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Hvordan begrunner aktører innenfor norsk offentlig forvaltning 
digitaliseringsprosesser? Hvordan kan disse begrunnelsene forstås i forhold 
til ideer om modernisering og pågående reformer innenfor forvaltningen mer 
generelt?

For å svare på disse spørsmålene presenteres tre historier: Først studeres den 
offentlige digitale tjenesten Minside, deretter undersøkes offentlige dokumenter 
som omhandler digitaliseringsprosessers rolle og betydning for modernisering i 
forvaltningen fra 1987 opp til i dag. Til slutt analyseres ideene bak moderniseringen 
av offentlig sektor, New Public Management, som har hentet ideer og inspirasjon 
for hvordan offentlig sektor skal organiseres fra privat sektors markedstenkning.

Funnene viser at begrunnelsene for digitalisering er å nå mål som forenkling, 
samordning og effektivisering. Disse målene står i et nært forhold til normative 
idealer innenfor New Public Management for hvordan reformer og modernisering 
begrunnes mer generelt. Avhandlingens viser også at forventningene til 
fordelene ved digitalisering synes å være robuste. Til tross for at en rekke 
digitaliseringsprosesser ikke har oppnådd de ønskede resultater, så synes ikke 
de omfattende og sterke forventningene til hva som kan oppnås gjennom 
digitalisering å avta.
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Dette er en avhandling om digitalisering og om modernisering av norsk offentlig 

forvaltning. Min interesse for å studere digitalisering og elektroniske tjenester og 

å se dette i sammenheng med moderniseringsprosesser innenfor offentlig 

forvaltning ble vekket tidlig på 2000-tallet gjennom ulike forelesninger jeg holdt 

ved Høgskolen i Hedmark, Avdeling for organisasjons- og ledelsesfag på Rena. 

Forelesningsserien bar navnet «Samfunnsinformatikk» og tok opp ulike 

problemer og paradokser i møtet mellom teknologi og samfunn. Hva påvirker 

hva? Er det samfunnsmessige forhold som bestemmer hva slags teknologisk 

utvikling vi får, eller er det slik at samfunnsutviklingen er styrt av teknologiske 

forhold? Etter hvert ble spørsmålene jeg ønsket å stille, mer spesifiserte og rettet 

mot hvordan offentlig forvaltning forholdt seg til digitalisering generelt og 

elektroniske tjenester spesielt. En av grunnene til dette var at jeg også underviste 

i faget Grunnleggende organisasjonsforståelse, der jeg savnet en drøfting av hva 

slags betydning IKT og digitaliseringsprosesser har i en forvaltningskontekst. Det 

samme gjaldt innenfor forskning som hadde offentlig forvaltning som objekt: 

IKT glimret i de fleste tilfeller med sitt fravær i analysene. Jeg opplevde samtidig 

at den offentlige forvaltningen selv var meget opptatt av IKT og 

digitaliseringsprosesser. Innenfor forvaltningen har det vært en voldsom 

interesse for og forventning til hva den digitale teknologien og elektroniske 

tjenester kan bidra med og utrette. Derfor ønsket jeg å undersøke nærmere 

hvordan norsk offentlig forvaltning forstod og begrunnet den etter hvert meget 

omfattende bruken av IKT og digitaliseringsprosesser når den skal drive med 

modernisering av forvaltningen. Det har jeg fått anledning til gjennom dette 

doktorgradsarbeidet.   

Mange skal takkes i forbindelse med arbeidet. Først en takk til Kristian Aasbrenn 

som hjalp meg med formulering av den første prosjektskissen, og som var veldig 



 

 

viktig for meg i oppstarten av avhandlingsarbeidet. En stor takk til min 

hovedveileder Sven-Erik Karlsson og til min biveileder Stefan Karlsson ved 

Karlstads Universitet for å ha holdt ut med meg og veiledet og rådet meg etter 

beste evne og med stort engasjement. Dere har vært gode og konstruktive 

veiledere hele tiden, selv om jeg kanskje ikke har vært den enkleste å veilede. Takk 

også til min tidligere veileder ved KaU, Bengt Starrin, som var viktig for min 

fordypning i kvalitativ metode. En stor takk til Jonas Axelsson, Pia Renman og 

Markus Arvidson ved KaU, som har vært min «läsgruppa». Dere har gitt 

konstruktive råd og pekt ut viktige retninger jeg ellers ikke ville sett. Takk til 

doktorandkolleger ved KaU, og til dere i administrasjonen ved KaU som har 

passet på at jeg har fått levert min «aktivitet och försörjning». Til slutt en takk til 

min nye hovedveileder Mona Lilja ved Karlstads Universitet, som stilte opp med 
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1. Digitalisering, elektroniske tjenester og 
modernisering innenfor norsk offentlig forvaltning 

 

 

 

 

 

 

 

Prolog: Unnfangelsen av en offentlig digital tjeneste 

I første halvdel av mai 2004 holdt ledelsen i Regjeringens nyopprettede 

Moderniseringsdepartement en idékonferanse i Florø, en norsk kystby på 

Vestlandet. De var opptatt av at moderniseringsarbeidet innenfor den offentlige 

forvaltningen gikk for sakte. Derfor ønsket man å finne en løsning på hva som 

kunne gjøres for å få fortgang i moderniseringen, slik at «forvaltningen kan bli 

mer effektiv, og framstå som mer samordnet, oversiktlig og tilgjengelig, og at 

innbyggernes hverdag kan bli enklere», slik den daværende 

Moderniseringsministeren uttalte det i et intervju med meg i mars 2006. 

Deltakerne på konferansen fant ikke noen klar løsning på problemet i første 

omgang, men de som var til stede på seminaret, var i alle fall enige om en ting, og 

det var at digitaliseringsprosesser og elektroniske tjenester måtte få en sentral 

rolle i moderniseringsarbeidet.  

Etter at seminaret var over for dagen, satte deltakerne seg ut på brygga utenfor 

konferansehotellet for å ta en halvliter pils i ettermiddagssolen, og da dukket 

løsningen opp: Det ble unnfanget en idé om et virtuelt servicekontor, en web-

basert, digital portal inn til en rekke offentlige tjenester, tilpasset den enkelte 

innbyggers livssituasjon. Tjenesten skulle ta utgangspunkt i folks reelle behov i 

hverdagen og ikke i offentlig sektors byråkratiske struktur. Ideen om Minside var 

blitt unnfanget. Selve unnfangelsestidspunktet er blitt omtalt slik:  

Det utløsende tidspunktet er på brygga utenfor et konferansehotell i Florø 
tidlig i mai 2004, en ettermiddag, hvor vi sitter (---) i solskinnet, med en halvliter 
hver, og jeg har med meg notatblokka som har ligget i konferanserommet i 
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hotellet, så begynner vi å snakke om videreutviklingen av norge.no,1 (---) om å 
lage ett sted inn, uavhengig av stat/sektor, uavhengig av stat/kommune, at du 
har et virtuelt servicekontor, med tilgang til alle digitale tjenester, organisert på 
behovsnivå, og ikke på sektornivå. Det tidspunktet er det første tidspunktet 
hvor begrepet Minside blir brukt, for jeg skal prøve å forklare (---) hva er det 
jeg vil lage - det virtuelle servicekontoret - så sier jeg: … på en måte «Minside». 
Så ble begrepet Minside etablert, med en pils på brygga i Florø (Daværende 
statsråd i Moderniseringsdepartementet). 

Minside var en offentlig digital tjeneste som skulle: 

(---) bidra til en enklere hverdag for folk flest ved å etablere en felles inngang 
til elektroniske tjenester og til dialog med det offentlige. [Minside] skal bidra til 
en bedre forståelse for offentlig forvaltning for innbyggerne og skal øke 
muligheten for innsyn ved å gi oversikt over informasjon som er registrert om 
den enkelte2.   

Ideen om Minside vakte stor begeistring, både i Regjeringskollegiet, i Stortinget 

og i norsk offentlighet for øvrig. Det syntes som om «alle» var enige om at 

Minside representerte løsningen på problemet med den manglende 

moderniseringen på dette tidspunktet. En spørreundersøkelse fra høsten 2004 

viste at innbyggerne, de potensielle brukerne, hadde store forventninger til en slik 

elektronisk tjeneste fra det offentlige. Her kom det fram at 95 % av de spurte 

mente at et virtuelt servicekontor ville kunne bedre kommunikasjonen mellom 

offentlig forvaltning og innbyggerne, og 85 % mente at en slik elektronisk portal 

ville føre til økt bruk av offentlige tjenester og at de derfor ville ønske en slik 

tjeneste velkommen3. Minside ble høyt prioritert, og våren 2005 ble prosjektet 

listet som en av Regjeringens ti viktigste saker4. 

Minside ble lansert for offentligheten i desember 2006, bare drøye to år etter at 

ideen ble unnfanget på brygga i Florø, og ble godt mottatt av de fleste. Men i mai 

                                              

1 Norge.no er en offentlig internettportal og har som sin viktigste oppgave å være en veiviser 
for brukere av offentlige tjenester. Norge.no skal gjøre det lettere å finne fram til offentlig 
informasjon og sikre at du som bruker får enkel tilgang til å utføre offentlige tjenester 
(www.norge.no). 

2 Fra Konsept for det virtuelle servicekontoret Minside, s. 3, utgitt av 
Moderniseringsdepartementet i april 2005. 

3 Undersøkelse utført av TNS Gallup (blant internettbrukere) på oppdrag fra 
Moderniseringsdepartementet, høsten 2004. 

4 http://www.regjeringen.no/nb/dokumentarkiv/Regjeringen-Bondevik-II/smk/Nyheter-og-
pressemeldinger/2004/viktige_saker_for_regjeringen_varen.html?id=254685, lest 
11.8.2007 
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2012 ble tjenesten avviklet, bl.a. fordi bruken av tjenesten ikke svarte til 

forventningene.  

 

Å se modernisering, reformer og digitalisering i sammenheng 

Formålet med denne avhandlingen er for det første å undersøke hvordan aktører 

innenfor forvaltningen begrunner digitaliseringsprosesser, og for det andre å 

diskutere hvordan disse begrunnelsene kan forstås i forhold til ideer om 

modernisering og pågående reformer innenfor norsk offentlig forvaltning5 mer 

generelt. Digitaliseringsprosesser viser til måten forvaltningen anvender 

informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) på, f.eks. ved å etablere 

elektroniske tjenester rettet mot innbyggerne. Minside var et eksempel på dette. 

Når målsettingen for forvaltningen er å modernisere, så viser digitaliseringen i 

denne sammenhengen både til et sett av normer og forventninger om «den rette 

måten» å gjøre det på når det å digitalisere for å modernisere skal begrunnes, 

samtidig som det å digitalisere viser til en praksis for hvordan moderniseringen 

skal oppnås.  

Når det handler om å modernisere, så rettes oppmerksomheten derfor mot 

forvaltningens aktører og deres intensjoner og ønsker om forbedring. 

Modernisering innebærer i denne sammenheng ideer og forestillinger om at det 

som var vanskelig før, eller til og med nå, må bli annerledes i framtiden. Men ikke 

bare annerledes: det handler om å oppnå en bedre framtid, om å virkeliggjøre 

ideer som kan bringe oss fra en vanskelig til en enkel virkelighet, fra kompleksitet 

til forenkling. Derfor handler det å modernisere også om å reformere forvaltningen. 

Med reformer siktes det her til aktive og bevisste forsøk fra politiske og 

administrative aktører på å forbedre den offentlige forvaltningen gjennom å 

endre strukturelle eller kulturelle trekk ved organisasjoner (jf. Christensen et al., 

2015, s. 152 og Pollit & Bouckaert, 2011, s. 2).  

Avhandlingen har en empirisk ambisjon om å fylle det jeg mener kan være et 

kunnskapshull når det gjelder å forstå modernisering og reformer i forvaltningen 

på den ene siden og betydningen av digitaliseringsprosesser og etableringen av 

                                              

5 Offentlig forvaltning er i denne avhandling konkretisert til å omfatte det som kan kalles 
sentralforvaltningen, dvs. departementer og direktorater, som har hele landet som virkefelt 
for sine administrative oppgaver, jfr. Christensen et.al., 2008, s. 12-13. 
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elektroniske tjenester på den andre siden. Innenfor en forvaltningskontekst har 

begreper om modernisering de senere år blitt brukt ekstensivt for å 

rettferdiggjøre endringer i struktur og funksjonalitet innenfor offentlige 

forvaltning i store deler av den vestlige verden, kanskje til og med for å 

rettferdiggjøre og forklare offentlig politikk i det hele tatt (Hood, 1991, 1998). De 

nærmest utallige moderniseringsplaner og reformtiltak som er igangsatt de siste 

tiårene innenfor den offentlige forvaltningen, i mer eller mindre alle europeiske 

land, viser dette tydelig (Hood, 1991, 1998; Pollitt & Bouckaert, 2011).  

Påstanden jeg legger til grunn i avhandlingen, er at betydningen av digitalisering 

og digitaliseringsprosesser ikke synes å ha blitt tilstrekkelig adressert innenfor 

forskning som har hatt modernisering og reformer innenfor offentlig forvaltning 

som tema. Som en kontrast til det jeg mener er en manglende faglige opptatthet 

av digitaliseringsprosessers betydning, så synes forvaltningen selv å være, og å ha 

vært over lang tid, meget opptatt av digitalisering i moderniseringsarbeidet. 

Innledningen til denne avhandlingen skulle illustrere dette tydelig. Ved å 

gjennomføre en bred empirisk undersøkelse med fokus på 

digitaliseringsprosesser, modernisering og reformer, skal avhandlingen bidra i en 

debatt om betydningen av digitaliseringsprosesser i modernisering og reformer 

innenfor norsk offentlig forvaltning, en debatt som, i alle fall innenfor 

forvaltningen selv, har foregått i nærmere 30 år.   

Forskningsspørsmålet er todelt, og lyder: 

Hvordan begrunnes digitaliseringsprosesser innenfor norsk offentlig 
forvaltning?  
 
Hvordan kan disse begrunnelsene forstås i relasjon til ideer om modernisering 
og pågående reformer innenfor forvaltningen mer generelt? 

 

For å besvare problemstillingen vil jeg i avhandlingen ta utgangspunkt i tre 

empirisk baserte historier, som hver på sin måte representerer en tilnærming til å 

kunne se digitalisering, modernisering og reformer i offentlig sektor i 

sammenheng. Den første historien handler om den offentlige digitale tjenesten 

Minsides «livssyklus» fra prosjektoppstart i Moderniseringsdepartementet i 2004 

via lanseringen av tjenesten i 2006 og fram til avviklingen i 2012. Denne historien 

har som målsetting å presentere ulike begrunnelser for å etablere elektroniske 

tjenester rettet mot innbyggerne, sett fra posisjonen til dem som har den sentrale 

delen av forvaltningen som arbeidsfelt. Det empiriske grunnlaget for denne 

historien består hovedsakelig av intervjuer med politikere og andre aktører 

innenfor forvaltningen, i tillegg til aktører utenfor forvaltningen som har vært 
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sentrale i utviklingsprosessen av Minside. Intervju-undersøkelsen ble 

gjennomført for noen år tilbake (2006), men dataene har likevel stor relevans for 

denne avhandlingens formål, fordi jeg for det første setter begrunnelsene for å 

anvende IKT i moderniseringsarbeidet inn i en historie som til sammen strekker 

seg fra tiden hvor digitalisering for fullt ble aktualisert som en del av det å 

modernisere og reformere, og opp til i dag, hvor det å drive fram 

digitaliseringsprosesser i moderniseringsarbeidet stadig er høyt oppe på den 

politiske dagsorden. For det andre utvides historien om Minside med andre data 

enn kun intervjuene for å kunne følge hele Minsides «livssyklus». Jeg gjør f.eks. 

rede for hvordan Minside ble fulgt opp i tiden etter lanseringen i 2006, bl.a. 

gjennom måten Minside ble omtalt på i ulike offentlige publikasjoner og 

utredninger, og fram til avviklingen i 2012.  

Den andre historien tar for seg mer generelle sider ved digitaliseringsprosesser 

innenfor norsk offentlig forvaltning over en tidsperiode på ca. 30 år, fra 1987 til 

d.d. Hovedfokuset ligger på perioden fra digitalisering ble en del av 

forvaltningens måte å tenke modernisering og gjennomføre reformer på, fram 

mot lanseringen av Minside i 2006. Men også perioden etter 2006 og fram mot 

dagens (2016) situasjon behandles i kapittelet. Datagrunnlaget er offentlige 

dokumenter der anvendelsen av IKT og digitaliseringsprosesser har blitt trukket 

fram og framhevet som en vesentlig del av det å forbedre og modernisere 

offentlig forvaltning og forvaltningens tjenester. Denne historien har som 

målsetting å gi en tidsdimensjon til, for det første, hvordan forholdet mellom 

digitaliseringsprosesser og modernisering har blitt forstått og begrunnet innenfor 

forvaltningen, og for det andre til hvordan digitaliseringen har kommet til uttrykk 

rent praktisk i forvaltningspolitikken, altså gjennom bl.a. reformer.  

Den tredje historien er av en litt annen karakter. Utgangspunktet her er forskning 

som har hatt modernisering og reformer i forvaltningen som tema, mer generelt. 

Når mitt mål er å undersøke digitalisering og modernisering i sammenheng, så 

ønsker jeg å sette ulike begrunnelser for å digitalisere inn i en større og bredere 

kontekst som handler om å modernisere og reformere offentlig sektor. Jeg tar 

derfor utgangspunkt i ulike forskningsbaserte tilnærminger til en 

forvaltningsmessig kontekst som har preget både norsk og en rekke andre vestlige 

lands offentlige forvaltninger de senere årene. Sentralt innenfor denne 

konteksten står overgangen fra en tradisjonell regelorientert byråkratisk 

styringsmodell til et mål- og resultatstyringsregime, der konkurranseutsetting, 

privatisering (i ulik grad og omfang), samt anvendelsen av marked- og 

markedslignende mekanismer har vært fokusert, sammen med nye prinsipper og 
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ideer for profesjonell ledelse og styring av offentlig sektors ulike 

virksomhetsområder (Pollit & Bouckaert, 2011). Samlebetegnelsen på dette som 

ofte blir omtalt som en nyliberal reformbølge innenfor offentlig sektor (se f.eks. 

Hagen, 2006; Røvik, 2007; Christensen et al., 2015), er oftest New Public 

Management (NPM). I denne tredje historien fokuseres det både på ulike 

metoder, teknikker og framgangsmåter som preger en samtidig 

forvaltningsmessig reformkontekst, samtidig som det fokuseres på et sett av 

ideer, normer og forventninger som handler om hvordan moderniserings- og 

reformarbeidet bør foregå innenfor forvaltningen. Disse ideene og praksisene 

som NPM referer til, blir også satt inn i en sammenheng der digitalisering spiller 

en hovedrolle, et perspektiv som benevnes som Digital Era Governance (DEG).  

Disse tre historiene - om Minside, om hvordan digitalisering av forvaltningen har 

foregått over en tidsperiode, samt redegjørelsen for den forvaltningsmessige 

konteksten som digitaliseringen har foregått innenfor og vært en del av - blir 

analysert og sett i sammenheng i et oppsummerende og analyserende kapittel. 

Her skal med andre ord avhandlingens problemstillinger drøftes og besvares.  

 

Digitaliseringsprosesser, elektroniske tjenester, reformer og 
modernisering – noen avklaringer  

Sentralt for avhandlingens tema og problemstilling står begreper som 

digitaliseringsprosesser, elektroniske tjenester og reformer, samt begrepet 

modernisering. Derfor skal jeg i det følgende avklare disse begrepene for den 

videre empiriske gjennomgangen og påfølgende analysen.  

Begrepene digitalisering og digitaliseringsprosesser innebærer at behandling, lagring og 

overføring av informasjon skjer elektronisk, og at informasjon overføres via 

datanettverk/internett. Når vi da setter fokuset på digitaliseringens rolle i 

moderniseringsarbeidet, så handler dette om overgangen fra analog til digital 

kommunikasjon med innbyggerne, om å forbedre kvaliteten på de offentlige 

tjenestene ved å digitalisere dem, og om å effektivisere offentlig forvaltning ved 

etablering og anvendelse av elektronisk teknologi og elektroniske tjenester.  

Når temaet er elektroniske tjenester, så kan vi i denne sammenhengen grovt skille 

mellom «skjema på nett» og «digitale tjenester». Med «skjema på nett» menes 

digitalt tilgjengelig informasjon på en offentlig etats hjemmesider. Et «skjema på 

nett» kan være i form av «et dokument brukeren må skrive ut eller det kan være 
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felter på skjerm ment for utfylling» (Digitalt førstevalg - status for elektroniske 

tjenester i staten, s. 5). Med en digital tjeneste siktes det til elektronisk 

saksbehandling, uten manuelle mellomledd. Ofte blir den såkalte 

«tjenestetrappa», utviklet av det daværende Statskonsult på begynnelsen av 2000-

tallet6, benyttet for å indikere hvor avanserte digitale tjenester er. Her er det både 

graden av to-veis-kommunikasjon og muligheten for samspill mellom ulike 

datasystemer, samt grad av vertikal og horisontal integrasjon, som gir en 

indikasjon på hvor avansert en elektronisk tjeneste er: 

 

Figur 1: Tjenestetrappa. Hentet fra Stortingsmelding 17 (2006-2007), «Eit 

informasjonssamfunn for alle», s. 109) 

Målet med Minside var å havne på trinn 4 i tjenestetrappa, dvs. at Minside skulle 

kunne tilbys som elektronisk tjeneste uten at det involverte manuelle mellomledd 

i selve tjenesteytingen. Dermed inkluderer den operasjonelle definisjonen av 

digitalisering også formålet med digitaliseringen og etablering av elektroniske 

tjenester. Og et uttalt formål med digitalisering er å etablere en digital forvaltning. 

Slik definerer forvaltningen selv hva en digital forvaltning er:  

En samlebetegnelse for overgangen fra analoge, mekaniske og papirbaserte 
løsninger, prosesser og systemer, til elektroniske og digitale løsninger. 
Digitalisering er en prosess der IT-systemer blir etablert for å ta over oppgaver 
som tradisjonelt har blitt gjort manuelt, og som regel på papir. Når ordet 
digitalisering blir brukt, legger man som regel en bred forståelse av begrepet til 

                                              

6 Se: http://www.difi.no/statskonsult/publik/bokhefteveil/Servicekontor/servicekontorer.pdf 
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grunn. Ordet brukes for eksempel ikke bare om overgangen fra papir til digitalt, 
men også om overgangen fra utdaterte og isolerte elektroniske databaser, til 
moderne, nettbaserte IT-systemer. Digitalisering rommer også IT-systemer 
som opprettholder rutiner som utføres manuelt, selv om noen av de største 
besparelsene ved digitalisering ofte kommer når rutiner ikke bare blir digitale, 
men også kan automatiseres. 7   

Digital forvaltning innebærer dermed at informasjons- og kommunikasjons-

teknologi for det første skal bidra til effektivisering og forbedring når det gjelder 

det å løse sentrale oppgaver innenfor forvaltningen, og for det andre at det skal 

representere et sentralt element i effektivisering, forenkling og forbedring av 

kommunikasjonen og tjenesteytingen i forholdet til innbyggerne.  

Det å drive fram prosesser for forbedringer av og innenfor offentlig sektor, slik 

som målsettingen om å oppnå en digital forvaltning viser til, handler om å drive 

fram reformer innenfor forvaltningen. Som jeg allerede har vært inne på, kan 

reformer i denne sammenheng defineres som: 

Deliberate changes to the structures and processes of public sector 
organizations with the objective of getting them (in some sense) to run better. 
(Pollit & Bouckaert, 2011, s. 2). 

Dette er en meget vid definisjon av hva reformer handler om, og den viser til at 

endringene er forsøk på å oppnå forbedring (se også Christensen et al., 2015, s. 

152). Derfor skal jeg i denne avhandlingen studere slike forsøk på forbedringer, 

der digitalisering, digitaliseringsprosesser og etableringen av digitale tjenester 

rettet mot innbyggerne står sentrum for målsettingen om å oppnå forbedringer. 

Minside, som jeg allerede har presentert innledningsvis, er et eksempel på dette.  

