic values, norms and traditions. 

My third hypothesis was that the sector's institutional complexity would 
make it difficult to implement the reforms as planned, and that this would lead 
to little consistency between intentions and results of reforms. The hypothesis 
gets pretty strong support in my material. Although the intentions and goals in 
the reforms are clear, simple and transparent, the effects are often unclear, 
complicated and not transparent. The data show that much of this can be 
explained by the fact that the three sectors are large and complex, and is made 
up of various management principles. Complexity means that there are many 
different actors with different viewpoints, opinions and interests, many 
different yardsticks for measuring quality, and many different considerations 
that must be handled by those trying to carry the reforms through.  
 

Are the reforms myths and symbols? 

The expectation that it would be fruitful to analyze the reforms as myths 
and as symbols, were largely met for all three reforms. The data show that the 
reforms reflect the socially constructed norms of what it means to be a 'good 
organization', and both the Ministry and the Directorate in both sectors are 
concerned that institutions will be most compliant with these standards. 
Perhaps the main reason this proves to be such a fruitful perspective is that the 
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reforms contain a number of concepts that are to distinct degree elastic. This 
elasticity creates ambiguity, and ambiguity enables organizations in the sectors 
to develop their own versions of reform. 

My first hypothesis was that the reforms would consist of the typical 
Western modernity values, and that such values are chosen because the 
authorities believe that it will boost the institutions' legitimacy. The hypothesis 
receives strong support in the material. Measures of the Quality Reform 
grounds that they either will create "flexibility", "justice", "intensity", 
"creativity" or "quality" and all these represent good examples of 'typical 
Western modernity values'. Modernity values in the police reform are expressed 
a little differently, here it is more a matter of "simplifying the organization," 
"clarify responsibility and authority" and create "larger, more resourceful and 
sustainable devices." In the Knowledge Reform it is increasingly renewal, 
continuity and overall understanding that will ensure the appearance of 
modernity. The best sample of this is its highly frequent use of the concept 
“development”, which helps to justify the most new schemes in the reform. 

My second hypothesis was that the reforms would try to balance many 
different values simultaneously, and that this would lead them to be designed as 
broad recommendations and general advice. The hypothesis receives varying 
support in my material. A bearing idea of the Quality Reform is that it need not 
be a contradiction between a classical university ideal and a more modern ideal 
that there should be a high productivity in research and education. The 
consequence of the reform effort to join the "classic" with "modern" is that it 
must balance many different values at the same time. The efforts to reconcile 
values that are basically very different results in a Quality Reform that is 
dominated by many broad recommendations and general advice. In the Police 
Reform 2000 this is slightly different. It is characterized more by the distance 
between the values promoted in the White Paper, and the values that are at 
priority in the reform's actual structural changes. One finds many admittedly 
broad advice and recommendations in the White Paper on reform, but the 
structural changes that constitute the core reform is far more specific. The 
broad and general recommendations that apply in the Knowledge Reform 
appear in the reform's emphasis on "satisfying achievement," "competence," 
"strengthening of basic skills" and "holistic education". But it is somewhat 
difficult to see that the advice and recommendations in the reform is derived 
from a broad set of different values. 

My third hypothesis was that the most popular reform ideas would be 
those who acted both as tools and symbols. The hypothesis receives some 
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support in my material. Some of the most common terms in the Quality 
Reform are "freedom", "flexibility", "quality", "relevance" and "adaptability". As 
I pointed out in the analysis, all these are good examples of popular western 
modernity norms. An important characteristic of such concepts is that they 
have both instrumental and symbolic effects, and that they may act both as 
tools and symbols. The data from the Quality Reform suggests that the reform 
ideas that act as powerful symbols are also the most popular. Also the Police 
Reform 2000 consists of both symbols and tools. But what is special about this 
reform is that it operates with a much clearer distinction between the symbols 
and the tools. The reason is that the symbols of public service orientation are 
not to be tied to the reform tools for more centralization and less police. 

Decoupling between the symbols and tools leads to the symbols that are 
not nothing more than symbols, while the tools will not be anything more than 
tools. Education authorities would undoubtedly use the Knowledge Reform as 
a tool to improve the Norwegian school. Vehicle shall be such as ensuring that 
schools develop skills, achieve learning effects, improve management, and get 
students to realize that goal. But all this is also symbols that are strong in the 
schools' institutional environment. The examples show that the Ministry and 
the Directorate would like to use any ideas that can be interpreted both as a 
tool and symbol. 
 

More autonomy, or more authority? 