Reformer der digitalisering spiller en sentral rolle kan i utgangspunktet vise til 

hvordan forvaltningen gjør det når den setter i verk tiltak for å forbedre offentlig 

sektors tjenester og funksjoner. Men min ambisjon er også å si noe om hvorfor 

forvaltningen mener at digitalisering er den rette måten å reformere forvaltningen 

på, dvs. hvordan forvaltningens aktører begrunner reformer, som f.eks. det å oppnå 

en digital forvaltning. Jeg er med andre ord opptatt av at reformene jeg 

undersøker er bevisste forsøk på forbedring, dvs. at jeg antar at det ligger et sett av 

forventninger og ideer til grunn for digitaliseringsprosessene. Problemstillingen 

aktualiserer dette poenget ved å stille spørsmål om hva slags ideer om modernisering 

og pågående reformer som ligger til grunn for begrunnelsene som gis for å drive 

                                              

7 https://www.regjeringen.no/nb/tema/statlig-forvaltning/ikt-politikk/digitaliseringen-i-
offentlig-sektor/id2340245/, lest 21.5.2015 
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fram digitaliseringsprosesser innenfor forvaltningen mer generelt. Jeg skal utdype 

hva som ligger i termen «ideer om modernisering» i det følgende, og jeg tar 

utgangspunkt i måten forvaltningen selv synes å forholde seg til modernisering. 

Forvaltningens aktører ser tilsynelatende på modernisering som noe helt 

avgjørende og nødvendig for å forbedre forvaltningens tjenester og funksjoner. 

Den innledende historien om Minsides unnfangelse handlet om en opptatthet av 

at offentlig sektor måtte bli mer moderne, det måtte mer modernisering til. For å 

understreke hvor viktig det var for forvaltningen å modernisere, ble det i 2004 

opprettet et eget Moderniseringsdepartement, ledet av en 

Moderniseringsminister. Moderniseringsministeren begrunner valget av begrepet 

moderne i tittelen på både departementet og seg selv slik: 

Tittelen er valgt fordi vi ønsker å tydeliggjøre hvor viktig modernisering er for 
denne regjeringen. Politikk er å ville noe, og det er det tittelen er ment å 
poengtere. Modernisering og fornyelse av offentlig sektor har vært på agendaen 
til mange regjeringer før denne, men det er med en borgerlig regjering at ord 
blir til handling.8 

At «ord blir til handling» er en sentral term i denne sammenhengen. 

(---) Om vi ikke løser oppgavene i offentlig sektor med smartere og mindre 
ressurskrevende løsninger enn i dag, er veksten i arbeidsstyrken i årene 
fremover knapt stor nok til å løse de nye oppgavene som utløses av at vi blir 
stadig flere eldre med behov for pleie og omsorg. Dette bakteppet er det som 
gjør at jeg frykter mye mer brutale forandringer i samfunnet om noen tiår 
dersom vi ikke gjennomfører forsiktige strukturendringer nå.9  

Modernisering synes altså å innebære noe helt nødvendig, og det representerer 

som nevnt et framskritt, en forbedring. Trusselen ligger i å tviholde på det 

«gamle» og ikke ta sjansen på den nødvendige nytenkingen, til tross for at dette 

kan «utfordre det bestående». På denne måten framstår begrepet om det moderne 

og om modernisering som en positiv betegnelse på noe nytt. Det som er nytt, er 

også av det gode. Modernisering uttrykkes gjennom politisk handling. Budskapet 

er at stillstand er negativt, endring positivt. Som Statsråden videre skriver:  

Modernisering og fornyelse dreier seg om å ta vare på og videreutvikle de 
viktige fellesskapsoppgavene – med nye løsninger. Stillstand, endringsvegring 
og det å tviholde på gårsdagens måter å gjøre ting på er den store trusselen mot 

                                              

8 Aftenposten 29. oktober 2004, som svar på Hagtvets artikkel 18. oktober 2004 – se under. 
Av pedagogiske grunner har jeg i denne framstillingen valgt å ta Moderniseringsministerens 
innlegg først, selv om det er et tilsvar på et annet innlegg. 

9 Aftenposten 29. oktober 2004 
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velferden til generasjonene fremover. Nytenkning er nødvendig, og vil ofte 
utfordre det bestående.10 

Måten moderniseringen skal gjøres på, er gjennom utstrakt bruk av IKT, 

gjennomføring av digitale prosesser og etablering av elektroniske tjenester rettet 

mot innbyggerne. Digitalisering og etablering av elektroniske tjenester skal være 

blant de mest sentrale virkemidler for å oppnå modernisering, og de skal dessuten 

representere den viktigste drivkraften og «samfunnsformende kraften» i denne 

prosessen. Moderniseringsministeren uttalte i 2004 bl.a. at det er en viktig politisk 

oppgave å kunne sikre «(---) velferden for fremtidige generasjoner», og han 

hevdet derfor: «IT – En spydspiss i moderniseringsarbeidet».11  

Også senere statsråder har benyttet nærmest de samme ordene og vendingene. I 

2007 hevdet den daværende fornyingsministeren Heidi Grande Røys fra 

Sosialistisk Venstreparti at gjennom «(---) fornying skal vi sørge for auka velferd 

og betre tenester, og vi gjer det i stor grad ved å kople IKT og 

forvaltningsutvikling» (NOKIOS-konferansen 200712). «Bruk av IKT er den 

enkeltfaktoren som kan bidra mest til positiv fornying i de kommende 20 åra», 

hevdet fornyingsminister Rigmor Aasrud fra Arbeiderpartiet i sin åpningstale på 

NOKIOS-konferansen i Trondheim 27.10.2010 og siktet her både til at 

elektronisk teknologi har preget moderniseringen og reformene og til at den også 

vil prege framtidens reformer.  

Den nåværende regjeringen (2016), som er et samarbeid mellom Høyre og 

Fremskrittspartiet og som tiltrådte høsten 2013, synes stort sett å følge samme 

linje som tidligere regjeringer, noe som innebærer at de vil øke både omfanget og 

hastigheten i digitaliseringsarbeidet. De vil derfor legge vekt på det de benevner 

som gjennomføringsevnen i digitaliseringen av offentlig forvaltning: 

Regjeringen vil forbedre offentlige tjenester og ta i bruk mulighetene som ligger 
i modernisering og digitalisering. – Vi foretar et taktskrifte og gjennomfører nå 
viktige IKT-satsinger (---). Digitalisering vil fjerne dobbeltarbeid, frigjøre tid 
og gjøre offentlige tjenester bedre og mer tilgjengelig for innbyggere og 
næringsliv.13 

                                              

10 Aftenposten 29. oktober 2004 

11 Innlegg på eNorge-konferansen 1. november 2004 

12 NOKIOS: Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor 

13 http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/pressesenter/pressemeldinger/2013/--taktskifte-
for-digitalisering-i-forval.html?id=745246, lest 20.05.14 
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Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner fra Høyre hevdet 

følgende poeng i en tale på åpningen av KLP-konferansen i mars 2014: det må 

mer effektivisering og «smartere løsninger» til for kunne tilby bedre tjenester 

overfor innbyggerne, og han understreket betydningen av reformer som skal gi 

en «enklere hverdag for folk flest: Fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor». 

Dette siste handler i først og fremst om en bedre og mer effektiv («smartere 

utnyttelse») av IKT-løsninger.  

En liten sidediskusjon i tilknytning til begrepet modernisering handler om at ulike 

regjeringer i perioden 1997 – 201514 har benyttet varianter av 

moderniseringsbegrepet noe ulikt. Det vil si at mens borgerlige regjeringer synes 

å benytte begrepet modernisering, synes sosialdemokratiske regjeringer heller å 

foretrekke begrepet fornying. En rask opptelling av hyppigheten av bruken av 

h.h.v. «fornying» og «modernisering» i offentlige dokumenter for de to ulike 

regjeringsalternativene (borgerlig v.s. sosialdemokratisk), viser at siden slutten av 

1990-tallet og til 2015 har de borgerlige regjeringsalternativene benyttet 

modernisering ca. 100 ganger pr. år og fornying i gjennomsnitt 30 ganger pr år. Det 

sosialdemokratiske alternativet har benyttet modernisering ca. 50 ganger pr år og 

fornying i snitt 110 ganger pr år i sine dokumenter.15 Spørsmålet er om det at de 

benytter modernisering og fornying ulikt har en vesentlig innholdsmessig 

konsekvens, eller om det bare handler om ulike begreper på omtrent det samme, 

når fokuset legges på betydningen av digitalisering i moderniseringsarbeidet. Min 

tolkning er at det handler om det siste. Jeg skal begrunne dette i det følgende. 

I 2006, da Minside ble lansert, fikk vi et regjeringsskifte i Norge. 

Samarbeidsregjeringen (Bondevik II), som bestod av Høyre, Kristelig folkeparti 

og Venstre, ble byttet ut med Den rødgrønne regjeringen (Stoltenberg II), 

sammensatt av Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet. 

Moderniseringsdepartementet (MD) skiftet nå navn til Fornyings- og 

                                              

14 I perioden 1997 fram til i dag har det vekslet mellom borgerlig styrte regjeringer og 
sosialdemokratisk styrte regjeringer. Borgerlig styrte regjeringer har stort sett bestått av et 
samarbeid mellom Høyre, Venstre og Kristelig folkeparti (Bondevik I, 1997-2000, og 
Bondevik II, 2001-2005), bortsett fra nå i den seneste perioden, hvor regjerningen er et 
samarbeid mellom Høyre og Fremskrittspartiet (Solberg-regjeringen, 2013 - ). 
Sosialdemokratisk styrte regjeringer har stort sett vært et samarbeid mellom Arbeiderpartiet, 
Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet (Stoltenberg I, 2000 – 2001, og Stoltenberg II 
(2006 – 2013). De har styrt i omtrent 10 år hver i perioden 1995 – 2015.  

15 Antall dokumenter har variert mellom ca. 1100 og ca. 1400 per år i perioden 1995 - 2015, 
uten noe bestemt mønster i variasjonen.  
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Administrasjonsdepartementet (FAD). Fornyingsminister ble Heidi Grande 

Røys fra Sosialistisk Venstreparti. Hun tok over for moderniseringsminister 

Morten Meyer fra Høyre. Den rødgrønne regjeringen hevdet at den var skeptisk 

til begrepet modernisering, fordi den mente begrepet viste til en nyliberalistisk 

ide (Christensen & Lie, 2007, s. 103). Grande Røys ønsket derfor å ta i bruk 

begrepet fornying, fordi det i større grad skulle vise til samordning, 

brukermedvirkning og integrering innenfor offentlig forvaltning, framfor 

nyliberalistiske ideer om konkurranseutsetting og markedsorientering.  

Disse momentene – spesielt samordning og brukermedvirkning – var i høyeste 

grad også sentrale i moderniseringsminister Meyers argumentasjon for 

digitaliseringsprosesser, noe jeg vil vise senere i avhandlingen. Tilsvarende er det 

heller ingen tvil om at konkurranseutsetting og markedsorientering er forhold 

som i stor grad har preget de sosialdemokratiske regjeringene i den perioden som 

er i fokus for denne avhandlingen. Jeg støtter meg derfor til Christensen og Lies 

(2007) konklusjon der de hevder at forskjellene i bruk av begrepene 

modernisering og fornying først og fremst handler om ulikhet i symbolpolitikk, 

mens den «faktiske forvaltningspolitikken viser stor grad av stabilitet over tid og 

at partifarge ikkje har så stor innverknad som ein i utgangspunktet skulle tru» 

(Christensen & Lie, 2007, s. 104).  

Til tross for at min intervjuing ble gjennomført etter at regjeringsskiftet hadde 

skjedd, var det ingen av dem jeg intervjuet som på noen vesentlig måte 

problematiserte selve regjeringsskiftet når Minside-prosjektet var tema. Min 

konklusjon er at når anvendelsen av IKT generelt, og etableringen av Minside 

spesielt står i sentrum for fortellingen om modernisering av forvaltningen, så 

synes ikke regjeringskonstellasjonen å være et moment som skulle ha avgjørende 

betydning for fokuset på anvendelsen av IKT og betydningen av 

digitaliseringsprosesser i moderniseringsarbeidet. En representant fra den 

påtroppende rødgrønne regjeringen sa spøkefullt at den eneste forskjellen han 

kunne spore, var at han «hadde byttet bakgrunn på PowerPoint-presentasjonene 

fra blå til rød i de ulike presentasjonene av Minside». 

Mitt inntrykk er derfor at forvaltningens aktører, uansett om det dreier seg om 

borgerlige regjeringer eller sosialdemokratiske regjeringer, oppfatter 

digitaliseringsprosesser og anvendelsen av IKT som et forhold som er bort- imot 

avgjørende for å få til reformer og modernisering, og som også handler om å 

oppnå helt sentrale målsettinger innenfor forvaltningspolitikken. Variasjonen i 

bruk av begrepene modernisering v.s. fornying synes heller å representere 
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språklige enn innholdsmessige variasjoner i politikken som føres innenfor det 

feltet denne avhandlingen omhandler (jf. Lie & Christensen, 2007).  

Moderniseringsbegrepet ble i stedet angrepet fra et annet hold enn fra politiske 

motstandere, nemlig fra akademisk hold. Under overskriften «Språkets hekserier 

for Morten Meyer»16 kritiserte professor Bernt Hagtvet statsrådens tittel som 

«moderniseringsminister» i det nyopprettede Moderniseringsdepartementet med 

utgangspunkt i at statsråden (og slik jeg forstår det: hele forvaltningen) overhodet 

ikke forstår hva som ligger i begrepet modernisering. Selv la Hagtvet denne 

definisjonen til grunn: 

Med modernisering forstår man først og fremst en prosess der samfunnet blir 
mer og mer differensiert. Utvalget av forståelsesformer blir bredere og mer 
mangegrent. Ulike undersystemer av samfunnet - politikken, religionen, 
kulturen, retten, vitenskapen, militære og det sosiale kontrollapparatet, 
familien, økonomien etc. - skilles ut som egne sfærer med egne regler for 
begrunnelse og funksjonsdyktighet.17 

En måte sosiologien tradisjonelt har forholdt seg til modernisering på, tar 

utgangspunkt i en ontologi om at samfunnet er differensiert i ulike sfærer eller 

sektorer, for eksempel i markedet, staten, familien og utdanning (sosialisering), 

(Giddens 1997, Hagen 2006). Disse sfærene er integrert gjennom sine 

særpregede, men ulike sett av normer, roller og forventninger, og dermed også 

ulike handlingsmåter og normativiteter. De er med andre ord integrert gjennom 

ulike institusjonelle rammeverk. Både forholdet mellom sfærene og forholdet 

innad i disse sfærene har imidlertid endret seg over tid. Sentralt i denne 

forståelsen av modernisering som en historisk endringsprosess er at den er 

kjennetegnet av økende individuell frihet, og at vitenskapens rasjonalitet blir den 

dominerende tenkemåten samtidig som humanistiske verdier har fått økt 

gjennomslag (se f.eks. Giddens, 1987). Sentrale forutsetninger for denne 

endringsprosessen har vært en økende vekt på rasjonalitet, vitenskap og 

planlegging koblet til utviklingen av effektive og forutsigbare organisasjoner for 

produksjon og administrasjon. 

                                              

16 Aftenposten 18. oktober 2004.  

17 Aftenposten 18. oktober 2004 
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Moderniteten og det moderne handlet blant annet om «industrialisering, 

sekularisering, rasjonalisering, urbanisering og kapitalisering», som Hagtvet 

skriver, og han fortsetter:  

Stikk i strid med den moderne samfunnsforståelsens grunninnsikt om varierte 
og differensierte kriterier for effektivitet og funksjon, styres nå det moderne 
Norge etter en banal idé om menneskelig motivasjon og effektivitet, en idé lånt 
fra økonomisk forståelse.  
 
Det tilgrunnliggende prinsipp som skal gjelde i offentlig forvaltning - i tråd med 
trossetningene i «New Public Management» - er konkurranseutsetting, 
privatisering og markedsstyring. 18  

Påstanden fra Hagtvet er formulert som en beskyldning der han hevder at det til 

grunn for politikerens begrep om modernisering ligger en «trosretning» for 

styring av offentlig sektor hvor konkurranseutsetting, privatisering og 

markedsstyring er de bærende prinsipper, men at dette er noe politikerne selv 

ikke ser eller forstår. Hagtvet stemplet statsrådens bruk av «modernisering» som 

førsteledd i «moderniseringsminister» som «overtalende definisjoner» og «ladete 

begrepsbestemmelser». Hagtvet hevder at: 

Om man skal unngå overtalende etikker, burde statsråd Meyer derfor kalles 
privatiserings- og markedsstyringsminister, fordi det er dette som er hans 
program.19  

Kjernen i Hagtvets kritikk er en påstand om at «modernisering» for politikerne 

handler om å følge en nyliberalistisk ide om konkurranseutsetting, 

markedsorientering og privatisering. I tråd med Hagtvets påstander beskriver 

sosiologen Rune Slagstad (1998) utviklingen av det norske sosialdemokrati som 

nettopp kjennetegnet av mer marked og mindre stat, preget av en målsetting om 

«et kostnadseffektiviserende styringsapparat formet av markedstenkning, 

målstyring og New Public Management» (Slagstad, 1998, s.444). Målet og visjonen 

er at det konkurransebaserte markedet skal være den sentrale institusjon, også for 

staten og de folkevalgte organer.  

Når måten forvaltningen driver modernisering på, i tillegg er nært knyttet opp til 

digitaliseringsprosesser og etableringen av elektroniske tjenester, på hvilken måte 

preger da de normative føringene som bl.a. Hagtvet her målbærer, forvaltningens 

begrunnelser for å modernisere forvaltningen? I det følgende skal jeg utdype 

                                              

18 Aftenposten 18. oktober 2004 

19 Aftenposten 18. oktober 2004 
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ytterligere ulike tilnærminger til å forstå betydningen av digitalisering sett i 

forhold til modernisering innenfor forvaltningen. Det skal dreie seg om å se 

digitaliseringsprosesser fra «utsiden», dvs. fra forskning som har hatt 

moderniseringsprosesser innenfor forvaltningen som tema, og det skal dreie seg 

om å se digitaliseringsprosesser fra «innsiden», dvs. fra hvordan forvaltningen 

selv ser på digitalisering som en viktig del av det å modernisere.  

 

Digitaliseringen sett «utenfra» - faglige perspektiver 

Ulike reformbølger og moderniseringstrender innenfor vestlige lands offentlige 

sektor har vært gjenstand for stor oppmerksomhet, både innenfor det politiske 

felt selv, men også innenfor forskning som har hatt offentlig sektor som sitt 

forskningsobjekt. Det synes likevel ikke som om den elektroniske teknologiens 

betydning for reformer og modernisering av forvaltningen har fått tilstrekkelig 

stor oppmerksomhet i forskningen, slik jeg allerede har vært inne på 

innledningsvis. I større grad har det vært lagt vekt på organisatoriske og 

strukturelle forhold, f.eks. på endringer innenfor ledelse og økonomiske 

styringsformer (Margetts & Dunleavy, 2013).  

I Digital Era Governance: IT Corporations, the State and E-Government (2006) 

stilles følgende retoriske spørsmål (med svar):  

Why does the contemporary public management and public administration 
literature look like movies or TV programmes showing office life before the 
late 1980s? Answer: there is no IT at all visible. (Dunleavy et al, 2006, s. 9)  

Det samme kan sies å gjelde for en del norske forskningsbidrag som har 

modernisering av offentlig forvaltning som tema20. Som ett eksempel kan nevnes 

antologien Modernisering av offentlig sektor (Bush et al., 2011). I forordet hevder den 

å ha ønske om «å formidle sentrale fortolkninger av, erfaringer med og redskaper 

til moderniseringen av offentlig sektor» (s. 13). Til tross for antologiens brede og 

relevante tilnærming når det gjelder å forstå ulike moderniseringstrender innenfor 

offentlig forvaltning, nevnes i meget liten grad betydningen av IKT, 

digitaliseringsprosesser og elektroniske tjenester som en del av 

moderniseringsbildet.  

                                              

20 Den følgende oversikten er ikke ment å være utfyllende, men tar for seg enkelte sentrale 
bidrag som tematisk er relevant for denne avhandlingens problemstilling. 
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Dette gjelder også for en av de mest anvendte lærebøkene innenfor 

organisasjonsfaget ved norske universiteter og høgskoler: Organisasjonsteori for 

offentlig sektor (Christensen et.al., 2015). Her er målsettingen både å forstå offentlig 

sektors virkemåter, samt å forstå sentrale omstillings- og reformtrender som 

preger og har preget norsk offentlig forvaltning gjennom flere ti-år. Heller ikke 

denne boken gir videre oppmerksomhet til den digitale utviklingen som har 

preget offentlig sektor de siste årene og kommenterer følgelig ikke måten 

offentlig sektor har vært opptatt av eller vært engasjert i digitaliseringsprosesser 

og elektronisk teknologi ved å relatere dette til forvaltningsreformer.  

Når det gjelder forskningsbidrag som ser på forholdet mellom elektronisk 

teknologi og moderniseringen av norsk offentlig forvaltning, finner vi bl.a. Trond 

Buland (1996) Den store planen. Norges satsing på informasjonsteknologi 1987-90. Denne 

doktorgradsavhandlingen tar for seg Nasjonal handlingsplan for informasjonsteknologi 

som ble igangsatt 1987, og den analyserer formingen, iverksettingen og 

gjennomføringen av denne planen med særlig vekt på hvordan planen ble 

konstruert og endret karakter gjennom sitt livsløp (Buland, 1996, s. 1). Dette 

bidraget er relevant for denne avhandlingen fordi den omhandler en av de 

tidligste periodene hvor IKT blir satt inn i en politisk og forvaltningsmessig 

kontekst. Den store planen handler i tillegg om den perioden jeg tar utgangspunkt 

i, i min analyse av IKT og digitaliseringsprosesser innenfor forvaltningen, som 

altså starter omkring 1987 og går fram til (i første omgang) 2006, da Minside ble 

lansert. 

I Tranvik, (red., 2008) Digital teknologi og organisasjonsendring. Studier av offentlig og 

frivillig sektor diskuteres ulike målsettinger og visjoner som ligger til grunn for e-

forvaltning innenfor offentlig sektor. Her analyseres konkrete eksempler på e-

forvaltning og e-demokratireformer innenfor stat, kommune og sivilsamfunn. E-

forvaltning skiller seg fra begrepet «E-demokrati» som på sin side handler om 

hvordan aktører i sivilsamfunnet benytter den digitale teknologiens muligheter 

for å organisere seg og for å kunne påvirke politiske beslutningsprosesser, 

offentlig myndighetsutøvelse og tjenesteyting (Tranvik, 2008). E-forvaltning 

handler om hvordan elektronisk teknologi anvendes i forbindelse med a) 

offentlig myndighetsutøvelse, politiske og administrative beslutnings- og 

arbeidsprosesser og b) offentlig tjenesteyting (Grönlund & Ranerup, 2001; 

Dunleavy et al., 2005; Schartum, 2007; Tranvik, 2008).  

Tranvik (red., 2008) er interessant for denne avhandlingen bl.a. fordi temaet e-

forvaltning knyttes såpass konkret opp til ulike temaer innenfor offentlig 
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forvaltning. E-forvaltning handler som tema om hvordan elektronisk teknologi 

bidrar til å endre organiseringen av offentlig sektor: intern-administrative 

prosesser og strukturer, forholdet mellom politiske og administrative prosesser 

og strukturer, relasjoner mellom ulike styringsnivåer (stat, fylke og kommune) og 

fremveksten av nye former for service og tjenesteorientert interaksjon mellom 

det offentlige og borgerne. Åpenhet, effektivitet, brukermedvirkning og 

tjenestefokus er forhold som kjennetegner e-forvaltning. Målsetting om 

avbyråkratisering og større fleksibilitet er også forhold som nevnes i dette bildet 

(Tranvik, 2008; Schartum og Jansen, 2008).   

Jansen og Schartum (2008) Elektronisk forvaltning på norsk. Elektronisk forvaltning i 

Norden. Praksis, lovgivning og rettslige utfordringer går relativt grundig igjennom temaet 

elektronisk forvaltning og har belyst temaet fra både forvaltningsmessige, 

juridiske, samfunnsvitenskapelige og filosofiske sider. De behandler bl.a. tiden 

fra datamaskinens inntog i forvaltningen til dagens (2008) situasjon preget av stor 

utbredelse og anvendelse av elektronisk teknologi (s.3). Dette gjelder både for 

statlig og kommunal sektor, på alle nivåer av forvaltningen. Ett poeng de legger 

vekt på, er at i dagens situasjon er forvaltningen i stor grad blitt elektronisk, mens 

følgene av den elektroniske forvaltningen ikke er innlysende.  

Schartum og Jansen gir også innsikt i historien til en rekke større og mindre 

statlige elektroniske systemløsninger. Videre drøfter Schartum og Jansen den 

konkrete systemutviklingen innenfor elektronisk forvaltning, systemer med 

rettslig innhold, for eksempel systemer som inneholder rettsregler som er 

«oversatt» og transformert til datamaskinprogrammer, og de diskuterer om målet 

om automatisering av enkeltvedtak kan oppnås.21 Videre blir elektronisk identitet 

og bruk av felles grunndata, utveksling av data mellom ulike systemer og 

betingelser og konfliktområder knyttet til demokratisk deltakelse i en IKT-basert 

hverdag diskutert. Schartum og Jansens bidrag er også et fruktbart utgangspunkt 

for meg i denne avhandlingen, fordi det leder videre an til å analysere hva slags 

begrunnelser som ligger til grunn for anvendelsen av IKT og digital teknologi 

innenfor denne forvaltningsmessige konteksten.  

                                              

21 Jeg behandler i liten grad juridiske sider knyttet til IKT-anvendelse, 
digitaliseringsprosesser og elektroniske tjenester. Det stilles en rekke spesielle krav til 
offentlig databehandling, som f.eks. er underlagt Forvaltningsloven (Forskrift om elektronisk 
kommunikasjon), Arkivloven (Arkivforskriften) og også Lov om forbud mot diskriminering på 
grunn av nedsatt funksjonsevne (Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, §11. Plikt til 
universell utforming av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). 
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I Arild Jansens (2008) bidrag22, Fra EMMA til Altinn, blir utviklingen av 

forvaltningspolitikken sett i sammenheng med utviklingen av elektronisk 

forvaltning. Jansen spør om IKT i hovedsak har vært et verktøy for å nå de 

generelle målene i forvaltningspolitikken (verktøyperspektivet), eller om utvikling, 

innføring og bruk av IKT har utgjort en drivkraft og premissgiver for utviklingen 

av forvaltningspolitikken (teknologiperspektivet) (Jansen, 2008, s.64). Jansen 

analyserer framveksten av elektronisk forvaltning i bred forstand ut fra begge 

disse perspektivene. Hans konklusjon er at grunnleggende trekk ved norsk 

forvaltningspolitikk ligger fast, og de endringene som har skjedd, har vært 

resultater av politiske beslutninger der teknologien i det store og hele har vært 

brukt til å nå generelle politiske mål (Jansen, 2008, s.83). Jansens gjennomgang 

viser også et annet vesentlig poeng: at IKT og digitaliseringsprosesser har vært et 

tema av økende interesse innenfor norsk offentlig forvaltning. 

Det disse bidragene har til felles og som gjør dem relevante for min avhandling, 

er at de alle tematiserer hva slags betydning anvendelsen av IKT og 

digitaliseringsprosesser har i forhold til forvaltningspolitikken. Likevel savner jeg 

i de fleste av disse tilnærmingene en analyse av hva slags begrunnelser 

forvaltningens aktører selv gir for å drive fram digitaliseringsprosesser, og 

hvordan disse begrunnelsene kan relateres til den forvaltningsmessige konteksten 

som digitaliseringsprosessene skjer innenfor. Derfor er den empiriske 

ambisjonen for denne avhandlingen som tidligere nevnt å fylle et antatt 

kunnskapshull som handler om å vise hvordan begrunnelsene for anvendelsen 

av IKT og iverksetting av digitaliseringsprosesser kan knyttes til en 

forvaltningskontekst som formidler et sett av forventninger til hvordan reformer 

og moderniseringsprosesser skal foregå.  

 

Digitaliseringen sett «innenfra» - ressursbruk og forventninger 

Som jeg har vært inne på, er det fra politisk hold uttrykt relativt høye 

forventninger til betydningen av IKT og digitalisering når det er snakk om å 

modernisere forvaltningen de seneste tiårene. Det kommer bl.a. til uttrykk ved at 

det benyttes betydelige ressurser på IKT i moderniseringsarbeidet. En indikasjon 

                                              

22 Altså fra Jansen og Schartums (2008): Elektronisk forvaltning på norsk Elektronisk 
forvaltning i Norden. Praksis, lovgivning og rettslige utfordringer. 
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på omfanget av satsingen på IKT innenfor offentlig sektor kan fås ved å se på 

hvor store økonomiske ressurser som blir brukt på IKT-investeringer og -

forbruk i typisk vestlige land. Dunleavy et al. (2006) hevder at: 

In advanced industrial countries, governments typically spend around 1 to 1.5 
per cent of GDP on public sector information technology (IT) systems. (To 
put this in perspective the whole of agriculture now accounts for only 1.5 per 
cent of GDP in the UK.) (Dunleavy et al, 2006, s. 1) 

Det er ikke bare enkelt å få en oversikt over hvor store økonomiske ressurser 

norsk offentlig sektor har benyttet og stadig benytter på IKT og 

digitaliseringsprosesser (Grønlie & Flo, 2009). Noen nøkkeltall når det gjelder 

økonomi, kan likevel presenteres, men de bør leses med forsiktighet: I følge 

Statistisk sentralbyrå benyttet norsk offentlig sektor i 2005 rundt 5 milliarder 

kroner totalt på utgifter til datautstyr, programvare og tilhørende 

konsulenttjenester i statlige foretak23. I 2012 ble totalt i overkant av 11 milliarder 

kroner benyttet til ulike IKT-formål24, noe som betyr at det samlede omfanget 

dette året utgjorde omtrent 1 % av hele statsbudsjettet på nesten 1000 milliarder 

kroner. Vel halvparten av denne summen sorterer under det som handler om 

«Offentlig administrasjon og forvaltning» og «Generell offentlig administrasjon». 

Tallene inkluderer IKT-utgifter til varer og tjenester mens lønnskostnader til 

virksomhetenes egne IKT-ansatte ikke er inkludert. Poenget med å anslå 

pengebruken på statlig forbruk til IKT er kun for å gi et inntrykk av omfanget, 

ikke for å vurdere hverken om dette er for mye eller for lite, eller om pengene er 

blitt benyttet på en god måte. 

Til tross for at forvaltningen benytter omfattende ressurser og har knyttet store 

forventninger til hvordan IKT og digitaliseringsprosesser kan bidra til å forbedre 

og effektivisere den offentlige forvaltningen, så ser hverken ressursbruken eller 

de sterke forventningene ut til å ha blitt innfridd fullt ut. Det er til og med grunn 

til å hevde at det råder en utbredt oppfatning innenfor norsk offentlighet om at 

det er for mange mislykkede offentlige IKT-satsinger, og at en rekke av store og 

omfattende IKT-satsinger enten har overskredet budsjettene i betydelig grad 

                                              

23 https://www.ssb.no/teknologi-og-innovasjon/statistikker/iktbruks/aar/2008-02-14, lest 
20.05.14 

24 Se: 
https://www.ssb.no/statistikkbanken/selectout/ShowTable.asp?FileformatId=2&Queryfile=2
01452011625452877908IktBruks10&PLanguage=0&MainTable=IktBruks10&potsize=18, 
generert 20.05.14 
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og/eller er blitt avviklet uten å ha oppnådd de ønskede og forventede resultatene 

(se f.eks. NOU 2013:2 Hindre for digital verdiskaping). Særlig gjør denne 

oppfatningen seg gjeldende når vi legger fokuset på de satsinger som faller inn 

under begrepet offentlige elektroniske tjenester rettet mot innbyggerne.  

Det har f.eks. vært mange satsinger som overskrider budsjettene i stor grad, der 

det siste eksempelet er de omfattende overskridelsene i milliardklassen på IKT-

satsingene innenfor det norske NAV-systemet25. Andre prosjekter måtte rett og 

slett skrinlegges uten at de ble ferdigstilt, slik som f.eks. det beryktede TRESS-

90-prosjektet26 i regi av Rikstrygdeverket. Prosjektet skulle munne ut i et nytt 

EDB27-system for trygdeetaten i perioden 1991 til 1994, men som etter en rekke 

problemer resulterte i at tids- og kostnadsrammene sprakk, og at prosjektet ble 

terminert. Prosjektet kostet rundt 1,2 milliarder kroner og er av enkelte 

kommentatorer blitt beskrevet som «Norges største prosjekthavari»28.  

Fokuset for denne avhandlingen er imidlertid ikke på store statlige 

digitaliseringsprosjekter som har mislyktes. Det skal handle om forventninger til 

hva man kan oppnå gjennom digitalisering i forvaltningen mer generelt. Hva er 

egentlig status for hvordan det står til med digitalisering innenfor norsk offentlig 

forvaltning? Hva ligger i påstanden om at satsingene og fokuset på anvendelsen 

av IKT og gjennomføringen av digitaliseringsprosjekter ikke har svart til 

forventningene? 

I perioden 2004 – 2009 ga Statistisk sentralbyrå (SSB) ut til sammen fire såkalte 

«Nøkkeltall om informasjonssamfunnet»29. Der ble offisiell statistikk om 

informasjons- og kommunikasjonsteknologi og informasjonssamfunnet 

                                              

25 Se f.eks. VGs oppslag: «Milliardsmell for NAVs IKT-modernisering» fra 02.02.2015, lest 
14.04.15: http://www.vg.no/nyheter/innenriks/nav/milliardsmell-for-navs-ikt-
modernisering/a/23387083/ 

26 Hensikten med TRESS-90 var å erstatte to systemer: Infotrygd og Nortrygd, som gikk på 
ulike teknologiske plattformer, med én felles og mer omfattende programvare. TRESS-90 
ble til slutt aldri gjennomført, og en løsning hvor Nortrygds funksjoner ble innlemmet i 
Infotrygd, ble etterhvert tatt i bruk over hele etaten. Infotrygd ble brukt i NAV fram til 2014 
(se http://no.wikipedia.org/wiki/TRESS-90). 

27 EDB = Elektronisk databehandling 

28 http://www.tu.no/it/2011/11/28/nav-pensjonerer-arbeidshesten, lest 28.11.2011. 

29 Se: https://www.ssb.no/teknologi-og-innovasjon/artikler-og-publikasjoner/nokkeltall-om-
informasjonssamfunnet 
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sammenstilt og presentert. I 2004, året da Minside ble unnfanget på brygga i 

Florø, kom den første av «Nøkkeltall-rapportene», og den viste at 2/3 av 

offentlige virksomheter tilbød mulighet for å laste ned og ta utskrifter av 

skjemaer, såkalt «skjema på nett», for innbyggerne. Omtrent 1/3 av de statlige 

enhetene ga muligheter for å få tilgang til informasjon fra datasystemer. Dette 

kunne dreie seg om at innbyggerne f.eks. kunne få saksbehandlingsstatus for 

aktuelle saker under behandling gjennom en elektronisk tilbakemelding, mens i 

realiteten tilbød ingen etater noen form for selvbetjente digitale løsninger.  

Det kom nok en utgave av «Nøkkeltall …» i 2005 som viste at det var relativt 

liten endring fra året før, dvs. fra 2004. Allerede i 2006 kom så den tredje 

«Nøkkeltall om informasjonssamfunnet». Her viste statistikken at det heller ikke 

da hadde skjedd noen omfattende endring fra 2004, hverken når det gjaldt 

andelen statlige foretak med tilbud om ulike elektroniske tjenester eller endringer 

i bruken av offentlige elektroniske tjenester. Det ble heller registrert en liten 

nedgang i det totale tilbudet av elektroniske tjenester i 2006 (s. 130). Det var 

imidlertid blitt mulig for innbyggerne å velge elektronisk kommunikasjon som 

hovedkommunikasjonsform for dem som ønsket det. Dette ble tilbudt fra 58 % 

av de statlige foretakene. Digital signatur30 var også satt høyere opp på dagsorden 

i 2006 enn tidligere år, og rundt 12 – 15 % av de statlige foretakene tilbød 

muligheten for dette i 2006, noe som kun var en liten økning fra 2004 (s. 134). 

I 2010 kom så den foreløpig siste av publikasjonene «Nøkkeltall om 

informasjonssamfunnet». Igjen var hovedbildet at det hadde skjedd relativt lite 

når det gjaldt omfanget i tilbudet av offentlige elektroniske tjenester rettet mot 

innbyggerne. Det totale antallet statlige enheter med informasjon om egen etat 

steg litt, og rapporten viste at de aller fleste etatene nå hadde informasjon 

                                              

30 Digitale signaturer viser til det å implementere elektroniske signaturer som likeverdige 
eller som erstatning for analog signering (håndskrift). I lov om elektronisk signatur (LOV-
2001-06-15-8) omtales digitale signaturer som «avansert elektronisk signatur». Digitale 
signaturer med tilhørende infrastruktur (oftest omtalt som PKI = Public Key Infrastructure) 
viser hvem avsenderen av en elektronisk meddelelse er (autentisering), og gir dermed 
muligheter for sikkerhet i elektronisk meddelelse slik at alle forsøk på endringer blir oppdaget 
og stoppet (integritet). Digital signatur gir videre muligheter for å forvrenge innholdet 
(kryptere), slik at det blir uleselig for andre enn mottakeren (konfidensialitet). Til slutt handler 
digital signatur om muligheten for å knytte innholdet i meddelelsen til avsenderen slik at 
avsenderen ikke kan nekte for opprinnelsen (ikke-benekting). Se f.eks. Brisis, K. D., et al. 
(2001).   
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tilgjengelig på nettet (over 90 %). Andelen statlige enheter som tilbød digitaliserte 

tjenester var allikevel meget lavt.  

Andelen av den norske befolkningen som jevnlig benytter Internett, har gått opp 

fra 81 til 91 prosent i perioden fra 2006 til 2009, men dette synes likevel ikke å ha 

fått konsekvenser for andelen av befolkningen som benytter seg av offentlige 

digitale tjenester: 

- To av tre internettbrukere har brukt Internett til å søke etter informasjon 
fra offentlige myndigheters websider. Dette er omtrent samme andel som 
i 2006. 

- Bruken av Internett til kontakt med offentlige myndigheter har ikke økt 
etter 2006 (fram til 2010) 

Både omfanget i tilbudet av avanserte elektroniske tjenester fra det offentlige, 

samt bruken av det offentliges elektroniske tilbud har med andre ord stått 

omtrent stille i perioden fra 2006 fram til 2009, og det ser heller ikke ut til at det 

har skjedd særlig utvikling i dette bildet fram mot 2012. Dette må forståes 

innenfor konteksten der det for det første har blitt satset store økonomiske 

midler på ulike digitaliseringsprosjekter, og der det for det andre uttrykkes høye 

forventninger til de potensielle fordelene med en digital forvaltning.  

Våren 2012 holdt en representant fra Difi31 et innlegg på 

«Digitaliseringskonferansen»32 som omhandlet rikets tilstand når det gjaldt 

elektroniske tjenester. Her ble stort sett alle elektroniske tjenester som tilbys fra 

statlige etater, gjennomgått. En oppsummering av status for de statlige digitale 

tjenestene pr. 2012 viste følgende bilde: 

- Antall statlige enheter med elektroniske tjenester totalt: ca. 800 

                                              

31 Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) ble opprettet 1. januar 2008 og var da underlagt 
det som da het Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. Difi er pr. i dag (2015) 
underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og er departementets 
fagorgan for forvaltnings- og IKT-politikk i offentlig sektor. Direktoratet har ca. 250 ansatte 
med kontorsted i Leikanger (i samlokalisering med Norge.no) og i Oslo 
(http://www.difi.no/om-difi, lest 27.2.2015). Difi har som mandat å utvikle og fornye offentlig 
sektor, både når det gjelder forvaltningens organisering, driftsformer og 
virksomhetsområder. Navnet: Direktoratet for forvaltning og IKT (min utheving) illustrerer 
denne avhandlingens målsetting om å undersøke sammenhengen mellom forvaltningens 
behov for fornying og modernisering og anvendelsen av elektronisk teknologi i dette 
arbeidet.  

32 Digitaliseringskonferansen er en årlig møteplass i regi av Difi, rettet mot statlige ledere og 
andre som er opptatt av digitalisering i offentlig sektor. Målet er at digitaliseringskonferansen 
skal inspirere og motivere statlige virksomheters digitaliseringsarbeid. 
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- Av disse hadde ca. 700 bare såkalt «skjema på nett» og «målgrupperettet 
informasjon»  

- Det var registrert i underkant av 100 digitale tjenester  
- Det var kun registrert 2 (!) offentlige tjenester som fullt ut la opp til 

fullverdig digital interaksjon mellom forvaltningen og innbyggerne uten å 
involvere manuelle mellomledd 

Konklusjonen på opptellingen av statlige enheter med digitale tjenester var videre 

at det totale antallet var det samme som i 2010. Derfor ble presentasjonen 

oppsummert med bl.a. følgende: 

- Digitaliseringen går for sakte 
- «Skjema på nett» dominerer fremdeles  

Til tross for stor oppmerksomhet på og til tross for omfattende satsing på 

digitalisering for å modernisere offentlig sektor, er det altså en utbredt oppfatning 

både innenfor norsk offentlighet og innenfor den offentlige forvaltningen selv, 

at resultatene ikke har stått i forhold til satsingene og dermed heller ikke svart til 

forventningene. Og til tross for at forvaltningen har tematisert og fokusert IKT 

og digitaliseringsprosesser over lang tid, til tross for at det er mange grunner til 

at vi kan si at offentlig forvaltning benytter IKT og digitalisering i nær sagt alle 

ledd og i de fleste prosesser, så er likevel oppfatningen at ulike 

digitaliseringsprosesser både går for sakte, og at de ikke oppnår de ønskede og 

tilsiktede resultatene. Spesielt dreier dette seg om digitaliseringsprosesser og 

reformer som har elektroniske tjenester rettet mot innbyggerne i søkelyset. Målet 

om en digital forvaltning er ikke nådd. 

Likevel synes ikke dette å ha hatt konsekvenser for oppfatningene om hva IKT 

og digitalisering kan utrette. De omfattende forventningene til teknologien synes 

å være bemerkelsesverdig stabile eller til og med økende til tross for at en rekke 

av de ønskede og tilsiktede resultatene har uteblitt. Dette er forhold jeg skal 

analysere mer inngående senere i avhandlingen og som er motivasjonen for 

avhandlingens problemstilling knyttet til å undersøke forvaltningens 

begrunnelser for å anvende IKT og digitaliseringsprosesser i moderniseringen av 

offentlig forvaltning, og for å undersøke nærmere hva slags normativt grunnlag 

og forventninger begrunnelsene kan knyttes opp mot og fra hvor disse 

forventningene har sitt opphav.  
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Avhandlingens oppbygging – produktet skal avspeile prosessen 

Jeg har valgt å legge opp avhandlingen slik at produktet (avhandlingen) avspeiler 

en prosess. For det første er målet med den empiriske gjennomgangen og den 

påfølgende analysen å avspeile den prosessen som ledet fram til utviklingen og 

etter hvert lanseringen av Minside, samt også den påfølgende avviklingen av 

Minside. Historien om Minside skal deretter ses i relasjon til en annen prosess, 

nemlig måten IKT og digitaliseringsprosesser har blitt begrunnet og forstått 

innenfor forvaltningen mer generelt. I dette inngår digitaliseringens etter hvert 

økende betydning og omfang i moderniseringsarbeidet innenfor forvaltningen. 

Til slutt skal de to første historiene relateres og analyseres i forhold til den tredje 

historien, dvs. i relasjon til den forvaltningsmessige konteksten disse prosessene 

skjer innenfor.  

For det andre avspeiles prosessen gjennom selve avhandlingens oppbygning som 

ser slik ut: I kapittel 2 presenterer jeg og begrunner utvalget, intervjumåten og det 

empiriske materialet, samt at jeg utdyper ytterligere prinsippene for analyse. 

Derfor er dette kapittelet todelt, der den første delen tar for seg det empiriske 

materialet, og den andre delen tar for seg avhandlingens metodologiske og 

analytiske prinsipper. 

Kapittel 3 utgjør den første av de tre historiene avhandlingen bygger på, historien 

om etableringen av Minside. Hensikten med kapittelet er å vise hva Minside var 

og å vise hvordan forvaltningens aktører begrunner det å benytte IKT og 

digitalisering i moderniseringsarbeidet gjennom etableringen av en elektronisk 

tjeneste som Minside. I kapittelet blir også noen av de viktigste relasjonene som 

Minside hadde til andre aktører presentert og under dette også forholdet til den 

elektroniske identitetsløsningen og påloggingstjenesten Sikkerhetsportalen. Det 

var et prosjekt som gikk parallelt med Minside i Moderniseringsdepartementet.  

I kapittel 4 stilles spørsmålet om hvordan anvendelsen av IKT, 

digitaliseringsprosesser og etableringen av digitale tjenester har foregått i 

forvaltningen over tid, og hvordan dette har blitt begrunnet i ulike faser. Her 

beskriver jeg en mer generell utvikling når det gjelder IKT og digitale tjenesters 

betydning for moderniseringsarbeidet i norsk offentlig forvaltning, i perioden fra 

slutten av 1980-tallet til midten av 2000-tallets første tiår. Dette kapittelet 

representerer den andre historien og har som hensikt å vise hvordan Minside ble 

til innenfor et lengere utviklingsløp som kom før Minside i tid, og hvilke 

begrunnelser forvaltningen har gitt for digitaliseringsprosesser, anvendelsen av 

IKT og etableringen av elektroniske tjenester gjennom ulike faser. Hensikten er 
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å se denne perioden både i forhold til Minsides spesifikke historie, men også i 

relasjon til den konteksten som behandles i neste kapittel.  

I kapittel 5 presenteres den tredje historien som behandler hva slags idemessig 

og normative (eller ideologiske) grunnlag moderniseringsarbeidet innenfor 

offentlig sektor er basert på og hvordan dette kan relateres til anvendelsen av 

IKT og digitaliseringsprosesser. Det er reformtrenden New Public Management 

(NPM) som er hovedtema i dette kapittelet. Jeg skal både gjøre rede for hva det 

er med denne reformtrenden som er relevant for avhandlingens tema om 

digitalisering og elektroniske tjenester, men jeg skal også utfordre dette 

reformperspektivet ved å spørre om det er et potensiale for alternative forståelser 

av moderniseringen innenfor offentlig forvaltning når vi legger fokuset på IKT 

og elektroniske tjenesters betydning i moderniseringsarbeidet. Jeg skal bl.a. 

diskutere om perspektivet «Digital Era Governance» (Dunleavy et al., 2006; 

Margetts & Hood, 2010; Margetts & Dunleavy, 2013) kan representere en 

alternativ måte til New Public Management for å bedre forstå begrunnelser for 

anvendelsen av IKT i moderniseringen av offentlig forvaltning. 

I kapittel 6 samles trådene fra de ulike historiene, og målet er å se de ulike 

historiene i sammenheng. Her besvares avhandlingens problemstillinger om hva 

som er begrunnelser for og formål med digitaliseringsprosesser i 

moderniseringen av norsk offentlig forvaltning og om hvordan dette kan 

relateres til et sett av normer og forventninger knyttet til den forvaltningsmessige 

konteksten dette skjer innenfor. Kapittelet drøfter også hvordan vi skal kunne 

forstå hvorfor oppmerksomheten på digitaliseringsprosesser og elektronisk 

teknologi i moderniseringsarbeidet blir så dominerende som denne avhandlingen 

påstår.  
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2. Avhandlingens empiriske materiale og analytiske 
prinsipper 

 

 

 

 

 

 

Formålet med dette kapittelet å gjøre rede for prosessen fra innsamlet data til 

formidlet vitenskap. Kapittelet er todelt. Første del tar for seg og presenterer det 

empiriske materialet jeg har benyttet i avhandlingen, andre del tar for seg 

prinsippene jeg har benyttet i analysen. I denne avhandlingen har jeg forsøkt å 

være relativt hands-on når det gjelder det empiriske materialet. Jeg har en ambisjon 

om å bidra til kunnskapsproduksjon innenfor det som utgjør avhandlingens tema: 

å undersøke begrunnelser for å drive fram digitaliseringsprosesser i 

moderniseringen av norsk offentlig forvaltning, og da er mitt bidrag nært knyttet 

avhandlingens empiriske materiale.  