The expectation that the Quality Reform, the Police Reform 2000 and 
the Knowledge Reform would have significant elements of institutional 
autonomy and political authority are met. Markets, autonomous units, and 
individualism are central to all three reforms, but it is also relatively much 
emphasis on democracy, the overall management and the general will. The 
impression is that major reforms in the public sector is trying to build in visions 
and overarching ambitions to address broad social concerns. The analysis also 
shows that reforms pretty much try to balance and manage the tension between 
autonomy and authority. This is apparent in all three reforms either one analyze 
this as a tension between the market and democracy, between autonomous 
units and overall management, or between individualism and the general will. 
The conclusion is that the reforms represent a shift of the relationship between 
institutional autonomy and political authority in favour of increased 
institutional autonomy. 
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My first hypothesis was that the reforms would promote institutional 
autonomy at the expense of political authority. The hypothesis is supported in 
my material. Although reforms have pretty clear elements of democracy, the 
overall management and the general will, there is still such that all three show 
quite pronounced prioritize institutional autonomy in front of political 
authority. In the Quality Reform, this shows itself especially through its focus 
on cost effectiveness, performance management, incentives, institutional 
freedom, adaptability, faster, more effective learning, and an increased focus on 
students' rights. The prioritization of autonomy in the Police Reform 2000 is 
shown by the frequent use of individualistic and market-like arguments, the 
focus on efficiency, flexibility and service, and by performance at the 
organizational level replaces the importance of political control. Also, the 
Knowledge Reform promotes institutional autonomy at the expense of political 
authority. This is particularly reflected in the reform's emphasis on free choice, 
flexibility and customized instruction. 

My second hypothesis was that flexibility would be a key concept in the 
reforms, since the term may be combined with so many other reform ideas. 
The hypothesis receives some support in my material. In all three reforms, 
there is the idea that you need flexibility to achieve autonomy. There is a lot of 
this in the Quality Reform, which is about the universities and colleges must 
become more flexible. Flexibility is necessary to achieve the goals of faster 
adaptability, more effective learning, and knowledge transfer from higher 
education to working life. It is also obvious that the new funding model of the 
Quality Reform is designed from a desire to increase institutional flexibility. 
There are three main reasons why the Police Reform 2000 is concerned with 
flexibility. Flexibility is needed to better service and public service orientation, it 
is needed to meet the challenges in relation to new technology and new forms 
of crime, and it is needed to take advantage of larger and fewer police districts. 
In the Knowledge Reform the need for increased flexibility is primarily related 
to freedom of choice. Flexibility is needed to create local choice in the 
organization of training, enabling students to choose between several subjects 
in secondary schools, and make it easier to reallocate hours in individual 
subjects. Flexibility should also be ensured through suitable education, and 
increased use of base groups and modules. It is also worth noting that the 
"flexibility" perhaps is the term used most when the teacher training courses are 
sold to the schools in the education sector. 

My third hypothesis was that the reforms would attempt to balance right 
and might, order and renewal, common interests with vested interests, and 
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short-term needs with the long-term perspective. The hypothesis receives some 
support in my material. Some places reforms are balancing these values, 
elsewhere they cultivate one of them, and sometimes the values are completely 
ignored. The Quality Reform shift power from the Ministry to the institutions, 
then move some of that power back to NOKUT. The possibilities for political 
control of higher education are therefore weakened, but the balance between 
power and justice in higher education remains still quite unchanged. The reason 
is that the sector is still controlled by the Ministry through budgets and a 
relatively comprehensive legalistic framework. 

The Police Reform 2000 is the one of the three reforms that change the 
most on the relationship between law and power, common interests and special 
interests, order and renewal, and short-term and long-term in their own sector. 
The reason is the major changes arising from the establishment of the Police 
Directorate and the sharp reduction in the number of police districts from 54 to 
27. The data suggests that the establishment of directorate lead to centralization 
of power, stronger prioritization of common interests, and higher ambitions to 
control the sector on a long-term way. The White Paper on the reform 
emphasizes the importance of renewing the police, which also gets a clear and 
concrete expression through the new police structure. What about the 
Knowledge Reform then? 

The education authorities wants stronger control in the sector, reduce 
the power of special interests, and more focus on innovation. The Directorate 
of Education plays an important role in this; they will use the Knowledge 
Reform to establish professional criteria and standards to guide the sector 
indirectly in a more efficient manner than today. But they face strong 
opposition from affected parties, which play an important role in shaping the 
reform. This makes the reform end up with a series of compromises that 
balance the public interests and special interests, order and renewal, and short-
term and long-term. 
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