Min undersøkelse vil i stor grad sortere under betegnelsen kvalitativ forskning. 

For slike forskningsprosjekter er det særlig viktig å gjøre rede for de metodiske 

vurderinger og beslutninger, fordi det er særlig på den måten avhandlingens 

validitet kan vurderes av andre (Johannessen et al., 2010). En annen hensikt med 

dette kapittelet er derfor forbundet med spørsmålet om validitet. Er det 

innsamlede materialet egnet til å belyse avhandlingens problem og 

forskningsspørsmål? Dette er et grunnleggende viktig spørsmål ved empiriske 

studier og begrunner betydningen av et kapittel som gjør rede for og begrunner 

studiens empiriske sider. For å kunne svare tilfredsstillende på om det empiriske 

materialet er egnet for studiens formål (validiteten), har jeg valgt å gjennomgå 

forskningsprosessen relativt grundig. Det skal være mulig å se hvordan jeg har 

anvendt det empiriske materialet, det skal være mulig å se begrunnelser for de 

ulike valgene jeg har gjort underveis, og dermed skal det også kunne være mulig 

å vurdere avhandlingens validitet.  
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Del 1: Avhandlingens empiriske materiale 

Avhandlingens empiriske materiale kan grovt deles i tre typer:  

- Intervjudata basert på informantintervjuer 
- Presentasjoner av Minside underveis i prosjektperioden 
- Offentlige dokumenter som plandokumenter, utredninger og rapporter 

Mitt empiriske materiale består av tekster og disse tekstene danner grunnlaget for 

den kvalitative analysen som avhandlingen bygger på. Intervjudataene er 

transkriberte utskrifter av intervjuene jeg har gjort med mine informanter. 

Presentasjonene jeg har benyttet, er i all hovedsak PowerPoint-presentasjoner 

som er blitt holdt av ulike personer tilknyttet Minside-prosjektet. De offentlige 

planene, utredningene og rapportene har stort sett vært tilgjengelig gjennom ulike 

offentlige digitale kanaler, i all hovedsak gjennom nettstedet regjeringen.no.  

Det er først og fremst måten dataene er blitt til på, som skiller de ulike datakildene 

fra hverandre. Intervjuene som empirisk resultat er kommet fram gjennom 

samtaler mellom meg som forsker og informantene, der resultatet (det utskrevede 

intervjuet) kan sies å ha blitt til i en samproduksjon mellom meg og informanten 

(jf. Aase & Fossåskaret, 2007, s. 36). Det samme gjelder ikke på samme måte for 

de offentlige dokumentene, som for meg representerer data som er kommet til 

uten at jeg har vært med på å produsere dem. Men til tross for at informasjonen 

har kommet fram på ulike måter, er de analytiske prinsippene jeg legger til grunn 

i analysen av det empiriske materialet som tekster, de samme.  

 

Intervjuene – informasjonsrikhet og variasjon i utvalget 

Jeg har gjennomført det som kan benevnes som informantintervjuer, dvs. intervjuer 

der den jeg samtaler med skal informere meg om et fenomen, og som kan 

benevnes som informasjonsrike enheter (Esaiasson et al., 2012). Målet med 

intervjuingen er således å få en så god og omfattende fenomenbeskrivelse som 

mulig. Jeg ønsket derfor å finne fram til informanter som var sentralt plassert 

innenfor Minside-prosjektet. Siden Minside var et offentlig prosjekt, startet og 

drevet av det tidligere Moderniseringsdepartementet, var det relativt lett å finne 

fram til slike sentralt plasserte informanter. Opplysninger om mulige informanter 

var enkelt tilgjengelig gjennom departementets egne hjemmesider, gjennom selve 

Minside-prosjektets hjemmesider og gjennom prosjektets presentasjoner i media. 

I tillegg benyttet jeg meg av ulike oversikter over deltakere i Minsideprosjektet, 

for eksempel organisasjonskart med navn på personer.  
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For å rekruttere ytterligere informanter som kanskje ikke var representert i 

oversikter eller organisasjonskart, men som likevel kunne være informasjonsrike 

enheter, benyttet jeg en variant av «snøballmetoden» for å rekruttere disse 

(Johannessen et al., 2010). Dette innebærer at jeg ba informanter jeg intervjuet, 

selv å komme med forslag til hvem jeg burde intervjue. Jeg oppfordret dem til å 

vurdere hvem de mente var sentralt plasserte personer innenfor prosjektet og ba 

dem begrunne valget av person(er) for å sikre at personene var nært knyttet til 

prosjektet. Erfaringene i ettertid viste at dette fungerte bra. Utfordringen med et 

snøballutvalg kan være at variasjonen innenfor utvalget blir for liten fordi 

informantene foreslår andre informanter som er like dem selv (Esaiasson et al., 

2012). Jeg hadde imidlertid muligheten for å kontrollere foreslåtte informanter 

opp mot både organisasjonskart og andre typer oversikter (telefonlister osv.) og 

kunne dermed sikre at variasjon mht. plassering i organisasjonen ble ivaretatt. 

Begrunnelsen for behovet for variasjon i utvalget ligger i at dette kan sikre at 

fenomenet jeg er ute etter å belyse, nettopp blir belyst fra ulike sider. Men det er 

også et behov at alle mine informanter skal ha et felles kjennetegn, nemlig at de 

er sentralt plassert innenfor Minside-prosjektet. Eksempler på informanter som 

er sentralt plassert, er personer som hadde ansvar som prosjektleder, ansvar for 

sikkerhetsløsninger, ansvar for testing av applikasjonen, dataleveringsansvarlig 

osv. Det felles kjennetegnet informantene hadde, ble ivaretatt gjennom deres 

posisjon i Minside-prosjektet, ved at de var plassert sentralt i 

prosjektorganisasjonen, mens informantenes ulike roller i prosjektet representerte 

variasjonen i utvalget. 

At antallet informanter innenfor hver rolle eller posisjon varierer og i ett tilfelle 

kun er en enkelt person, er ikke nødvendigvis et problem i min sammenheng, 

fordi jeg i min utvalgsstrategi har hatt fokus på å nå informasjonsrike enheter. 

Målsettingen er at jeg gjennom intervjuene kan etablere fenomenbeskrivelser som 

er tilstrekkelig uttømmende, noe jeg kan oppnå nettopp fordi informantene har 

vært spesielt informasjonsrike. Logikken bak utvelgelsen av informanter har ikke 

vært å oppnå et representativt utvalg i statistisk forstand, der det «helt avgjørende 

prinsippet ved utvelgingen av representative utvalg er tilfeldige eller randomisering (-

--)» (Johannesen et al., 2010, s. 241), men å velge informanter strategisk for å sikre 

så gode, relevante og omfattende fenomenbeskrivelser som mulig.  

Jeg har intervjuet til sammen 12 personer med ulike posisjoner og roller i 

Minside-prosjektet (se tabellen under). Informantene fra det politiske systemet er 

departementspolitikere (2), prosjektleder og tidligere prosjektleder (2) samt en 
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seniorrådgiver fra et av direktoratene. Utviklere er representanter fra Norge.no 

(2), og en person er intervjuet fra arbeidsgruppen som vurderte anbudene, som 

senere ble testgruppen for Minside-applikasjonen. Leverandør-representantene 

er en person fra utviklerne av Minside, i tillegg er det to fra underliggende etater 

som leverer tjenester til Minside (Skatteetaten og NAV). Representanten fra 

sikkerhetsprosjektet (som bl.a. jobbet med Sikkerhetsportalen) er seniorrådgiver 

i et av departementene. Alle disse personene har hatt sentrale roller i Minside-

prosjektet og har kunnet gi omfattende og relevant informasjon om Minside. 

 

Informanttype/posisjon Antall Eksempler på roller, variasjon i utvalget 

Politikerne og det politiske 
systemet.  

5 Statsråd, prosjektleder, rådgiver, 
prosjektmedarbeider 

Utviklere og teknikere 3 Ansvarlig for programutviklere, leder for testgruppe 

Leverandører 3 Representanter som leverte ulike tjenester til 
Minside-prosjektet, enten i form av data eller 
elektroniske tjenester og løsninger 

Sikkerhetsprosjektet 1 Departementsansatt, som har hatt en rekke 
oppgaver innenfor sikkerhetsproblematikk, e-
signatur, e-id, pki (public key infrastructure) 

Tabell 1: Oversikt over informanter 

Informantene var både menn og kvinner (9 menn og 3 kvinner). Jeg har ikke 

nøye vurdert betydningen av at det er en kjønnsfordeling i utvalget, fordi det har 

vært det nevnte kriteriet om informasjonsrike enheter som har vært avgjørende 

for valg av informanter, og ikke kjønnsrepresentasjonen. Likevel kan det nok 

være et interessant spørsmål om hva slags betydning kjønn har hatt i Minside-

prosjektet. Imidlertid har jeg vurdert dette spørsmålet til å ligge utenfor denne 

avhandlingens tema, selv om jeg erkjenner at spørsmålet er av potensiell interesse.  

Noen ytterligere kommentarer om størrelse på utvalget: Det er ingen klar regel 

for hvor mange informanter man bør ha med i et utvalg når man driver med 

kvalitativ forskning (Johannessen et al., 2006; Starrin, 2007; Esaiasson et al., 

2012). Jeg har fulgt en logikk inspirert fra Grounded Theory33 (Glasser & Strauss, 

                                              

33 Selv om jeg har antydet at jeg er inspirert av Grounded Theory som kvalitativ 
forskningsmetodikk, ønsker jeg likevel å kommentere og nyansere mitt eget forhold til og 
anvendelse av Grounded Theory (GT), spesielt i analysearbeidet. Kort fortalt er GT en 
kvalitativ forsknings- og analyseform som legger til grunn at analysen skal foregå gjennom 
etablering av teoretiske konsepter og relasjoner mellom dem, utviklet fra et innsamlet 
empirisk materiale (Glaser og Strauss, 1967; Layder, 1998). GT er en bredt anvendt og 
anerkjent metodikk innenfor kvalitativ forskning, og den er dermed også blitt heftig debattert 
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1967) om teoretisk metning, men jeg skal nyansere dette begrepet noe i det følgende. 

Begrepet «teoretisk metning» kan enklest forklares med at man skal fortsette 

intervjuingen til man ikke lenger finner relevante nye kategorier som kan forklare 

fenomenet, eller at personer man intervjuer, gjentar sider ved det man undersøker 

som man allerede kjenner fra før (Esaiasson et al., 2012). Eller enklest sagt: Jeg 

intervjuer til jeg opplever at jeg ikke lærer noe vesentlig mer nytt om det 

fenomenet jeg var interessert i.   

Prosessen var som følger: etter å ha gjennomført det første intervjuet, skrevet ut 

opptaket og innledet en første analyse som inneholdt en form for pre-analyse 

(Layder, 1998), fortsatte jeg med neste intervju med denne innledende analysen i 

bakhodet. Med andre ord handler det om komparasjon mellom intervjuene, der 

jeg gjorde midlertidige underveis-analyser av intervjuene. Etter å ha gjort 

ytterligere intervjuer, ble disse skrevet ut, sammenlignet med tidligere intervjuer, 

og jeg fortsatte intervjuingen til jeg følte at jeg hadde vært igjennom en historie 

om Minside der jeg gjennom flere intervjuer ikke lenger lærte noe særlig nytt om 

Minside som fenomen, at informantene ikke avslørte viktige, nye sider ved 

Minside, og/eller at nye intervjuer gjentar det som er kommet fram i tidligere 

intervjuer. Slik jeg forstår det, er det dette som ligger i begrepet «teoretisk 

metning»: å intervjue om et fenomen til historien er mettet, det vil si til en 

tilfredsstillende mengde relevante tankekategorier og forhold i utvalget er funnet 

(Glaser & Strauss, 1967; Esaiasson et al., 2012).  

Når og hvordan en slik teoretisk metning skulle være oppnådd, må imidlertid 

hvile mer på en pragmatisk vurdering hos forskeren som gjennomfører 

undersøkelsen, heller enn på en form for indre logisk sammenheng der kategorier 

og forhold skulle kunne utgjøre et hele, og at det bare skulle være å finne fram til 

disse kategoriene. Det vil selvsagt være helt umulig å vite om det ikke ville komme 

fram nye forhold ved et fenomen dersom man fortsatte å intervjue flere og flere 

personer, men som Esaiasson et al. (2009) hevder: «den osäkerheten är man 

beredd att ta» (s. 191). Den logikken er jeg enig i, og jeg vil påstå at begrepet 

«teoretisk metning» i denne sammenhengen kan erstattes med et begrep om 

«pragmatisk metning». Jeg intervjuet til jeg mente, følte og kunne argumentere 

                                              

innenfor metodelitteraturen mer eller mindre siden dens introduksjon innenfor 
samfunnsvitenskapen i 1967 (Se for eksempel Strauss & Corbin, 1998; Glaser, 1992; 
Mjøset, 2005; Layder, 1998; Ebeltoft, 2003).  
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for at jeg hadde nok empirisk materiale om Minside til å kunne benytte det til et 

analysearbeid i en avhandling.  

Intervjuene ble i all hovedsak gjennomført i informantenes egne omgivelser. I 

praksis innebar dette at jeg tok første kontakt på e-post der jeg spurte om jeg 

kunne få en telefonsamtale for å avtale tid for et møte. Alle jeg var i kontakt med, 

stilte velvillig opp, og jeg opplevde at informantene var meget interessert i å 

formidle sine erfaringer med Minside-prosjektet. Dette handler nok om at 

Minside-prosjektet ble oppfattet som et spesielt prosjekt i forvaltningen, noe jeg 

skal komme tilbake til. Jeg fulgte i all hovedsak følgende framgangsmåte under 

intervjuingen: For det første hadde jeg mitt initierende tema, Minsides historie, i 

fokus, noe jeg også formidlet til informantene. Jeg baserte meg på en såkalte 

semistrukturert intervjuguide, der tid blir brukt som et organisatorisk prinsipp for 

samtalen eller intervjuet34. Etter å ha lansert temaet for intervjuets ulike deler, ble 

kronologi benyttet som et organiserende prinsipp under selve intervjuingen. 

Hovedbegrunnelsen for denne intervjumetoden er at informanten da selv vil 

lansere viktige hendelser, momenter, temaer og forhold underveis i intervjuet, 

samtidig som det gir meg en mulighet for å forfølge forhold jeg antar er sentrale 

for avhandlingens tema (Haavind, 1987; Madsbu, 1992).  

Jeg bestemte altså fokus og rammen for samtalen – Minsides historie – men 

informantene lanserte viktige hendelser, sammenhenger, refleksjoner osv. 

innenfor den kronologiske rammen. Når jeg brukte tid som et organiserende 

prinsipp, fikk jeg også anledning til å oppleve at historien om Minside etter hvert 

fyltes med stadig mer innhold. Gjennom de ulike informantenes historie vokste 

historien til en helhetlig og sammenhengende historie med mange ulike fasetter. 

Intervjuene tak i overkant av en time, og som nevnt ble hvert intervju transkribert 

i sin helhet. De utskrevne intervjuene ble deretter analysert ved hjelp av et 

dataprogram for analyse av kvalitative data, Atlas.ti. Jeg skal komme tilbake til 

hvordan jeg benyttet dette programmet i analysen i neste del av kapittelet. Her 

skal jeg også gå inne på de mer substansielle sidene ved datainnsamlingen og -

analysen. 

                                              

34 Intervjuformen er utviklet av psykologen Hanne Haavind, og kalles livsformintervjuet 
(Haavind, 1987) 



33 

 

Etiske vurderinger rundt intervjuing og behandling av data 

I Norge har Den nasjonale forskningsetiske komite for samfunnsfag og 

humaniora (NESH) vedtatt forskningsetiske retningslinjer35. Retningslinjene er 

et utgangspunkt for forskere til «å reflektere over sine etiske oppfatninger og 

holdninger, bli bevisst normkonflikter, styrke godt skjønn og evnen til å treffe 

velbegrunnede valg mellom motstridende hensyn.» (Forskningsetiske 

retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi, s. 5). 

Retningslinjene tar for seg bl.a. forholdet til informantene, og til forholdet 

mellom forsker og informant og hvordan data skal oppbevares og behandles. Jeg 

skal kommentere disse to sidene kort og klargjøre hvordan jeg har vurdert ulike 

sider av saken.  

Innledningsvis vil jeg bare understreke at denne avhandlingens tema og 

problemstillinger ikke er ute etter informasjon om personlige forhold ved 

informantene. Som tidligere nevnt, har jeg benyttet meg av såkalte 

informantintervjuer, der logikken bak er at det legges vekt på 

fenomenbeskrivelser framfor personlig informasjon om den intervjuede selv. 

Selvsagt innebærer ikke dette at informantens person kan tas helt ut av 

fenomenbeskrivelsen, men poenget er at hensikten med intervjuet ikke handler 

om egenskaper ved informanten selv.  

Mine informanter var stort sett ledere på en eller annen måte. Jeg opplevde alle 

som personer med relativt stor grad av autonomi, og jeg opplevde også at de selv 

klarte å ivareta dette godt i selve intervjusituasjonen. I tillegg var de fleste 

informantene gjennom sin rolle som leder vant til å forholde seg til 

offentligheten, både gjennom intervjuer og ved andre opptredener i 

offentligheten.  

Informanters autonomi skal likevel ivaretas på en forsvarlig måte. Dette handler 

om å informere både om prosjektets hensikt og om informantens rettigheter. Jeg 

innledet alle intervjuene med å gi denne informasjonen, samt informerte om at 

de når som helst kunne trekke seg fra prosjektet uten å måtte begrunne det. 

Samtykket til å delta ble dermed gitt i selve intervjusituasjonen. Det kan selvsagt 

diskuteres om det kan oppleves som vanskeligere å si nei til å delta i et 

                                              

35 https://www.etikkom.no/Forskningsetikk/Etiske-retningslinjer/Samfunnsvitenskap-jus-og-
humaniora/ 
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forskningsprosjekt når informanten sitter sammen med forskeren, men jeg 

opplevde i større grad at informantene heller var meget positive til å fortelle om 

Minside og til å dele sin informasjon med meg.  

Et annet poeng er hensynet til anonymitet. Alle som deltar i et forskningsprosjekt, 

har i utgangspunktet krav på anonymitet. Enkelte av mine informanter hadde 

imidlertid offentlige roller som gjør at det er umulig å anonymisere dem, f.eks. en 

minister. Men da sier de forskningsetiske retningslinjene at: «Offentlige personer 

må regne med at de offentlige sidene ved det de gjør, kan gjøres til gjenstand for 

forskning.» Og som tidligere nevnt, var det ikke egenskaper ved f.eks. 

Moderniseringsministeren selv jeg var opptatt av, men de sidene ved hans rolle 

som representerte hans offentlige virke.  

Når det gjelder måten dataene jeg samlet inn har blitt oppbevart og behandlet på, 

er dette i Norge et spørsmål om dataene er meldepliktige eller konsesjonspliktige, 

eller ikke. Mine data inneholder personopplysninger, i betydningen at 

opplysningene kan gjøre det mulig å identifisere enkeltpersoner, men de er ikke 

sensitive. Det er dermed et meldepliktig prosjekt, jf. personopplysningsloven § 

31. Derfor har jeg meldt inn mitt doktorgradsprosjekt til Personombudet for 

forskning ved Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (se: 

http://pvo.nsd.no/prosjekt/14172).  

 

Presentasjoner av Minside 

Avhandlingens andre empiriske grunnlag er ulike PowerPoint-presentasjoner gitt 

av personer med en eller annen sentral rolle i Minside-prosjektet. Disse har spilt 

en vesentlig rolle i utarbeidelsen av historien om Minside, fordi de legger så stor 

vekt på begrunnelser for hvorfor Minside er nødvendig, hvorfor Minside har de 

ulike funksjonene, og hvorfor Minside har fulgt en slik utvikling. Jeg har benyttet 

i alt 14 presentasjoner av ulike temaer relatert til Minside, som er gitt i ulike 

sammenhenger. De omhandler enten Minside som elektronisk tjeneste og/eller 

ulike sider ved prosjektet (framdrift, status, begrunnelse osv.). Presentasjonene er 

fra ulike perioder i Minsides historie, dvs. fra høsten 2004, vel et halvt år etter 

unnfangelsen på brygga i Florø, til etter lanseringen av Minside. Presentasjonene 

er gitt av statsråden, politiske sekretærer, representanter fra Norge.no, 

prosjektledere, rådgivere og andre tilknyttet Minside-prosjektet.  
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 Hvem - rolle Når Hvor/hva 

1 Statsråd, MOD36 Sept 04 
 

ABELIA37 Innovasjon og SINTEF38s 
seminar om sikkerhet og 
brukervennlighet 

2 Statsråd, MOD Nov 04 eNorge-konferanse 

3 Prosjektleder, MOD Jan 05 E-borgerskapskonferanse 

4 Prosjektleder, MOD Juni 05 Sted ukjent 

5 Rådgiver, MOD Sept 05 Servicekonferansen 2005 i regi av IKT-
Norge 

6 Representant for Norge.no Okt 05 Bedst på nett-konferanse i Danmark 

7 Prosjektansvarlig, Norge.no Nov 05 Statusrapportering for Minside 

8 Representant for Norge.no Des 05 Kvalitet på nett-konferanse, Oslo 

9 Statssekretær, FAD39 Des 05 Kvalitet på nett-konferanse, Oslo 

10 Statssekretær, FAD Des 05 Bank-ID-konferanse, Trondheim 

11 Statssekretær, FAD Jan 06 SSØ40-dagen, Lyngholm 

12 Seniorrådgiver , FAD Nov 05 AFIN-konferanse41 

13 Statsråd, FAD Mars 06 Pressekonferanse, pressebrief om 
Minside 

14 Statsråd, FAD Juni 06 Pressekonferanse om avvikling av 
Sikkerhetsportalen 

Tabell 2: Oversikt over presentasjoner av Minside, hvem som holdt 

presentasjonen, når den ble holdt og hvor. 

Begrunnelsen for å ta med disse presentasjonene er at de til sammen utgjør en 

kronologisk oversikt over status for Minside-prosjektet, og de gir som sagt 

omfattende informasjon om begrunnelser for hvorfor det ble forstått som så 

viktig å etablere Minside som en offentlig digital tjeneste. Et viktig moment ved 

disse presentasjonene er at de gir meg tilgang til en kortfattet og systematisert 

informasjon om for eksempel status for Minside eller begrunnelsene for hvorfor 

                                              

36 MOD=Moderniseringsdepartementet 

37 Abelia ble etablert 19. juni 2001, og er NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter 
med nesten 1250 medlemsbedrifter og nær 40.000 ansatte over hele landet. 
http://abelia.no/om-abelia/, lest 20.4.2010. 

38 SINTEF er et flerfaglig forskningskonsern med internasjonal spisskompetanse innen 
teknologi, naturvitenskap, medisin og samfunnsvitenskap. De har 2100 ansatte (2010). 
http://www.sintef.no/Om-oss/, lest 20.4.2010. 

39 FAD=Fornyings- og administrasjonsdepartementet. 

40 Senter for statlig økonomistyring. I dag har SSØ skiftet navn til Direktoratet for 
økonomistyring (DFØ), og det er statens ekspertorgan innenfor statlig styring og utfører 
forvaltningsoppgaver for alle statlige virksomheter.   

41 Konferanse i regi av avdeling for forvaltningsinformatikk, Universitetet i Oslo 
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Minside er et viktig prosjekt. Presentasjonene er kortfattede, stikkordspregete, 

inneholder modeller og figurer og gir dermed veldig ofte både oversiktlig og 

ryddig informasjon som jeg har benyttet i utviklingen av den historien om 

Minside jeg presenterer i avhandlingen. Siden jeg har ordnet presentasjonene 

kronologisk, så gir de også et godt bilde av hvordan Minside-prosjektet har 

utviklet seg og endret seg underveis. Presentasjonene er i all hovedsak funnet 

gjennom søking på Internett (hovedsakelig ved hjelp av søketjenesten Google, 

der søkeordet har vært «Minside»), og jeg har valgt ut filer som enten er 

PowerPoint-filer, eller pdf-filer basert på PowerPoint-presentasjoner.  

 

Offentlige planer, dokumenter og utredninger 

Avhandlingens tredje datakilde er offentlige planer, utredninger og rapporter som 

har IKT-politikk og/eller modernisering som tema. I all hovedsak har jeg hentet 

disse fra nettstedet www.regjeringen.no. De har det til felles at de på ulikt vis 

omhandler bruk av elektronisk teknologi i forbindelse med ulike moderniserings- 

og/eller reformtiltak innenfor offentlig forvaltning. Jeg har funnet fram til mange 

av tekstene som ikke er basert på intervjuene gjennom ulike måter å søke på 

internett på, der stikkord som «IKT-reformer», «Moderniseringsreformer» og 

«Minside» i ulike kombinasjoner og varianter har vært benyttet. I tillegg, og 

kanskje viktigst, har jeg benyttet dokumentene selv og deres henvisninger for å 

finne fram til andre dokumenter. Oversikten under viser de viktigste av planene 

som er benyttet mest omfattende i avhandlingen: 
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Tittel Årstall og utgiver/ansvarlig statsråd eller 
departement 

Den nye staten. Program for fornyelse av 
statsforvaltningen 

1987 
Finans- og tolldepartementet 

Den som intet satser … Nasjonal handlingsplan 
for informasjonsteknologi 
 

1987  
Nasjonal styringsgruppe for informasjonsteknologi 

Den norske IT-veien. Bit for bit. 
 

1996 
Statssekretærutvalget for IT 

IT-politiske redegjørelser 1997 – 2002 
 

1997: Bendik Rugaas, AP  
1998: Lars Sponheim, V, Bondevik I 
2000: Grete Knudsen, AP 
2001: Grete Knudsen, AP 
2002: Ansgar Gabrielsen, H, Bondevik II 

Forvaltningspolitisk redegjørelse:  
Fra ord til handling. Modernisering, 
effektivisering og forenkling i offentlig sektor. 

2002: Victor D. Norman, H, Bondevik II 

eNorge-planene ( Nærings- og 
handelsdepartementet/ 
Moderniseringsdepartementet) 
 

2000: 1.0, 2.0  
2001: 3.0 
2002: eNorge 2005  
2003: eNorge tilstandsrapport 
2005: eNorge 2009 - Det digitale spranget 

IKT i det offentlige.  
Kartlegging av status for bruk av informasjons- 
og kommunikasjonsteknologi (IKT) i det 
offentlige. 

2002 
 
Statskonsult 

Strategi for IKT i offentlig sektor: Strategi 2003 
– 2005 Sentrale fokusområder for å fremme 
brukerrettede tjenester, effektivitet og forenkling 
på lokalt nivå 

2003 
 
Arbeids- og administrasjonsdepartementet 
 

Tabell 3: Oversikt over de dokumentene jeg har behandlet, med tittel, årstall 

planen skulle virke innenfor og hvem som var ansvarlig for dem (hvilket 

departement eller statsråd). 

I tillegg til disse planene er en rekke andre offentlige dokumenter benyttet der det 

har vært relevant, men ikke blitt behandlet på samme systematiske måte. Jeg vil 

allikevel referere til slike dokumenter der det er relevant. Eksempler her er 

Kravspesifikasjon for PKI i offentlig sektor, som beskriver hvordan sikker 

påloggingsløsning skulle etableres, Stortingsmelding 17 (2006-2007): Eit 

informasjonssamfunn for alle, Stortingsmelding 23 (2012-2013: Digital agenda for Norge. 

IKT for vekst og verdiskaping, og eKommune 2009.  

Begrunnelsen for utvelgelse av dokumentene som er behandlet systematisk og 

som blir presentert i eget kapittel, er at de skal ha modernisering av offentlig 

forvaltning og anvendelsen av elektronisk teknologi som tema, eller at dette skal 

kunne finnes i dokumentenes innhold. Utgangspunktet mitt var en antakelse om 

at dokumenter som omhandlet modernisering av offentlig forvaltning og 
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anvendelse av elektronisk teknologi behandlet disse temaene i sammenheng, 

nærmest som to sider av samme sak, på den måten at dokumenter som 

omhandlet IKT-politikk også handlet om modernisering, og vise versa.  

Tidsperioden disse er hentet fra, er som tidligere nevnt, i all hovedsak fra 

perioden 1987 til 2006. Begrunnelsen for at dokumentene er valgt fra denne 

tidsperioden, er at en av hensiktene med avhandlingen er å fortolke Minside 

innenfor konteksten av moderniseringsreformer i norsk offentlig forvaltning, der 

IKT og elektroniske tjenester blir tematisert og fokusert. De nevnte offentlige 

dokumentene omhandler derfor en periode forut for etableringen av Minside, og 

hensikten er at de skal bidra til å danne det historiske og kontekstuelle 

utgangspunktet med det siktepunktet å bedre forstå hvorfor og hvordan Minside 

ble etablert.  

 

Del 2: Prinsipper for analyse 

Når jeg skal forstå hvordan aktører innenfor forvaltningen begrunner og forstår 

betydningen av IKT og digitaliseringsprosesser for moderniseringsarbeidet på 

bakgrunn av det innsamlede empiriske materialet, så handler dette om å fortolke 

aktørenes fortolkninger. Å fortolke en allerede fortolket virkelighet benevner 

Anthony Giddens som dobbel-hermeneutikk (Giddens, 1984, 1997). En 

samfunnsforskers oppgave er å fortolke fortolkninger, noe som både innebærer 

krav til systematikk av det empiriske materialet og til ulike prinsipper for analyse 

av meningsinnhold. Og en relevant analyse av meningsinnhold krever et relevant 

teoretisk ståsted.  

Giddens hevder at det er en teoretisk og empirisk avstand mellom 

samfunnsforskningens fortolkninger av handlinger i hverdagen og aktørenes 

egne fortolkninger av den sosiale praksis som utspiller seg i hverdagen. Et av 

poengene med begrepet om den dobbelte hermeneutikk er at en adekvat 

virkelighetsforståelse ikke trenger å være betinget av at aktørene forstår 

samfunnsvitenskapens analyser, men av at samfunnsviteren forstår begrepene og 

forståelsene som ligger til grunn for aktørenes virksomhet (Fauske, 1998).  

Min empiriske analyse forutsetter således en tolkning av aktørenes egen forståelse 

av hva de gjør og hvorfor de gjør det. Men jeg som samfunnsviter er ikke bundet 

til aktørenes egne begreper og tolkning, men likevel må det være et mål for 

analysen å etablere en forbindelse mellom samfunnsvitenskapens begreper og 
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begrepene som folk bruker til å fortolke seg selv og sitt liv. I denne andre delen 

av kapittelet skal jeg vise hvordan jeg skal gjøre dette ved hjelp av begrepene 

sensitizing concepts (Blumer, 1954; van den Hoonaard, 1997; Bowen, 2006, Layder, 

2006), adaptive theory (Layder 1998, 2006) og the duality of structure (Giddens, 1984). 

I det følgende skal jeg derfor både vise hvordan jeg har systematisert det 

empiriske materialet, og jeg skal gjøre rede for de analytiske prinsippene jeg har 

benyttet i analysen av det empiriske materialet.  

 

3 analysefaser: systematisering, fortolkning og syntetisering 

Jeg har delt analysefasen inn i tre faser (inspirert av Hagen, 2006), som for så vidt 

er overlappende, men som rent analytisk har ulike formål: Målet med den første 

fasen er systematisering av de ulike sidene ved fenomenbeskrivelsene. Målet for 

andre fasen er å forsøke å gripe informantenes fortolkninger og forståelse av 

fenomenene, mens målet for den tredje fasen er å forsøke å syntetisere 

informantenes fortolkninger med teoretiske perspektiver, slik at ny generell og 

teoretisk kunnskap kan etableres. Jeg skal utdype dette i det følgende.  

 

Systematisering 

Første del av analysen av intervjumaterialet (og også det øvrige empiriske 

materialet, som f.eks. offentlige dokumenter) handler altså om systematisering. I 

det innledende systematiseringsarbeidet benyttet jeg et dataprogram 

spesialutviklet for systematisering og analyse av kvalitative data: Atlas.ti42. 

Programmet har en rekke spesialfunksjoner for å kunne systematisere og 

gjenfinne kvalitative data, der de viktigste handler om å kunne markere ulike deler 

av teksten, tekstutsnitt eller avsnitt (eller for så vidt enkeltord), merke (eller tagge) 

tekstutsnittet med en kode (f.eks. et teoretisk begrep), for til slutt å kunne hente 

fram og presentere tekst med samme koder i en ny sammenstilling, en såkalt 

rapport. Slik jeg har benyttet dette programmet, har det først og fremst hatt stor 

betydning for å forenkle systematiseringsarbeidet. Det er en viktig forutsetning 

for en senere kritisk granskning av teksten at den først er systematisert etter et 

eller annet prinsipp. Prinsippet for systematiseringen må stå for forskerens 

                                              

42 For mer informasjon, se Atlas.ti sitt nettsted: www.atlasti.com. 
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regning, det finnes ikke noe dataprogram som kan gjøre et «relevant tekstsøk» i 

et dokument, ut fra teksten alene43.  

Et eksempel: Intervjuene er som tidligere nevnt, strukturert med tid som 

organiserende prinsipp. Derfor benyttet jeg også dette som det systematiserende 

prinsippet i den første analysefasen, dvs. i systematiseringsfasen. Alle 

informantene mine fortalte for eksempel om hvordan Minside ble unnfanget 

over en halvliter pils i ettermiddagssolen på brygga i Florø, og det innledende 

analytiske grepet var her å samle alle disse historiene, dvs. systematisere dem. 

Prosessen kan best beskrives ved at historiene blir fortalt langs en tidsakse, 

organisert i ulike temaer, mens denne innledende systematiseringen tilrettela 

dataene for en analyse «på tvers», for å kunne komme fram til gode og fyldige 

fenomenbeskrivelser.  

Den andre delen av systematiseringsarbeidet har vært å skrive de ulike delene av 

den sammenlignende analysen («på tvers»-analysen) som sammenhengende 

historier, som fortellinger. I denne fasen av analysearbeidet har jeg forsøkt å være 

så deskriptiv som mulig, fordi målet i denne fasen er å forsøke å se fenomenet 

slik informantene selv ser det (Hagen, 2006).  

Igjen kan historien om Minsides unnfangelse illustrere poenget: Selve historien 

om det som skjedde på brygga, er satt sammen av historiene fra flere informanter. 

Så lenge målsettingen med dette innledende analysearbeidet er å få gode og 

helhetlige fenomenbeskrivelser, så vil det framstå som en styrke at fenomenet 

(brygga i Florø) blir belyst gjennom fortellingene fra flere av informantene. 

I analysen av tekstene fra de offentlige dokumentene har jeg også fulgt det samme 

prinsippet. Tekstene blir stykket opp etter tema, hovedsakelig med et kronologisk 

prinsipp som utgangspunkt og deretter sammenliknet «på tvers» for å kunne gå i 

dybden på fenomenene. Poenget er at ved å systematisere emnene kronologisk 

og sammenligne dem «på tvers» slik jeg har gjort rede for, så blir de ulike 

fenomenene, for eksempel ulike sider ved IKT-politiske valg og beslutninger, fylt 

opp med informasjon, og dette gir inngang til omfattende fenomenbeskrivelser.  

                                              

43 Utviklerne av atlas.ti har tydeligvis sans for humor. I en av menyene for programmet finnes 
funksjonen «Relevant text search», og ved å velge denne funksjonen dukker følgende 
dialogboks opp: «Mission impossible. Do you believe in magic?» Programmet inneholder 
også et hammersymbol i menylinjen øverst i programvinduet, med tittel: «Click when 
frustrated», og ved å klikke på symbolet spilles følgende lille lydsnutt av: «I hate computers». 
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Informantenes fortolkninger 

Den neste fasen i analysearbeidet handler om å komme frem til informantenes 

fortolkninger av fenomenet. Dvs. det er litt upresist: mens den initierende 

systematiske analysen er en induktivt preget prosess der et av hovedpoengene er 

å komme fram til deskriptive fortellinger basert på tekstene, så innebærer den neste 

fasen en mer deduktivt preget prosess, for nå danner informantenes fortolkninger 

utgangspunktet for analysen. I denne fasen er nemlig målsettingen å forsøke å 

fange hvordan informantene selv fortolker fenomener, noe som i realiteten betyr 

at jeg er ute etter begrunnelsene for hvorfor Minside er måten å modernisere på. 

Utgangspunktet er altså å forsøke å fange aktørenes fortolkninger og 

begrunnelser, dvs. hva slags mening fenomenet gir for dem.  

Denne delen av analysen ligger relativt nært opp til prinsipper kjent fra symbolsk 

interaksjonisme, fordi ved at jeg forsøker å gripe fatt i informantenes 

begrunnelser, så gjør jeg dette ved å stille spørsmål om hva slags mening et eller 

annet fenomen har for dem. Inspirert av Herbert Blumers grunnteser for 

interaksjonisme har jeg lagt følgende premisser til grunn i analysen (Blumer, 

1962):  

- Det første premisset dreier seg om at mennesker handler i forhold til noe 
med utgangspunkt i hva slags mening det har for dem. Dette noe kan 
inkludere alt et menneske må forholde seg til i sin verden.  

- Det andre premisset handler om at meningen som ligger til grunn for 
handlingene springer ut fra, eller kan trekkes ut fra, den sosiale interaksjonen 
som en person har med sitt fellesskap.  

- Det tredje premisset er at disse meningene blir håndtert via, og modifisert 
gjennom, en fortolkningsprosess som en person tyr til for å håndtere ting han 
eller hun møter. 

Med andre ord: disse premissene forutsetter at mennesker vil søke mening i sin 

verden gjennom fortolkning av relasjoner til sine omgivelser, og omgivelsene 

består av både andre mennesker, hendelser og ting. I tillegg viser premissene at 

mening (og dermed fortolkning) er relasjonelle. Dette betyr at det som i bunn og 

grunn fortolkes som mening, er relasjoner mennesker har til andre mennesker og 

sine omgivelser for øvrig. Og denne fortolkningen skjer gjennom bruk av språket, 

og det er her begrepene kommer inn i bildet.  

Jeg tar altså utgangspunkt i informanters egne fortolkninger om sin verden, gjerne 

med hans eller hennes egne ord og begreper, og benytter disse som 

retningsanvisere for den videre analysen og fortolkningen. Denne måten å 
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benytte seg av informanters fortolkninger på, er blitt omtalt som Sensitizing 

Concepts (Blumer, 1954; van den Hoonaard, 1997; Bowen, 2006, Layder, 2006) 44.  

Sensitizing Concepts kan representere et slikt bindeledd mellom informantens 

fortolkninger av sin egen verden og sosiologiske fortolkninger av informantens 

verden. Gjennom intervjuingen har det skjedd en språkliggjøring av 

informantenes egen virkelighet. Dermed har det også foregått en 

fortolkningsprosess der informantens fortolkninger av egen verden har stått i 

fokus. Min rolle i etterkant av denne fasen har vært å fortolke disse 

fortolkningene, med utgangspunkt i informantenes egne fortolkninger.  

Et eksempel: Som nevnt, så har en av mine målsettinger vært å finne ut hvilke 

begrunnelser som ble gitt for å etablere den elektroniske tjenesten Minside. Jeg 

tar her utgangspunkt i hvordan de som var involvert i Minside-prosjektet selv 

begrunner etableringen av Minside. Begrunnelsene er informantenes 

fortolkninger av hva Minside skulle utrette, og min målsetting er å gripe disse 

fortolkningene ved å benytte informantenes egne begreper. En av begrunnelsene 

som ble benyttet, var at Minside skulle forenkle folks hverdag. Minside skulle samle 

en rekke elektroniske tjenester i en felles internett-portal, og dette ble omtalt som 

forenkling. Det var ikke lenger nødvendig å kjenne til hvordan offentlig sektor 

var organisert for å få utført tjenester man hadde behov for. Dermed er ordet – 

eller begrepet – forenkling et eksempel på et Sensitizing Concept. Det er med andre 

ord et empirinært begrep, basert på informantens begrunnelser, og dermed 

fortolkninger.  

Min erfaring er at analysearbeidet for det meste foregår i vekselvirkningen 

mellom det empiriske materialet på den ene siden og på forhånd utviklede 

teoretiske konsepter som i stor grad er hentet fra eksisterende forskningsbidrag 

på den andre siden. Det teoretiske begrepsapparatet jeg har benyttet i denne 

avhandlingen, er hentet fra ulike forskningsbidrag som på ulikt vis og ved hjelp 

av ulike tilnærminger alle har tematisert offentlig forvaltning på en eller annen 

måte, og de har alle på ulikt vis diskutert konsekvenser for forvaltningen (og også 

samfunnet) som følge av reformer innenfor det offentlige. Den tredje historien 

jeg forteller, om New Public Management, kan være et eksempel her. NPM 

                                              

44 Begrepet «sensitizing concepts» ble først omtalt i Herbert Blumers berømte og korte 
artikkel fra 1954, «What is Wrong With Social Theory?», som kritiserte samtidens Grand 
Theories, i første omgang funksjonalismens og psykologismens omgang med empiri og 
deres forhold mellom teori og empiri. 
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representerer et sett av ideer for hvordan reformer innenfor offentlig forvaltning 

skal foregå. Som jeg har nevnt tidligere, er dette ofte blitt framlagt som at offentlig 

sektor har hentet inspirasjon og modeller for både organisering og drift fra privat 

sektor (Mydske et al. 2007), og at NPM på denne måten representerer en 

nyliberalistisk utviklingsretning innenfor offentlig sektor. Privatisering, 

konkurranseutsetting og markedsorientering er begreper jeg tidligere har nevnt 

som kjennetegn på NPM i denne sammenhengen, og som jeg også vil utdype 

ytterligere i den tredje historien.  

Poenget i denne sammenhengen er at begrepene som viser til de ulike 

kjennetegnene ved NPM også kan sees som analytiske begreper som benyttes i 

fortolkningen av det øvrige empiriske materialet. Som jeg skal vise i det siste 

kapittelet, så kan ulike begreper fra NPM benyttes nærmest på en deduktiv måte 

i analysen av f.eks. intervjuene eller de offentlige dokumentene. Jeg har vært inne 

på hvordan begrepet forenkling som et Sensitizing Concept kan gi retning til en 

analyse på en induktiv måte. Begrepet om konkurranseutsetting kan være et 

begrep hentet fra NPM som analytisk kan benyttes på en mer deduktiv måte. Det 

kan f.eks. danne utgangspunkt for en generell påstand om måten offentlig sektor 

styres og drives på, og som i mine intervjuer kan undersøkes om dette stemmer 

rent empirisk. Analysen stopper altså ikke hverken i det deduktive eller det 

induktive, men poenget er at disse prosessene pågår parallelt. Det danner også 

grunnlaget for den tredje analysefasen. 

 

Syntetisering – adaptiv teori og strukturers dualitet 

Den tredje og siste analysefasen handler om å forsøke å se «noe nytt». Og 

utgangspunktet for å kunne se noe nytt er nettopp å forsøke å finne fram til en 

analysestrategi som kan se det empiriske materialet og de teoretiske elementene i 

sammenheng innenfor en kontekst. Det teoretiske utgangspunktet her bygger 

videre på både de foregående analysefasene, men i tillegg ønsker jeg å vise 

hvordan aktørene ikke bare handler på bakgrunn av uttalte mål og intensjoner 

(som om de skulle være en direkte årsak til handling), men heller hvordan 

aktørene gjennom sine valg og beslutninger skaper, konstruerer og konstituerer 

sin virkelighet og dermed konsekvensene av sine valg og beslutninger, innenfor 

den konteksten og dermed de strukturelle rammene de befinner seg.  

Målet med denne delen av analysen er at eksisterende forskningsbidrag skal 

fungere som en form for veiledere inn i min egen analyse av det empiriske 
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materialet. Her vil jeg vise til Layders begrep om adaptiv teori (Layder, 1998, 2006), 

en analysestrategi som både har deduktive og induktive elementer. I 

samfunnsforskning vil hensikten med en deduktiv tilnærming være å ta 

utgangspunkt i et sett av generelle antakelser (teorier, konsepter) med den hensikt 

å formulere empirisk testbare antakelser om et fenomen. I en induktiv tilnærming 

er hensikten å forsøke å utvikle generelle teoretiske betraktninger basert på et 

innsamlet empirisk materiale. Adaptiv teori impliserer begge disse tilnærmingene. 

Dette innebærer ikke at det kan angis hvor mye det skal være av hhv. deduktiv 

eller induktiv tilnærming. Det vil bli bestemt av ulike forhold ved fenomenet som 

skal undersøkes, dvs. knyttet til mulighetene for å formulere teoretiske 

betraktninger. Det er ikke slik at adaptiv teori består av en «passe» mengde 

deduksjon og en «passe» mengde induksjon. Det er mer snakk om å dra veksler 

på både deduksjonen og induksjonen på en konstruktiv måte. Denne adaptive 

tilnærmingen kan derfor fungere som et rammeverk av ideer som bidrar til å 

utløse inspirasjon og kreativitet i den pågående analysen (Layder, 1998, s. 136).  

Adaptiv tilnærming handler om å forsøke å utvikle ny teoretisk kunnskap basert 

på både eksisterende teori og innsamlede data ved å kombinere anvendelsen av 

på forhånd-eksisterende teorier og konsepter samt teoretiske konsepter generert 

fra analysen av et konkret empirisk materiale. Dette kan gjelde både for forskning 

som ønsker å forankre teoretiske ideer i empirisk materiale, men også for 

forskning som ønsker en klarere retning for å teoretisere fra sine data (Layder, 

2006).  Begrepet adaptiv viser dermed til at det empiriske materialet både kan 

anpasses/tilpasses eller formes av innsamlede data på samme tid som data selv 

er filtrert gjennom og derigjennom tilpasset eksisterende teoretisk materiale, som 

er relevante og for hånden.  

Det handler om både å benytte seg av mulighetene for prestrukturering av data 

som relevant teori kan gi, samtidig som dette sees i sammenheng med eller 

tilpasses de mønstrene i et datamateriale som vokser fram gjennom analysen. 

Adaptiv teori kan derfor dra veksler på ulike teoritradisjoner gjennom å benytte 

ulike begreper og modeller fra dem, men samtidig kan den være åpen for at de 

kan endres, avkreftes eller bekreftes i møtet med empiriske data.  

Dette gir ikke data eller empiri noen forrang framfor eksisterende teoretiske 

begreper, men det konstruktive og kreative elementet ligger i at forskeren skal 

kunne dra veksler på begge deler samtidig.  
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Adaptiv teori representerer dermed en forskningsstrategi, en framgangsmåte for 

å etablere generell og allmenn fortolkning av samfunnsmessige fenomener, altså 

en strategi for teoriutvikling (Layder, 2008, s. 272). Fokuset ligger på empiriske 

dimensjoner som forholdet mellom handling og struktur, mikroforhold – 

makroforhold, individ – samfunn. Dette er for det første dimensjoner som 

innenfor adaptiv teori ikke sees på som dikotomier, men som dualiteter: 

dimensjonene forutsetter hverandre, og de er gjensidig konstituerende i 

betydningen at det er vanskelig å tenke seg det ene uten det andre. Begge 

dimensjonene må derfor med i en fullverdig analyse av sosiale forhold.  

I tillegg er ikke det jeg kaller kontekster noe som bare «er der», som en 

predisponerer for bestemte handlinger. Kontekstene «blir til» som en følge av 

menneskelig aktivitet, menneskers handlinger, deres beslutninger og deres 

motiver. Men de blir ikke til med utgangspunkt i ingenting. Når det ligger en 

ontologisk forutsetning til grunn om en dualitet mellom handling og struktur, så 

innebærer dette at strukturelle elementer ikke skal reduseres til individuelle 

handlinger: 

(---) system elements cannot be reduced to, or understood as identical with, 
subjective or intersubjective phenomena. (Layder, 2008, s. 282) 

Individers tidligere handlinger har satt spor, de har blitt reprodusert, de har en 

historie, som på en måte gjør dem «relativt uavhengig» (Layder, 2008, s. 282) i 

forhold til samtidige aktiviteter og handlinger utført av aktører «her og nå». Og 

dette er poenget: sporene som tidligere handlinger setter, må forståes i en eller 

annen relasjon til de handlingene som utføres her og nå. (Jeg skal ta ytterligere 

tak i dette nedenfor ved å gjøre rede for Giddens’ begrep om «the duality of 

structure».)  

Det er dette som aktualiserer adaptiv teori i denne avhandlingen: Når formålet 

med avhandlingen er å undersøke aktørers begrunnelser for å digitalisere 

forvaltningen og for så å knytte disse begrunnelsene til den forvaltningsmessige 

konteksten dette skjer innenfor, så er det nettopp et forsøk på etablere en 

analysestrategi som både baserer seg på en fortolkning av aktørers begrunnelser 

valg og handlinger «her og nå», og se dette i sammenheng med fortolkninger av 

strukturelle forhold som «er der på forhånd».  

Analysestrategien tar utgangspunkt i en ontologisk forutsetning om en individ – 

samfunn-dualisme, (eller handling–struktur-dualitet, eller mikro–makro-dualitet) 

og argumenterer for at når denne dualiteten skal undersøkes, så er det fruktbart 

og hensiktsmessig med en forskningsstrategi der fortolkninger både skjer med 
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utgangspunkt i det empiriske materialet selv og med utgangspunkt i allerede 

eksisterende teoretiske konsepter. Det empiriske materialet er ikke nødvendigvis 

det samme som data om aktører, altså om mikroforhold, men når dataene er 

samlet inn gjennom intervjuer, så har de likevel denne mikro-nivå-dimensjonen i 

seg. Litt annerledes er det f.eks. med dokumenter som analyseres, men de er jo 

også produsert av aktører innenfor en kontekst, og på den måten representerer 

også de på mange måter mikro-dimensjoner. 

Forskning om New Public Management, som denne avhandlingens tredje 

historie er basert på, har mer preg av å representere en makro-dimensjon. Her er 

begrepene som benyttes allmenne betraktinger på hva som kjennetegner offentlig 

forvaltning, generelle begreper som har som hensikt å beskrive og forklare 

egenskaper ved de strukturelle elementene eller ved makro-dimensjonen. 

Formålet i analysen er altså å diskutere forholdet mellom aktørers handlinger (og 

deres valg og beslutninger) og hvordan disse står i forhold til de strukturelle 

elementene i konteksten de oppstår i. Og samtidig: det er aktørers handlinger 

som konstituerer konteksten, samtidig som den strukturelle dimensjonen er 

konstituerende for aktørers handlinger, valg og beslutninger. Dette er dualitet. 

Et eksempel som kan illustrere poenget her, handler om et mer grunnleggende 

sosiologisk spørsmål om hvor vidt aktørers valg (og for så vidt dermed også deres 

begrunnelser) er et resultat av egen fri vilje, eller om det er resultat av strukturelle 

føringer utenfor individet eller aktøren selv. Spørsmålet bringer med andre ord 

på bane problemet om forholdet mellom en kollektivistisk eller en individualistisk 

tilnærming til fortolkning av samfunnsfenomener. 

En metodologisk kollektivistisk tilnærming til forståelse av samfunnet vil legge 

vekt på de strukturelle forholdene som førende og til dels determinerende og 

begrensende for aktørers handlinger. Dette er en objektivistisk måte for 

forståelse av samfunnet, der overindividuelle og objektive sosiale strukturer 

eksisterer relativt uavhengig av aktørene og deres intensjoner. Målet for en slik 

sosiologi vil være å undersøke hvordan strukturene er determinerende for 

aktørers handlinger. En metodologisk individualistisk tilnærming vil fokusere på 

aktørene og deres (presumptivt frie) intensjoner, valg og handlinger. En slik 

subjektivistisk måte å forstå samfunnet på tar utgangspunkt i aktørene og de 

meninger og fortolkninger de vil tillegge sine handlinger. Sosiale strukturer (i den 

grad de i det hele tatt eksisterer for en slik sosiologi) må leses som et produkt av 

aktørenes relativt selvstendige handlinger.  
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Denne relasjonen har ofte blitt tolket reduksjonistisk, som et valg enten mellom 

subjektivisme eller objektivisme eller mellom aktør eller struktur (Fauske, 1998). 

Innenfor hovedstrømningen av sosiologien har strukturbegrepet blitt definert 

objektivistisk, noe som har medført at aktørenes subjektivitet har fått for liten 

plass i analysene. Innenfor den fenomenologiske og hermeneutiske tradisjonen 

er det derimot aktørenes subjektive opplevelser som har blitt lagt til grunn for 

samfunnsvitenskapen, og som dermed har fått forrang i samfunnsanalysene. 

Giddens (1984) strukturasjonsteori (structuration theory) er en teori som har som 

ambisjon å forene to motpoler for forståelse av samfunnslivet ved å kople aktør 

og strukturer på en slik måte at de ikke blir forstått som kun gjensidige 

begrensninger av hverandre, eller at de må forståes som nærmest utelukkende 

kategorier. Det handler altså om ikke å gi noen av posisjonene forrang, men å dra 

veksler på begge perspektivene og se dem i sammenheng i analysen av ulike 

samfunnsforhold: 

The basic domain of study of the social sciences, according to the theory of 
structuration, is neither the experience of the individual actor, nor the existence 
of any form of societal totality, but social practices ordered across space and 
time. (Giddens, 1984, s. 2)  

I målsettingen om overskridelse av dikotomiseringen mellom aktør og struktur 

anvender Giddens i sin strukturasjonsteori begrepet strukturens dualitet (the duality 

of structure) for å vise overskridelsen i skillet mellom aktør og struktur. Sosiale 

strukturer er her både et medium for og et resultat av aktørers handlinger; aktører 

og strukturer er gjensidig konstituerende og avhengige av hverandre:   

The essential recursiveness of social life is constituted in social practices; 
structure is both medium and outcome of practices. Structures enter 
simultaneously into the constitution of the agent and social practices, and exists 
in the generating moments of this constitution. (Giddens, 1979, s.5) 

Struktur er altså regler og ressurser som aktørene handler ut fra, der regler og 

koder viser til ordnende prinsipper som manifesteres gjennom handling. 

Strukturen har ingen eksistens i tid og rom, men er en virtuell orden som 

reproduseres gjennom sosial interaksjon. Sosiale strukturer er derfor 

underliggende regler og ressurser som muliggjør sosial praksis, mens sosiale 

systemer er relativt stabile og rekursive (tilbakevendende) samhandlingsmønstre 

som oppstår som et resultat av at aktørene handler på bakgrunn av underliggende 

strukturer og derfor (gjennom refleksivitet) opptrer på en relativt regelmessig og 

standardisert måte. I følge Giddens har derfor sosiale systemer «strukturelle 

egenskaper», der systemets form og særpreg er et uttrykk for de bestemte regler 
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og ressurser som ligger til grunn og som kommer til uttrykk gjennom 

observerbare sosiale systemer.  

Det er når slike sosiale systemer får en viss utstrekning i tid og rom at de kan 

benevnes som sosiale institusjoner. Sosiale institusjoner kjennetegnes derfor av 

relativt faste, forutsigbare og repetitive samhandlingsmønstre slik vi finner det i 

kjernefamilien, markedet, medier, vitenskapen, helsevesenet og i staten. Dermed 

er Giddens begrep om sosiale institusjoner også dekkende for den offentlige 

forvaltningen, som er objekt for denne avhandlingens studie. 

Men igjen er det viktig å se dualiteten også innenfor institusjonene. Selv om 

institusjonene representerer et relativt fast mønster av regler og ressurser, så blir 

de også vedlikeholdt og endret og dermed både produsert og reprodusert av 

kompetente aktørers valg og handlinger. Kompetente aktører sørger for en 

kontinuerlig produksjon og reproduksjon av det som Giddens kaller 

institusjoners autoritative ressurser (Giddens, 1984). 

Giddens definerer altså aktør og struktur som to aspekter ved sosial praksis. Til 

grunn for Giddens handlingsbegrep står forutsetningen om kompetente, 

refleksive aktører, noe som innebærer at aktørene har kunnskap om situasjonen 

de befinner seg i og handler i forhold til dette. Kunnskapen vi handler på 

grunnlag av, har kapasitet til å endre de omstendigheter den opprinnelig refererer 

til. Giddens definerer imidlertid ikke handling som en hendelse, men som en 

«kontinuerlig strøm» eller utfoldelse av praktiske aktiviteter. 

Jeg har intervjuet det jeg kaller for politiske aktører, dvs. aktører som har som 

mål å skape endring innenfor samfunnet, gjerne uttrykt som forbedringer. Slik vil 

de i alle fall forstå det selv. I tillegg er dette aktører som vil begrunne sine 

handlinger, og de har i stor grad refleksiv kunnskap om både konteksten og sine 

handlinger. Dette uttrykkes gjennom aktørenes refleksive regulering av sine handlinger 

(reflexive monitoring of action). For det første viser dette til aktørers evne til 

gjennom handling å påvirke og gripe inn i situasjoner for dermed også å forandre 

dem. For det andre handler det om at aktørene gjennom handlingsrasjonalisering 

(rationalization of action) rutinemessig også er i kontakt med grunnene for sine 

handlinger (uansett om grunnene er gode eller dårlige). Denne kroniske 

prosessen representerer en kontinuerlig overvåkningsprosess for vår atferd. 

Tradisjoner kan f.eks. på den ene siden representere slike atferdsovervåkinger, 

samtidig som refleksjonen over tradisjonene gjør at våre handlinger her og nå 

stadig brytes mot tradisjonene, med potensiale for endring og utvikling. 
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Hverdagens sosiale praksiser kjennetegnes av at de «konstant undersøkes og 

omformes i lys av innkommende informasjon om de samme praksiser, og følgelig 

endrer sin karakter på grunnleggende vis» (Giddens, 1997, s. 35). 

At aktører rasjonelt begrunner sine handlinger, er ikke det samme som å si at 

handlingene fullt ut er rasjonelle eller at vi kan operere med et begrep om en fullt 

ut rasjonell aktør. Giddens skiller mellom aktørenes diskursive bevissthet og dere 

praktiske bevissthet (Giddens, 1984, 1993; Aakvaag, 2008). Den diskursive 

bevisstheten representerer den mest refleksive delen av begrunnelsene for 

aktørenes handlinger, og denne vil uttrykkes verbalt. Den praktiske bevisstheten 

er kunnskap vi tar for gitt, som vi ikke trenger å tenke over, og som vi heller ikke 

har så lett for å uttrykke verbalt45.  

Her trekker Giddens særlig veksler på fenomenologien og etnometodologien, 

som han hevder har bidratt til å avdekke de «dypere lag» i aktørers bevissthet, lag 

som ikke er enkelt å avdekke eller å gjøre rede for, men som i Giddens 

stratifikasjonsmodell for vår bevissthet representerer den handlingskompetansen 

som er kreativ og selvstendig. Den praktiske bevisstheten viser til aktørers 

potensielt frie handlinger, mens den diskursive bevisstheten baseres på 

rasjonalitet, begrunnelser og erfaringer og peker dermed i retning av sosiale 

institusjoner og strukturer46.  

En av Giddens grunnleggende antakelser er videre at agenter kan intervenere i 

verden eller la være, og at agenter har hva han kaller transformativ kapasitet, som 

er evnen til å kunne påvirke (make a difference) eksisterende tilstander eller et 

hendelsesforløp (Giddens, 1984, s.14-15). På denne måten vil aktørene både 

skape og bli skapt av og gjennom sosiale systemer. Dette innebærer at aktørens 

frihet til å velge til slutt må sees som et empirisk spørsmål, men at det må besvares 

ut fra en ontologisk forutsetning om at mennesket alltid kan velge sine handlinger 

(Giddens, 1991, s. 204). Med andre ord må aktørens handling alltid 

                                              

45 Dette må ikke forveksles med «det ubevisste», som Giddens reserverer for barndommens 
grunnleggende erfaringer og til undertrykte motiver (represjoner) (Giddens, 1984, s. 45). 

46 For Giddens har sosiale strukturer en muliggjørende funksjon. I følge Aakvaag (2008) 
bryter Giddens her med «en kulturell fordom i Vesten, med opphav i romantikkens 
genibegrep, som sier at frihet, kreativitet og selvstendighet innebærer å frigjøre seg fra 
etablerte normer, regler og kulturelle koder. I følge Giddens er det tvert imot slik at det først 
er ved å trekke på overindividuelle regler og ressurser at vi kan handle fritt og kreativt.» (s. 
137).  
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problematiseres som et valg selv om handlingen i konkrete tilfeller fremstår som 

den eneste mulige (Fauske, 1998). 

Strukturasjonsteorien må i utgangspunktet betegnes som en generell teori om 

samfunnsmessige forhold og ikke en teori som adresserer spesifikke empiriske 

problemstillinger (Layder, 2008). Likevel innebærer ikke dette at elementer av 

teorien ikke kan anvendes på mer empiriske problemstillinger. Giddens legger 

selv vekt på at det ikke nødvendigvis må være slik at hele strukturasjonsteorien 

må appliseres på et empirisk felt (Giddens, 1983). Strukturasjonsteorien er bygget 

opp på en fleksibel og ikke-dogmatisk måte, slik at det er fullt mulig, og til og 

med anbefalt, å anvende deler av teorien til å belyse mer spesifikke 

problemstillinger (Layder, 1998, 2008)47.  

Layder viser i denne sammenhengen til Blumers begrep om sensitizing consepts, et 

begrep som handler om å benytte empirisk baserte konsepter som en veiledning 

og retningsviser i analyse av et empirisk materiale, slik jeg har vært inne på 

tidligere. Men også begreper hentet fra mer generelle teoretiske betraktninger kan 

benyttes som slike sensitizing concepts. Teoretiske begreper og elementer kan 

både benyttes i den innledende fasen av et forskningsprosjekt, og de kan benyttes 

for å belyse empiriske funn i senere faser av analyseprosessen (Layder, 2008). 

 

Layder og Giddens: relevans for avhandlingens analyse 

For å oppsummere: Mitt teoretiske ståsted er fundert i en teoretisk og analytisk 

forutsetning om aktørers og strukturers gjensidige konstituering. Denne 

                                              

47 En av de mest kritiserte sidene ved strukturasjonsteorien er likevel Giddens begrep om 
struktur (se f.eks. Aakvaag, 2008). Kritikken dreier seg om en påstand om at Giddens 
underspiller sosiale strukturers begrensende betydning i samfunnslivet. Dette er i bunn og 
grunn en diskusjon om hvorvidt strukturene har muliggjørende eller begrensende funksjoner 
overfor aktørene. Giddens tar i sin strukturasjonsteori utgangspunkt i interaksjon som 
foregår på mikronivå, interaksjon mellom frie, kompetente aktører, for deretter å tilpasse et 
strukturbegrep til aktørenes handlinger. Giddens klare mål er å utvikle et strukturbegrep som 
er noe annet enn en ytre ramme som setter grenser for aktørenes handlinger. Strukturer er 
abstrakte «[r]ules and resources, or sets of transformations, organized as properties of social 
systems» (Giddens, 1984, s. 25), og som utgjør aktørenes mulighetspotensiale. Strukturer 
er i følge Giddens derfor noe som utgjør en muliggjørende funksjon for aktøren, men 
påstanden er at disse muliggjørende sidene blir over-kommunisert på bekostning av 
strukturenes begrensende funksjoner. Det er åpenbart noe positivt og kreativt i det at 
strukturer gir aktører muligheter, men det er vel også slik at strukturer setter grenser for 
aktørers frihet og valg? 
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forutsetningen har jeg forsøkt å begrunne med utgangspunkt i Derek Layders 

begrep om adaptiv teori samt Giddens’ begrep om the duality of structure. Der 

Giddens hevder at en forståelse av et sosialt fenomen er betinget av det 

konstituerende forholdet mellom refleksive aktører og strukturelle betingelser, så 

hevder Layder at måten å undersøke sosiale fenomener på, er gjennom adaptiv 

teori, dvs. ved å benytte både deduktive og induktive elementer i analysen. 

Det som gjør Giddens og Layder relevante for denne avhandlingen, er at de begge 

legger opp til det jeg vil kalle åpne analyser. Slike analyser innebærer at de teoretiske 

elementene gir klare innspill til hvordan sosiale fenomener skal undersøkes. 

Giddens legger i sin strukturasjonsteori opp til å fokusere på samspillet eller det 

gjensidig konstituerende i forholdet mellom aktør og struktur, mens Layder gir 

innspill til en analytisk framgangsmåte som inneholder både deduksjon og 

induksjon, til hvordan dette forholdet kan betraktes gjennom sin adaptive teori.48  

Det de altså har til felles, er at de på hver sin måte gir en analytisk åpning i studiet 

av dualiteten i forholdet mellom sosiale strukturer og aktører 

(strukturasjonsteorien) og for hvordan en slik analyse kan gjøres (adaptiv teori). 

Dette gjør de ved å understreke betydningen av det gjensidig konstituerende 

forholdet som kjennetegner teorienes sentrale begreper (aktør - struktur, 

deduksjon - induksjon) i analysemetoden. En annen måte å si dette på er at begge 

disse teoretiske perspektivene som jeg har presentert, har som mål å unndra seg 

en streng dikotomisering i forklaringene av sosiale forhold, fordi de understreker 

at en fullverdig forståelse av sosiale fenomener for det første handler om at det 

som studeres (samfunnet, forholdet mellom aktør og struktur) må analyseres som 

en dualitet (ikke som en dikotomi), og for det andre at måten å gjøre det på (den 

empiriske analysen) må gjøres ved hjelp av dualistisk analyse (adaptivt).  

Det jeg mener er en annen styrke ved begge disse teoretiske rammeverkene, er at 

de ikke foreskriver ferdige analytiske kategorier for det empiriske materialet. 

Hensikten med det teoretiske rammeverket er først og fremst å gjøre rede for 

prinsippene for analysen av det empiriske feltet, og at det er opp til den konkrete 

                                              

48 Derek Layder gir også et teoretisk bidrag til bl.a. forholdet mellom aktør og struktur i sin 
Theory of Social Domaines (se f.eks. Layder 2006, s. 272 ff). Selv om Layder her kritiserer 
ulike sider ved Giddens’ strukturasjonsteori, er likevel tilnærmingen hans rent tematisk 
såpass overlappende med Giddens etter min vurdering, at jeg har valgt å ikke ta med en 
egen diskusjon om forholdet mellom Layders domaine theory og Giddens 
strukturasjonsteori. Jeg viser her til Layders bok fra 2008: Understanding Social Theory. 
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empiriske studien å vise hvordan ulike elementer, som f.eks. innholdet i de ulike 

begrunnelsene for å modernisere ved å etablere elektroniske tjenester, kommer 

til uttrykk og kan knyttes til konteksten dette skjer innenfor. At det er en 

sammenheng mellom begrunnelsene og konteksten de tas innenfor, er et 

teoretisk poeng, hvordan denne relasjonen ser ut, er et empirisk poeng. 

Jeg ønsker altså å dra veksler både på elementer fra Giddens strukturasjonsteori 

og på den adaptive tilnærmingsmåten fra Layder når jeg skal forsøke å finne ut 

mer om hvordan moderniseringsprosesser innenfor offentlig forvaltning ved 

hjelp av IKT blir forstått og begrunnet av involverte aktører og hvordan dette 

kan forståes på en sosiologisk måte. Det er i hovedsak derfor jeg for det første 

vil basere undersøkelsen om begrunnelsene for moderniseringsprosesser og 

elektronisk teknologi på en empirisk studie av Minside. For det andre er det 

derfor jeg vil analysere offentlige dokumenter som har satt anvendelsen av 

digitaliseringsprosesser i fokus for moderniseringen av forvaltningens tjenester 

og virksomheter. Og for det tredje er det også derfor jeg vil analysere nærmere 

den forvaltningsmessige konteksten som moderniseringen skjer innenfor ved å 

utforske det normative grunnlaget som denne konteksten utgjør.  

 

Oppsummering 

I dette kapittelet har jeg først gjort nærmere rede for og begrunnet det empiriske 

grunnlaget jeg har benyttet i analysen, hva slags empirisk materiale jeg har 

benyttet, hvordan jeg har samlet det inn og hvordan jeg har bearbeidet det for 

analyse. Deretter har jeg gjort rede for de metodologiske prinsippene for hvordan 

jeg vil analysere det empiriske materialet. 

Typisk for kvalitativ forskning er at forskningsprosessen er fleksibel. Dette betyr 

ikke det samme som at den er tilfeldig. Det er heller slik at prosessen er preget av 

at det gjøres valg på bakgrunn av de valg som er gjort. Prosessen i denne 

avhandlingen har vært preget av at jeg ønsket å finne fram til de nevnte 

informasjonsrike enhetene (både når det gjaldt personer og skriftlig materiale), 

og relevans og variasjon var sentrale kriterier for de valgene jeg gjorde. Dette gjelder 

både når det var snakk om å rekruttere informanter til intervjuer gjennom den 

nevnte «snøballmetoden» (Johannesen et al., 2010; Esaiasson et al., 2012) og når 

det gjaldt å finne fram til presentasjoner av Minside og ulike offentlige 

dokumenter der modernisering av forvaltningen skulle være tema. Kriteriene for 

utvelgelse sett i forhold til relevans og variasjon var basert på mitt faglige skjønn 
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etter som jeg ble bedre og bedre kjent med materialet jeg samlet inn, og skjønnet 

jeg utøvde var i stor grad basert på at jeg fulgte en prosedyre med analyse av det 

allerede innsamlede materialet underveis. Med andre ord: datainnsamling og 

analyse foregikk parallelt.  

Når det gjelder selve datainnsamlingen, har jeg omtalt mine intervjuer som 

informantintervjuer, et begrep som legger fokus på at jeg henter inn 

fenomenbeskrivelser heller enn informasjon om egenskaper ved 

intervjupersonene. Omfanget av intervjuene som er samlet inn, er knyttet til 

begrepet om pragmatisk metning, en logikk om at jeg har intervjuet til jeg mener 

å ha nok materiale for å gjøre en tilstrekkelig omfattende analyse av det 

fenomenet jeg har konsentrert meg om, å finne fram til ulike begrunnelser for 

anvendelsen IKT i moderniseringsarbeidet. 

I tillegg har jeg gjort rede for hvordan de øvrige tekstene i analysen er innhentet 

og benyttet, i all hovedsak offentlige dokumenter som har modernisering av 

forvaltningen og anvendelsen av IKT i dette arbeidet som tema. Mens 

intervjuene kan forståes som en samproduksjon av data framkommet gjennom 

en konstruktiv prosess i møtet mellom meg og informasjonsrike informanter, så 

er de offentlige dokumentenes innhold allerede formulert på forhånd. Begge 

deler er tekster, kommet fram på ulikt vis, og som danner grunnlaget for to ulike 

historier i avhandlingen. Men prinsippene for analysen av dem er relativt lik.  

Jeg har gjort rede for en tredelt analyseprosess som handler om systematisering, 

fenomenbeskrivelser ut fra informantenes fortellinger og til slutt prinsippene for 

den teoretiske analysen. Til dette siste har jeg både vist til Giddens’ 

strukturasjonsteori og til Layders begrep om adaptiv teori. Poenget med dette 

siste er at jeg i denne avhandlingen ikke har ønsket å «teste» et teoretisk konsept 

eller en teoretisk modell på mine innsamlede data, men at jeg heller har hatt 

behov for å stille meg åpen for å kunne anvende ulike teoretiske konsepter og 

modeller underveis i analyseprosessen. Det er begrepene om the duality of structure, 

adaptiv teori og sensitizing concepts som danner utgangspunktet for analysen av det 

empiriske materialet.   

Teoretisk forståelse (det å trekke allmenne slutninger på basis av spesielle 

forhold) kan utvikles fra det empiriske materialet som for eksempel i mer 

«grounded» forskning, men i en adaptiv teoretisk tilnærming vil dette skje i 

sammenheng med teoretiske konsepter som er med fra starten i 

analyseprosessen. Det er med denne måten jeg har forsøkt å knytte sammen 
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empiri og teori i denne avhandlingen. Poenget er at det både er nødvendig og 

viktig å ha teoretiske oppfatninger og forestillinger på forhånd, og det er også 

viktig å benytte disse i den første analysefasen, samtidig som man er åpen for at 

det empiriske materialet samtidig kan inneholde forhold som ikke fanges inn av 

de teoretiske antakelsene på forhånd. Men prosessen med åpenhet overfor det 

empiriske materialet og erkjennelsen om de teoretiske antakelsene, må gå 

parallelt.  

Dette danner også kjernen i poenget med å benytte tre historier som grunnlag for 

analyse av avhandlingens forskningsspørsmål, slik jeg har gjort rede for tidligere. 

Men jeg skal her kort oppsummere argumentene og begrunnelsene. Den første 

historien, om Minside, tar utgangspunkt i forvaltningens aktører og deres 

begrunnelser for å anvende IKT i moderniseringsarbeidet. Historien danner 

grunnlag for en induktivt preget analyse. Her står forvaltningens aktører og deres 

måter å se IKT i forvaltningen på i sentrum. Det samme gjelder for så vidt også 

den andre historien, som handler om hvordan IKT og digitaliseringsprosesser 

har blitt begrunnet, men der dette også er satt inn i en tidsdimensjon. Den tredje 

historien legger i større grad opp til en deduktiv tilnærming til forståelse av 

begrunnelser for IKT og digitaliseringsprosesser. Her tar jeg utgangspunkt i en 

mer generell teori om reformer og modernisering innenfor offentlig forvaltning 

som tema, og som benyttes i en mer deduktiv analyseform.  
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3. Den første historien: Minside 

 

 

 

 

 

 

Dette kapittelet presenterer den første av de tre historiene som senere skal danne 

grunnlaget for analysen av begrunnelsene forvaltningen gir for å modernisere ved 

å etablere elektroniske tjenester. Formålet med kapittelet er å fortelle Minsides 

historie slik den ser ut fra de involverte aktørenes perspektiv. Jeg vil presentere 

historien om Minside kronologisk, fra ideen om Minside ble unnfanget til 

Minside ble etablert som et prosjekt i Moderniseringsdepartementet og videre 

fram til lanseringen av tjenesten i 2006. Jeg tar også for meg perioden etter 

lanseringen og fram til tjenesten ble avviklet i mai 2012.  

Jeg begynner med å presentere den elektroniske tjenesten Minside. Som det vil 

komme fram, handler historien om Minside også om relasjonen til andre 

elektroniske tjenester. Dette gjelder spesielt den elektroniske påloggingstjenesten 

som fikk navnet Sikkerhetsportalen. I tillegg vil man se at historien om Minside ikke 

bare handler om en bestemt elektronisk tjeneste, men like mye om at Minside er 

et eksempel på hvordan et moderniseringsprosjekt som setter digitalisering i 

sentrum, gjennomføres i forvaltningen.  

Historien om Minside vil altså i stor grad handle om måten prosjektet 

gjennomføres på og ulike begrunnelser som blir tatt underveis i prosjektperioden, 

framfor de tekniske og funksjonelle sidene ved tjenesten.  Likevel er det naturlig 

å starte kapittelet med en presentasjon av selve tjenesten for å kunne bli bedre 

kjent med hva slags tjeneste Minside var, og hva som var hensikten med den. 
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Minsides data og tjenester 

Minside var en elektronisk portal49, og den inneholdt og samlet elektroniske data 

som ble produsert og levert fra en rekke offentlige enheter og 

tjenesteleverandører. Eksempler på leverandører er Skatteetaten, Statens 

lånekasse for utdanning, Statens Vegvesen og Statens kartverk, for å nevne noen 

tjenestetilbydere. Og selv om disse statlige enhetene i de fleste tilfeller også hadde 

utviklet egne elektroniske løsninger og tjenester med inngang fra den enkelte etats 

internettsider, så var hovedpoenget nå at Minside samlet alle disse digitale 

tjenestene i samme nettportal.  

Tjenestene som var med i Minside, var av to hovedtyper: registerdata og 

transaksjonstjenester. Registerdata skulle gi brukerne enkel tilgang til oppdatert 

oversikt over informasjon og registerdata om seg selv. Det skulle være enkelt å 

sjekke status for eget studielån, hvilken adresse man var registrert på i 

Folkeregisteret og antall kjøretøyer man var registrert med. Den andre typen 

tjenester var transaksjonstjenestene. Man kunne få utført ulike tjenester, som for 

eksempel bytte av fastlege eller melde flytting automatisk, uten at det involverte 

manuelle mellomledd.  

Mange av dataene i Minside var opplysninger av personlig art som krevde 

beskyttelse for innsyn fra uvedkommende og beskyttelse mot misbruk. Derfor 

var det nødvendig med en sikker elektronisk påloggingstjeneste. Mellom Minside 

og brukeren finner vi derfor «Sikkerhetsportalen» som virker «i bakgrunnen» og 

som sørger for at påloggingen er sikker, og at identifikasjonen er korrekt. Ved 

valg av en transaksjonstjeneste skulle brukeren via en lenke kunne «hoppe» til 

tjenesteleverandørenes nettsider, ferdig autentisert (for tjenester som krevde 

autentisering). Brukeren ville i realiteten ikke merke Sikkerhetsportalen som noe 

annet enn et påloggingsvindu når man ønsket å gå inn på Minside (eller en annen 

offentlig digital tjeneste), der brukernavn og passord skulle tastes inn. Poenget 

med Sikkerhetsportalen var at det kun skulle være nødvendig med en pålogging 

og ett passord for å kunne få tilgang til en rekke offentlige tjenester. Ved pålogging 

                                              

49 En portal kan defineres som «(---) en webbasert tjeneste som fungerer som en 
inngangsport til samlinger av nettbasert informasjon, og som i tillegg tilbyr ulike verdiøkende 
tjenester bygget opp med utgangspunkt i den informasjonen portalen administrerer 
adgangen til.» (Hannemyr 1998, gjengitt i Statskonsult rapport 2002, s. 7)  
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på Minside etter lanseringen i desember 2006 (med web-adressen 

www.minside.no50) kom man inn på følgende side: 

 

Figur 2: Minsides forside på www.minside.no, slik den så ut en tid etter at den 

var blitt lansert, våren 2007 

Snarveier til de ulike tjenestene og tjenesteleverandørene er i menyen til venstre i 

bildet, informasjon og resultater av søk eller oppslag presenteres i feltet i midten, 

og informasjon om siste pålogging, kalenderfunksjon med varsling av viktige 

datoer (ikke implementert), samt kontaktinformasjon er i feltet til høyre. I tillegg 

ga Minside anledning til individuell utforming med hensyn til bl.a. fargevalg og 

hvilke tjenester man ønsket å få presentert på siden51.  

                                              

50 Web-adressen minside.no ble først etablert av et norsk motormagasin i 2003, men ble 
aldri benyttet. Redaktøren av motormagasinet solgte derfor domenet til 
Moderniseringsdepartementet i oktober 2004 for 5000 kroner. Computerworld skrev i 
oktober 2004 at «Meyer har nå 7 995 000 kroner igjen til å videreutvikle borgerportalen» 
(http://www.idg.no/bransje/bransjenyheter/article29054.ece, publisert: 20.10.2004 kl 03:36), 
etter at det ble kjent at Regjeringen hadde avsatt 8 millioner kroner til utviklingen av Minside 
for 2005. 

51 For en grundig gjennomgang av Minsides tekniske funksjonalitet, se f.eks. Helberg, K. 
and S. Skagemo (2007). Semantisk Minside: semantisk web og rettighetsinformasjon, 
http://www.helberg.no/sms.pdf  
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Svangerskapet: Tiden etter brygga i Florø  

Som tidligere nevnt skjedde unnfangelsen av Minside i forbindelse med at 

ledelsen i det nyopprettede Moderniseringsdepartementet holdt et seminar i 

Florø i mai 204 der temaet var hvordan de skulle få fortgang i 

moderniseringsarbeidet innenfor den offentlige forvaltningen. Ganske 

umiddelbart etter seminaret ble det satt i gang stor aktivitet for å realisere ideen:  

Da ruller det fort, og det som best beskriver hvor rått dette var er en av 
byråkratene i departementet (---) som sier at han aldri har opplevd at et slikt 
prosjekt har blitt forankret så raskt og så bredt, uten at det hadde blitt gjort noe 
utredningsarbeid, ut over at jeg på 2 A4-ark beskrev ideen bak Minside 
(Statsråd, Moderniseringsdepartementet). 

Måten Minside-prosjektet52 ble satt i gang og prosjektets tilknytning til og 

forankring i Moderniseringsdepartementet, ble av praktisk talt alle jeg intervjuet, 

omtalt med at Minside var «et spesielt prosjekt». Ett typisk utsagn er hentet fra 

en av de sentrale prosjektmedarbeiderne: 

Det er jo et veldig utradisjonelt prosjekt i den forstand at det er en statsråd som 
lanserer ideen.  Det er ofte sammenlignet med Kennedy. I 1961 sa han at ved 
utgangen av 60-tallet så skal vi sette en mann på månen.  Ingen hadde utredet 
hva som skulle til for å sette en mann på månen og ingen hadde utredet hva 
som skulle til for å få på plass Minside, men [Statsråden] var jo den som sa at 
dette må vi få til og han satte jo veldig knappe tidsfrister (Prosjektleder, 
Moderniseringsdepartementet).   

At Minside blir sammenlignet med Kennedys visjoner, forteller antakelig en del 

om engasjementet og begeistringen som var knyttet til Minside-prosjektet. Det 

var høy aktivitet og høyt tempo i det videre arbeidet med Minside i 

Moderniseringsdepartementet ut over høsten 2004, og statsråden «satte seg selv 

i førersetet», som han selv uttrykker det, og fikk gehør for det: 

                                              

52 Med prosjekt eller prosjektorganisering mener jeg i denne avhandlingen en ad-hoc-
organisasjon som etableres utenpå eller i tillegg til forvaltningens basis-struktur (Jacobsen 
og Thorsvik, 2013). Det typiske her er at de ansatte har sine stillingsinstrukser knyttet til 
f.eks. Moderniseringsdepartementets ulike enheter, mens mesteparten av 
arbeidsoppgavene de utfører i en tidsavgrenset periode, foregår i prosjekter, som f.eks. 
Minsideprosjektet eller Sikkerhetsportalprosjektet. Et prosjekt kjennetegnes ved at 
oppgavene er tidsavgrensete og selve prosjektorganisasjonen er sammensatt av deltakere 
fra flere avdelinger eller enheter, enten fra basisorganisasjonen, fra andre enheter innenfor 
organisasjonene eller fra eksterne organisasjoner (Nylehn 2002). Disse eksterne 
organisasjonene kan være private eller offentlige. I de senere årene er det å arbeide i 
prosjekter blitt en mer vanlig arbeidsform innenfor offentlig forvaltning, og 
prosjektorganisering benyttes ofte i forbindelse med reformer og omorganisering innenfor 
forvaltningen (Christensen et.al. 2007).   
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Og da opplever jeg en ganske unison tilslutning [fra det politiske miljøet] om 
punkt 1, Minside-ideen, og punkt 2, at jeg signaliserer så sterkt at jeg vil sette 
meg i førersetet for en samordning. Så snart jobbes det videre med prosjektet 
– jobben med en «kravspekk» er selvfølgelig iverksatt, vi diskuterer 
framgangsmåte for valg av leverandør og så driver jeg et betydelig arbeid 
overfor etatene for å forankre den oppslutningen som kom til uttrykk (---). 
(Statsråd, Moderniseringsdepartementet). 

Minside ble sendt ut på offentlig anbud høsten 2004. Dette var det nødvendig å 

gjøre pga. loven om offentlig anskaffelser som pålegger det offentlige å sende 

innkjøp av varer og tjenester over en viss størrelse målt i kroner53 ut på det åpne 

markedet. Slik konkurranseutsetting er institusjonalisert i den norske 

forvaltningen gjennom loven om offentlig anskaffelser (LOV-1999-07-16-69). 

Det private IT-selskapet Software Informations, som bl.a. har spesialisert seg på 

offentlige digitale tjenester, vant anbudsrunden i konkurranse med ni andre 

selskaper, og de fikk oppdraget med den tekniske utviklingen av Minside på 

grunnlag av kravspesifikasjonen fra departementet.  

I februar 2005 ble så Minside etablert som et formelt prosjekt i 

Moderniseringsdepartementet med en prosjektleder fra departementet og en 

prosjektledelse som ble tilført personalressurser fra bl.a. Norge.no, Skatteetaten, 

Vegdirektoratet og Statens Lånekasse. Målet var å knytte til seg personer fra etater 

som hadde kunnskap og erfaring fra lignende prosjekter med elektroniske 

tjenester, og resultatet ble en tredelt prosjektstruktur.  

Et mottaksprosjekt skulle sørge for at departementet kjøpte et godt system som 

passet sammen med etatenes systemer, og at Minside ble nyttig og brukervennlig. 

Et leveranseprosjekt hadde ansvaret for å levere Minside-systemet eller 

applikasjonen54. Dette innebar utviklingen av hvordan systemet skulle se ut og 

fungere (realisering av kravspesifikasjonen), programmering, innkjøp av 

nødvendig programvare, integrering av etatenes tjenester, testing og 

videreutvikling med mer. I tillegg ble det opprettet et forvaltningsprosjekt, der 

ansvaret for å forvalte Minside når systemet var operativt, skulle legges til 

Norge.no.  

                                              

53 I 2004 var dette 500 000 NOK 

54 Software Innovation, som vant anbudsrunden og som fikk i oppgave å utvikle og levere 
Minside-tjenesten, har vært organisert i dette leveranseprosjektet. De har vært leverandør 
av den tekniske løsningen, dvs. selve Minside-applikasjonen sammen med 
underleverandørene Kantega, Sun og Telecomputing Infostream. 
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Det ble samtidig etablert et samarbeid med de ulike offentlige etatene som skulle 

levere tjenester til Minside, de såkalte tjenesteleverandørene, gjennom et 

tjenesteforum som bestod av representanter fra etatene som skulle levere tjenester 

til Minside og som skulle bidra til at de elektroniske tjenestene ble integrert på en 

god måte. Gruppen skulle også anbefale arkitektur for løsningen, samt bidra til å 

utarbeide implementasjonsguider, representere etatenes interesser og sørge for 

god brukskvalitet for løsningen.  

Minside-nettverket vokste raskt, og departementsledere og etatsledere ble invitert 

til å delta i utviklingen av Minside, nærmest utenfor den offisielle 

prosjektstrukturen. Høsten 2004 kalte statsråden inn statlige etatsledere til et 

møte, der han la frem ideen og planen om Minside. Her ble etter hvert 

etatslederne bedt om å stille med ressurspersoner for å bekle de ulike rollene i det 

framvoksende Minside-prosjektet. Dette forumet møttes flere ganger og ble etter 

hvert formalisert med eget mandat og et definert virkeområde. Organet fikk med 

tiden navnet Koordineringsorganet for elektronisk forvaltning (Koef).  

Koefs mandat var «på overordnet nivå å sørge for elektronisk samhandling i og 

med offentlig sektor for å bidra til flere og bedre brukerrettede tjenester, til 

kunnskaps- og næringsutvikling og til bedre bruk av offentlige ressurser»55. 

Formelt sett var dette et rådgivende organ, men fordi det var såpass tungt 

representert ved ledere og direktører, fungerte det i praksis nærmest som et 

besluttende organ. Statsråden framhevet at Koef, gjennom sin forankring hos 

ledelsen, representerte «en effektiv bearbeidelse av motkrefter» i organisasjonen. 

Det var «et topptungt organ», dvs. at det bestod av representanter som alle var i 

lederposisjoner, og dermed i kraft av dette hadde beslutningsmyndighet. 

Koef var på denne måten et eksempel på en horisontal samordning på tvers av 

forvaltningens vertikale organisatoriske skiller i ulike fagavdelinger.56 Det handlet 

                                              

55 Fra mandat for Koordineringsorganet for eForvaltning. 

56 I 2010 ble Koef avviklet, og etter hvert ble den koordinerende funksjonen erstattet med 
etableringen av SKATE – Styring og Koordinering av Tjenester i E-forvaltning– i 2012, som 
også ytterligere formaliserte denne koordinerende funksjonen. SKATE skal ifølge mandatet 
være: 

(---) et strategisk samarbeidsråd sammensatt av toppledere på virksomhetsnivå. 
Skate er et rådgivende organ, som skal bidra til at digitaliseringen av offentlig 
sektor blir samordnet og gir gevinster for innbyggere, næringsliv og 
forvaltningen. Skate skal behandle aktuelle saker relatert til digitalisering av 
offentlig sektor og kan på eget initiativ ta opp saker som oppleves relevante og 



61 

 

altså om å arbeide «på tvers av siloene», som statsråden uttrykte det. Og det som 

er verdt å merke seg, er at det i utgangspunktet er samarbeidsprosjektet om et 

digitalt prosjekt som gir en inngang til en slik samarbeidsform. Minside som 

elektronisk portalløsning kan på en virtuell måte samle tjenester fra ulike statlige 

etater i samme nettsted, men dette fikk altså konkret betydning for forvaltningens 

struktur, nemlig at det ble etablert organisatoriske samarbeidsrelasjoner på tvers 

av de vertikale etatsskillene. Dette kan illustrere hvordan Minside-prosjektet både 

handler om at elektronisk teknologi har potensiale for virtuell samordning, 

samtidig som det handler om at dette danner utgangspunkt for en organisatorisk 

samordningsprosess innenfor forvaltningen.  

Og for det andre var Minside på dette tidspunktet også et sterkt sentralisert 

prosjekt, fordi det var statsråden selv som ledet møtene, noe som «motiverte 

sjefene til å komme sjøl, det var «mitt organ», som han utrykte det. Muligheten 

for å få gjennomført de tiltak som ble besluttet i Koef, var veldig stor, og 

statsråden påstod at det var «fordi det har vært forankret i toppen hele veien». I 

følge statsråden ble det også gitt «unison tilslutning til ideen om Minside» i dette 

organet, og det blir også gitt tilslutning til at han selv skulle lede arbeidet med 

Minside.  

 

Minsides viktige og kritiske søskenrelasjon: Sikkerhetsportalen 

I perioden 2004 til 2006 stod Minside i et tett forhold til et annet og samtidig 

offentlig prosjekt som dreiet seg om sikker digital identifisering: 

Sikkerhetsportalen (sammen ble Minside og Sikkerhetsportalen ofte omtalt som 

parallellprosjektet). Arbeidet med sikker pålogging hadde startet opp sommeren 

2004 og resulterte i en Kravspesifikasjon for PKI i det offentlige fra januar 2005, utgitt 

av Moderniseringsdepartementet57. Mens det var statsråden selv som var pådriver 

                                              

viktige for samtlige deltakere, eller som gjelder flere av medlemmene. Skate skal 
gi råd om tiltak og investeringer på IKT-området og uttale seg om tiltak som 
berører flere sektorer og virksomheter eller som har anvendelse eller 
gjenbruksverdi på tvers av ansvarsgrenser. Herunder vil finansiering, styring og 
organisering av fellesløsninger være sentrale saker for Skate. (Fra Mandat for 
Skate, lokalisert på https://www.difi.no/sites/difino/files/mandat-for-skate-
oktober-2012_2_0.pdf, lest 20.2.2013) 

57 Problematikken rundt PKI og spørsmålet om digitale signaturer ble omtalt så tidlig som i 
2002 i strategidokumentet «Strategi for IKT i offentlig sektor». Det ble også opprettet et 
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for det pågående Minsideprosjektet, ble prosjektet med sikker pålogging delegert 

til IT-politisk avdeling i Moderniseringsdepartementet, en avdeling som hadde 

ansvaret for det generelle arbeidet med IKT og sikkerhet58. 

Formålet med Sikkerhetsportalen var for det første å sikre en felles innlogging til 

alle offentlige digitale tjenester, og for det andre å sikre dataene i Minside, slik at 

uvedkommende ikke fikk tilgang til personlig informasjon. Det var store 

forventninger knyttet til en slik Sikkerhetsportal:  

Så fikk vi til slutt fram en av de aller viktigste beslutningene (---) nemlig 
regjeringsbeslutningen om å opprette en felles offentlig sikkerhetsportal, (---) 
og som gjøres obligatorisk for all statlig virksomhet. (Statsråd, 
Moderniseringsdepartementet) 
(---) hvis Norge greier å få til en enhetlig sikkerhetsportal for alle offentlige, så 
har de greid noe unikt i verden og som er stor besparelse på sikt for det 
offentlige hvis de kan greie å ha en felles sikkerhetsportal. 
(Prosjektmedarbeider, Moderniseringsdepartementet)  

For å få tilgang til tjenestene i Minside via Sikkerhetsportalen ble et elektronisk 

identitetsbevis (elektronisk ID) benyttet, også kalt PKI (Public Key 

Infrastructure59). Med en samlebetegnelse kan vi kalle dette for elektroniske 

identifikasjonsløsninger (eId), og eksempler er kodebrikken fra nettbankene 

(BankID), såkalte smartkort med innebygd chip (Buypass), eller ordninger der 

man logger seg inn med brukernavn (ofte fødselsnummer) og passord for 

deretter å få generert en engangs påloggingskode, som sendes på SMS til 

brukerens registrerte mobilnummer.  

Tidligere måtte en bruker som ønsket å benytte seg av offentlige elektroniske 

tjenester, forholde seg til de ulike tjenesteleverandørene en for en. Man måtte ha 

et eget brukernavn og passord til den enkelte tjenesten, og rutinene for 

sikkerhetsløsningene varierte fra tjeneste til tjeneste, fordi de ulike statlige etatene 

                                              

såkalt «PKI-forum» av Nærings- og Handelsdepartementet i 2002. Men det ble ikke 
konkretisert i et eget prosjekt i Moderniseringsdepartementet før i 2004. 

58 Denne avdelingen var en nyopprettelse i sammenheng med etableringen av 
Moderniseringsdepartementet, og mye av ressursene var overført fra Nærings- og 
handelsdepartementet som tidligere hadde hatt et ansvar for IT-sikkerhet.  

59 PKI-teknologi baserer seg på at godkjenning av ulike elektroniske «påloggingsnøkler» 
sammenlignes av en uavhengig tredjepart. Slike på «påloggingsnøkler» kan være passord, 
pinkoder eller tilsendte engangskoder. Den uavhengige tredjeparten sertifiserer at den 
private «påloggingsnøkkelen» (f.eks. et passord) stemmer overens med den tilsendte 
engangskoden og dermed verifiserer brukerens identitet, noe som er tilfelle så lenge disse 
«nøklene» passer sammen. (Se f.eks. deBrisis, 2008 for mer om dette). 
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valgte ulike standarder og rutiner for påloggingsløsninger. Hensikten var å gjøre 

det så sikkert som mulig ved å etablere avanserte passord. Problemet var selvsagt 

at disse passordene var veldig vanskelig å huske. Spesielt dersom tjenestene ble 

benyttet sjeldent. Og et tilleggsproblem bestod i at det ble ekstra vanskelig å måtte 

huske flere passord.  

Men så kommer da cluet, (---) nemlig felles pålogging, og det var noe av den 
andre bærende ideen, at OK - Minside er personalisert, det vedrører bare deg, 
og da skal ikke alle kunne komme inn der, og det kan være tjenester som bærer 
noen form for sensitive informasjon eller handlinger, i hvert fall, og da kreves 
det pålogging. (Prosjektmedarbeider, Moderniseringsdepartementet) 

Oppdraget med prosjektering av den totale sikkerhetsløsningen ble delegert til en 

underliggende etat, og det ble Brønnøysundregistrene60. Denne etaten hadde 

allerede ansvaret for Altinn61 – den elektroniske skatte- og rapporteringstjenesten 

for næringslivet – og var antakelig derfor et relevant valg for departementet å gi 

oppdraget til. Brønnøysundregistrene sendte i sin tur oppdraget ut på anbud i 

markedet, og det var Bankenes Betalingssentral (BBS) som vant anbudet om 

Sikkerhetsportalen. Brønnøysundregistrene og Bankenes betalingssentral inngikk 

1. juli 2005 en «rammeavtale» som innebar at BBS skulle kunne innestå for at de 

eID-løsninger som skulle bli integrert i Minside-portalen, oppfylte nødvendige 

krav. 

Et underliggende premiss for strategien bak Sikkerhetsportalen var at allerede 

eksisterende aktører i markedet skulle levere eIDer til det offentlige. Staten skulle 

altså ikke utvikle slike eIDer selv. Det var, og er, en rekke aktører i markedet som 

kan levere elektronisk ID og som har dette som forretningskonsept, og det var 

altså en forutsetning i strategien at det var disse markedsaktørene som skulle 

                                              

60 Brønnøysundregistrene er en forvaltningsetat med ansvar for en rekke nasjonale kontroll- 
og registreringsordninger for næringslivet og privatpersoner, lokalisert i Mo i Rana. Det 
overordnede målet for virksomheten er «å bidra til økt økonomisk trygghet og effektivitet for 
næringslivet og i samfunnet generelt». I arbeidet med å nå dette målet inngår innsamling og 
kontroll av store mengder økonomisk relaterte data. Brønnøysundregistrene er organisert 
som en etat under Nærings- og handelsdepartementet (NHD). Noen av registrene er også 
faglig underlagt NHD, men Brønnøysundregistrene driver også registre for flere andre 
departementer (se www.brreg.no/organisasjon for mer informasjon). 

61 Altinn er en felles internettportal for å levere elektroniske skjemaer til norske offentlige 
myndigheter. Altinn blir benyttet av næringslivet og av privatpersoner som benytter portalen 
for å levere selvangivelsen og andre skjemaer elektronisk. Portalen ble lansert i 4. desember 
2003 under navnet Altinn. Altinn-prosjektet var opprinnelig et akronym basert på «alternativ 
innrapportering», men i dag blir tjenesten antakelig mer forbundet med uttrykket «alt inn». 
Forvaltningen av Altinn er lagt til Brønnøysundregistrene. (Kilde: 
www.altinn.no/no/Toppmeny/Om-Altinn/ og wikipedia). 
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levere selve eIDen. Men for å være sikker på at det de leverte var i samsvar med 

kravene, så ønsket man en offentlig godkjenningsordning som kunne vurdere om 

de private sikkerhetsløsningene samsvarte med kravene det offentlige stilte: 

(---) man skulle opprette en offentlig godkjenningsordning for utstedere av 
disse id-er i markedet og hele det underliggende premiss for den strategien er 
at det er markedet som skal levere id-er, det offentlige skal ikke lage dem sjøl. 
Det er aktører i markedet som har satset på det som forretningskonsept, de 
utsteder disse tingene, la dem levere dette til det offentlige. Men for å være 
sikker på at det de leverer samsvarer med krav her, så ønsket man offentlig 
godkjenningsordning som kunne vurdere om de offentlige tjenestene 
samsvarer med kravene. (Rådgiver, Moderniseringsdepartementet). 

Og det var den omtalte «rammeavtalen» som inngikk som en viktig del av det 

som ble omtalt som «forretningsmodellen», som var problemet, fordi den 

medførte at det offentlige regulerte markedsaktørenes forhold til brukerne, eller 

kundene om man vil, og det var en løsning markedsaktørene ikke var tilfreds 

med.  

Forretningsmodellen viste seg altså å være et komplekst system av avtaler mellom 

ulike aktører, både statlige og private, om ansvarsforhold, roller og 

betalingsløsninger. For det første viste det seg at BBS, for uten å få oppdraget 

med å forvalte godkjenningen av e-IDer på vegne av det offentlige, også selv var 

en underleverandør (i alle fall potensiell) av eID-er. Det som vi i dag kjenner som 

«BankID» (for pålogging på mange nettbanker), er en løsning fra BBS, og selv 

om denne løsningen på dette tidspunktet ennå ikke var lansert, var det opplagt 

for de andre underleverandørene av eIDer at BBS her stod i en dobbeltrolle som 

både kontraktforvalter for Sikkerhetsportalen, og som underleverandør ev eID i 

markedet på lik linje med dem selv. De øvrige eID-tilbyderne i markedet, som 

for eksempel Bypass, ønsket altså ikke som underleverandør å inngå avtaler med 

BBS, som samtidig i realiteten var en markedskonkurrent.  

Sånn at BBS sitter egentlig i flere roller, det er jo mange roller, men de sitter i 
en rolle som en sikkerhetsportal, altså en front-end mellom id-leverandører og 
offentlige etater, samtidig som de eier en id-leverandør sjøl, (---) og samtidig er 
også BBS leverandør av infrastruktur til bankenes bank-id og konsept som også 
er en infrastruktur for utstedelse av id som BBS sitter på. Så de har en uheldig 
dobbeltrolle, dessverre. (Prosjektmedarbeider, Moderniseringsdepartementet) 

For det andre hadde leverandørene av sikkerhetsløsningene et spørsmål som 

hører til markedets logikk: hvordan skal betalingen for våre tjenester foregå? Det 

var ikke en gunstig situasjon for eID-leverandørene å inngå en avtale med det 

offentlige der det var knyttet usikkerhet til betalingsløsningen. eID-

leverandørene ønsket naturlig nok et så stort volum som mulig på bruken av 

Minside, mens tjenesteleverandørene ikke hadde forutsetninger for å kunne vite 
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noe om dette. Etatene som leverte tjenester til Minside, hadde behov for kontroll 

med økonomien og ønsket derfor primært en abonnementsavtale, men dette 

åpnet ikke rammeavtalen for.  

(---) det som ikke er løst, det er det forretningsmessige og juridiske. Og fremfor 
alt så har vi ikke løst det veldige sentrale problemet, hvem skal betale kalaset, 
og det er egentlig der mye ligger begravet. (Prosjektmedarbeider, 
Moderniseringsdepartementet) 

Det var heller ikke satt av penger i etatenes budsjetter til å finansiere utgifter 

knyttet til det å benytte seg av eID-leverandørenes tjenester for pålogging, og 

siden Minside var en offentlig tjeneste som skulle nå alle, var det heller ikke 

aktuelt at sluttbruker skulle betale for påloggingen. eID-leverandørene ønsket i 

tillegg å forholde seg direkte til sine sluttbrukere, og ikke via BBS, noe som ble 

vanskelig med den forretningsmodellen det var lagt opp til, med at det var BBS 

som skulle godkjenne leverandørene av eID-løsningene på vegne av 

portalleverandøren, altså det offentlige. Derfor ville de færreste av 

markedsaktørene være med «på leken», siden det ikke fantes en god og 

forutsigbar betalingsordning for deres tjenester, og det var, med utgangspunkt i 

rammeavtalen, ikke aktuelt å etablere en relasjon direkte mellom leverandører av 

eID-er og brukerne av Sikkerhetsportalen.  

I realiteten var det kun en enkelt leverandør av eID som ble med i pilotfasen av 

Sikkerhetsportalen, dvs. i den perioden hvor Sikkerhetsportalen ble testet ut på 

en avgrenset brukergruppe. De øvrige tilbyderne ønsket ikke å delta. Det var 

«derfor rett og slett ikke mulig å få tilstrekkelig bruk av sikkerhetsportaltjenesten, 

og dette var ingen av partene tjent med», som Fornyingsministeren uttrykte det i 

en pressekonferanse i juni 2006, og resultatet av denne komplekse prosessen var 

at Sikkerhetsportalen ble terminert i juni 2006:  

En sentral forutsetning i avtalen var at BBS skulle være totalleverandør, med 
tilbydere av PKI-baserte e-ider som underleverandører (---). Sentrale 
leverandører av PKI-løsninger har derimot ønsket å levere sine tjenester direkte 
til de offentlige etatene og til enkelt kommunene når vi har kommet så langt. 
Og det har rett og slett ført til at vi ikke har fått tilstrekkelig bruk av 
sikkerhetsportaltjenestene og som dere vel skjønner og har etterlyst nå en 
stund, så er det ingen av partene som er fornøyd, og tjent med det. 
(Fornyingsminister, FAD) 

Det var ikke tekniske problemer som førte til at Sikkerhetsportalen ble avviklet 

sommeren 2006. Årsaken var at det ikke var mulig under de rådende 

avtalevilkårene å oppfylle rammeavtalens intensjoner. Den teknologiske 

funksjonaliteten var godt beskrevet gjennom en kravspesifikasjon, og selv om 

funksjonaliteten kunne vært bedre, så fungerte det altså ikke, fordi det på grunn 
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av avtalemessige forhold ikke var mulig å kople sammen aktørene stat – marked 

– bruker.  

Og i tillegg: så lenge departementet hadde akseptert og godkjent de 

kontraktsmessige forholdene i forbindelse med Sikkerhetsportalen der Bankenes 

betalingssentral hadde vunnet fram i konkurranse med andre private aktører, og 

der den omtalte forretningsmodellen ble lagt til grunn, så var det i henhold til 

loven om offentlig anskaffelser ikke mulig å endre innholdet i avtalen uten at 

dette samtidig ble et avtalebrudd. Det offentlige kan ikke godkjenne et 

avtaleforhold i en konkurransesituasjon, for deretter å endre på innholdet i 

avtalen. Derfor ble Sikkerhetsportalen til slutt terminert sommeren 2006, og 

Minside ble etter flere utsettelser lansert med en enklere sikkerhetsløsning basert 

på pinkoder i desember 2006. 

 

Minsides fødsel: En trøblete lansering  

Den første lanseringsdatoen for Minside var opprinnelig satt til sommeren 2005. 

Det viste seg å være altfor optimistisk, og problemene var i stor grad av intern 

karakter spesielt knyttet til forholdet mellom Minside og Sikkerhetsportalen, og 

koordineringen dem imellom. Det ble sett på som «uklokt» å lansere Minside uten 

en sikker og pålitelig påloggingsløsning:  

Og så, så vi at det ville være forferdelig dumt å lansere Minside 1. juli [2005] 
med en midlertidig påloggingsløsning, og vi klarte ikke få fram arbeidet med 
Sikkerhetsportalen i høyt nok tempo til å være ferdig til 1. juli, og da sa jeg at 
det tror jeg folk kommer til å forstå, det vil være dumt å tvinge fram en 
midlertidig løsning, vi utsetter Minside, og tilpasser lanseringen av 
førsteversjonen av Minside til fremdriften på Sikkerhetsportalen. (Statsråd, 
Moderniseringsdepartementet) 

Deretter ble lanseringen forskjøvet ut over høsten 2005, men Minside ble ikke 

levert fra Software Innovation til testing før i desember 200562, og heller ikke 

Sikkerhetsportalen ble levert fra sin leverandør for testing, Bankenes 

Betalingssentral (BBS), før omtrent samtidig med Minside, så dette ble også for 

optimistisk.  

                                              

62 Dette tidspunktet var i henhold til avtalen mellom Moderniseringsdepartementet og 
Software Innovation. 



67 

 

I tillegg var oppfatningen hos flere at Minside og Sikkerhetsportalen ikke var 

koordinert i forhold til hverandre. De var ikke testet ut godt nok for å se hvordan 

de virket sammen, og de var ikke koordinert innad i departementet på en slik 

måte at de framstod som et sammenhengende prosjekt. Slik forteller en av 

prosjektmedarbeiderne i Minside-prosjektet om forholdet mellom prosjektene:    

(---) samarbeidet mellom [Minside og Sikkerhetsportalen] - altså årsaken til 
rotet, dette er slemt å si, men altså her sitter personer fra departementet og 
koordinerer hvert sitt prosjekt som er avhengig av hverandre, og så samsnakker 
ikke de. (Prosjektmedarbeider, Moderniseringsdepartementet)  

Konsekvensene av dette interne samordningsproblemet var at Minside måtte 

vente på ferdigstillingen av Sikkerhetsportalen, og grunnen til at 

Sikkerhetsportalen ikke ble ferdigstilt, var knyttet til problemet med den tidligere 

omtalte forretningsmodellen, slik jeg har redegjort for. Neste lanseringstidspunkt 

ble så satt til mars 2006, men heller ikke dette ble overholdt, og på en 

pressekonferanse 13. mars 2006 ble det sagt at det ikke ville bli satt noen ny dato 

for lansering, fordi det var «utfordringer som måtte løses først», og utfordringene 

var altså knyttet til den nevnte «forretningsmodellen for Sikkerhetsportalen».  

Etter at Sikkerhetsportalen så ble terminert i juni 2006, eksisterte det i realiteten 

bare en tilgjengelig løsning på sikkerhetsproblematikken, og det var den allerede 

etablerte løsningen med PIN-koder. PIN-kodeløsningen var i praksis den samme 

sikkerhetsløsningen som Skatteetatens elektroniske selvangivelse hadde vært 

basert på i flere år tidligere. Kritikken mot denne løsningen var at PIN-koder og 

skatteopplysninger (med bl.a. informasjon om fødselsnummer) ble sendt ut i 

samme postsending. Dermed var det enkelt for uvedkommende å få tilgang til 

opplysninger om enkeltpersoner. Det eneste man trengte å gjøre, var å få tak i 

brevet fra Skatteetaten, som naturligvis var merket med Skatteetatens logo, for 

eksempel ved å hente det ut fra nær sagt hvilken som helst vanlig privat postkasse.  

Ut over høsten 2006 klarte ikke departementet å etablere en alternativ og bedre 

påloggingsløsning, men arbeidet med videreutviklingen av et alternativ til 

Sikkerhetsportalen var igangsatt. Fornyingsminister Heidi Grande Røys lovte at 

regjeringen skulle «legge seg i selene» for å kunne presentere en tilfredsstillende 

sikkerhetsløsning for offentlig sektor «så snart som mulig». I 2006 ønsket hun 

imidlertid ikke å konkretisere tidspunktet nærmere, antakelig på grunn av de 

dårlige erfaringene med Sikkerhetsportalen.  

Minside ble som nevnt lansert 18. desember 2006 uten Sikkerhetsportalen, men 

med den midlertidige og kritiserte sikkerhetsløsningen basert på PIN-koder. 
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Dette førte til at begeistringen rundt Minside som et digitalt prakteksempel på 

hvordan det offentlige skulle gjøre det når de skulle modernisere, ble noe falmet. 

 

 

Figur 3: Slik så innloggingen til Minside ut da tjenesten ble lansert i desember 

2006. Det var nødvendig å gi tilleggsopplysninger om pinkodeløsningen. 

Som følge av at Sikkerhetsportalen ble avviklet og at Minside ble utsatt en rekke 

ganger, ble Minside-prosjektet et sted omtalt som en av «årets største IT-tabber» 

(digi.no, publisert 19.12.2006, 12:58). Men det er likevel feil å hevde at Minside 

bare var en fiasko. Et snaut år etter lanseringen, ble Minside tildelt den 

prestisjetunge prisen European eGovernment Awards for 200763. Prisen blir 

tildelt de beste løsningene for elektronisk forvalting i Europa og ble delt ut under 

EUs fjerde ministerkonferanse om e-forvalting i Lisboa i september 2007. 

Etter at Minside hadde vunnet prisen for beste offentlige elektroniske tjeneste i 

Europa, mente mange at dette forpliktet mht. arbeidet med å få på plass en 

elektronisk Id-løsning. Departementet satte derfor allerede høsten 2006 i gang 

arbeidet med utviklingen av en ny eID-portal (som i begynnelsen fikk det litt 

vanskelige navnet «Samtrafikknav») der en videreutviklet sikkerhetsløsning, 

MinID, sammen med ulike markedsaktørers eID-løsninger for felles pålogging 

til statlige tjenester, ble samlet. MinID 3.0 ble lansert 2009 og er en offentlig eID-

løsning på det som blir omtalt som «mellomhøyt sikkerhetsnivå» (nivå 3 av 4) og 

er fortsatt det offentliges tilbud innenfor sikker pålogging for offentlige 

elektroniske tjenester i dag (april 2015). MinID kan benyttes til mange tjenester 

både fra stat og kommune, slik som f.eks. den elektroniske selvangivelsen, digitale 

                                              

63 http://it-nytt.no/minside-vant-europeisk-pris/ lest 21.9.2007. 
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tjenester fra Lånekassen og elektronisk søknad til videregående skole og høyere 

utdanning. Innbyggerne kan i dag også bruke eID fra private leverandører (som 

for eksempel Buypass og BankID) som oppfyller kravene til høyt sikkerhetsnivå 

og som har avtale med det offentlige. MinID var i 2014 blitt tatt i bruk av 

nærmere 3,2 millioner brukere.  

 

Minsides problematiske barndom: Møtet med brukerne  

Til tross for de mange utsettelsene og til tross for havariet til Sikkerhetsportalen 

og erstatningen med PIN-kode-løsningen, så Minside likevel ut til å være en 

suksess i tiden etter lanseringen i desember 2006. Som tidligere nevnt, var 

forholdet til innbyggerne, eller brukerne, blant de viktigste forholdene som skulle 

legitimere Minside-satsingen. Minside skulle gjøre hverdagen enklere for den 

enkelte innbygger. Så da er det rimelig å spørre om hvordan Minside egentlig ble 

tatt imot av brukerne.   

Bare tre uker etter lanseringen kunne Fornyingsdepartementet dokumentere at 

det hadde vært over 100 000 unike brukere innom Minside,64 dvs. at hver brukers 

besøk kun blir registrert en gang.65 Det høye antallet brukere for januar 2007 

skyldes antakelig to forhold: for det første nyhetens interesse, siden Minside 

nettopp var blitt lansert, og for det andre, levering av elektronisk selvangivelse, 

som skjedde i slutten av januar. Minside var også en portal inn til Skatteetatens 

tjenester.  

Fra forvalterne, Norge.no, ble det hevdet at Minside i løpet av første halvår 2007 

oppnådde over 200 000 unike brukere, og målsettingen for hele 2007 var 

300 00066. Over 90 000 brukere logget seg på Minside i januar 2007, men 

brukertallene sank til mellom 15 000 og 20 000 brukere i gjennomsnitt pr. måned 

                                              

64 Dette er tall fra Minsides egen statistikk over bruken av tjenesten. Slik bruksstatistikk ble 
jevnlig presentert på Minsides nettside minside.no i tiden etter lanseringen. Sidene er fjernet 
pr. i dag.   

65 Dette er altså ikke det samme som begrepet «treff» som indikerer hvor mange ganger en 
web-side har blitt besøkt totalt sett, uavhengig av antall brukere. Begrepet «unike brukere» 
er imidlertid noe omdiskutert for å måle popularitet, blant annet fordi samme bruker kan bli 
oppfattet som unik bruker, avhengig av hvor vedkommende befinner seg og f.eks. logger 
seg på fra ulike datamaskiner. 

66 Statistikken er hentet fra Norge.no, Rapport første halvår 2007.  
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i løpet av det første halvåret av 2007. Den typiske bruker var en mann på mellom 

40 og 60 år, og ca. halvparten av dem benyttet Minside mer enn en gang.  

Det var de såkalte registertjenestene som var desidert mest brukt, og da særlig «Min 

adresse». «Min adresse» hadde nær 400 000 treff, noe som betyr at de registrerte 

brukerne i snitt var innom den flere ganger. Dette innebar nok ikke at Norges 

innbyggere var usikre på hvor de bodde, men at «[d]en høge bruken av 

registertenester viser at innbyggjarane er interesserte i å sjå kva opplysningar det 

offentlege har registrert om dei.», som Norge.no hevdet i sin rapport fra første 

halvår 200767.  

I første omgang kunne det altså se ut til at Minside svarte til både departementets 

og brukerens forventninger. Høsten 2007 gjennomførte Vestlandsforsking en 

brukerundersøkelse av Minside og fant ut at brukerne i det store og hele var godt 

fornøyd med Minside, både med kvaliteten på tjenestene, at tjenestene var samlet 

på én plass og brukervennligheten. De oppsummerte bl.a. med at «over 60 % er 

godt nøgde med Miside (karakter 4, 5 og 6 på ein 6-trinnsskala)»68. 

Av de såkalte transaksjonstjenestene var det et betydelig lavere brukertall. Minside 

skulle bl.a. fungere som en portal til Skatteetaten.no, dvs. til selvangivelsen på 

nett. Nær 50 000 leverte i 2007 selvangivelsen ved å gå via Minside, og nær 45 000 

benyttet tjenesten «Endre skattekort» ved å gå til denne tjenesten via Minside.69 I 

2007 var det imidlertid nær 1,6 millioner som leverte selvangivelsen via 

Skatteetatens egen web-tjeneste, ifølge Skatteetatens egne tall.70 Men ifølge 

Norge.no var det altså bare 50 000 av disse som gjorde det via Minside. Dette 

indikerer i realiteten en relativt lav bruk av Minside når vi ser på andelen brukere 

som leverte selvangivelsen via Minside. Poenget var som nevnt at brukerne skulle 

nå denne typen elektroniske tjenester via Minside-portalen, men det så ut til at de 

aller fleste heller valgte å gå direkte til Skatteetatens egne sider.  

                                              

67 Strategi for Miside og Norge.no - innspel til vidareutvikling av tenestene, Vestlandsforsking 
2008, rapport 3/2008, s. 5 

68 Strategi for Miside og Norge.no - innspel til vidareutvikling av tenestene, Vestlandsforsking 
2008, rapport 3/2008, s. 33-34 

69 Halvårsrapport fra Norge.no 2007 

70 www.dn.no/privatokonomi/article1082154.ece, publisert 30.4.2007 
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Selvangivelsen på nett ble dessuten også tilgjengelig gjennom Altinn, som fra ca. 

200871 ikke bare var forbeholdt elektroniske rapportering fra næringslivet, men 

omfattet i tillegg den elektroniske selvangivelsen for privatpersoner. Denne 

utviklingen førte til at stadig flere brukere benyttet ulike elektroniske tjenester, 

som levering av selvangivelsen, uten å gå via Minside. Derfor synes det som om 

brukernes behov for Minside avtok mer og mer fra 2008-2009 og utover når det 

gjaldt denne typen tjenester. Det viste seg antakelig å være enklere å gå direkte til 

skatteetatens hjemmeside eller til Altinn.no for å innlevere selvangivelsen, enn å 

gå via Minside.  

 

Brukerne svikter – mot avviklingen i 2012  

Minside opplevde stadig avtagende bruk, og det gikk lengre og lengre tid mellom 

hver gang Minside ble omtalt av det offentlige selv, eller i media. En 

brukerundersøkelse fra 2011 gjennomført av Synovate72 på oppdrag fra 

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) viste at det kun var 9 % som oppga at 

de ville benytte Minside for å hente informasjon eller for få utført tjenester fra 

det offentlige via nettet. I samme undersøkelse ble det spurt hvordan brukerne 

ville gå fram for å finne informasjon eller elektroniske tjenester, og her svarte 56 

% at de ville foretrekke å gå direkte til den aktuelle etatens hjemmesider, mens 

kun 8 % svarte at de ville benytte Minside eller en annen offentlig portal for å 

gjøre det samme. Hele 55 % oppga videre at de var lite interessert eller ikke 

interessert i å benytte seg av en portal som Minside for å anvende elektroniske 

tjenester eller hente informasjon om det offentlige over nettet.  

Det var videre bare 7 % av de som var med i undersøkelsen som mente at det 

var vanskelig å finne fram til informasjon om det offentlige, eller at det var 

vanskelig å finne fram til offentlige tjenester på nettet. Dette indikerer det 

fundamentalt motsatte av det som var en av de viktigste begrunnelsene for å 

etablere Minside: Den offentlige forvaltningen er uoversiktlig og vanskelig å finne 

fram i for innbyggerne.  

                                              

71 Jeg har ikke klart å finne en eksakt dato for når dette skjedde. Tidsangivelsen bygger på 
Altinns årsrapporter, som viser statistikk over bl.a. innleverte selvangivelser for 
privatpersoner. Denne statistikken var første gang med i årsrapporten for 2008.  

72 N=1089. Undersøkelsen ble gjennomført i slutten av mai 2011.  



72 

 

Selv om mye ble gjort for å framstille Minside som en vellykket elektronisk 

tjeneste, stod bruken etter hvert ikke i forhold til forventningene, og bruken av 

Minside avtok mer og mer utover mot 2010 og 2011. Tidlig i 2012 ble det derfor 

klart at Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) ville fase ut Minside i løpet av 

2012, og i april kom beskjeden om at Minside ville opphøre som tjeneste fra 31. 

mai 201273.  

Det var særlig to forhold som forvaltningen viste til for å forklare hvorfor det 

gikk som det gjorde med Minside. Det første handler om at brukerne har endret 

nettatferd, det andre handler om at nettjenestene har endret karakter74. Dagens 

(2014) nettvirkelighet ser i større grad ut til å være preget av at brukere aktivt 

søker seg fram til tjenestene (eller informasjon) de har bruk for gjennom en 

søketjeneste som inneholder indeksert informasjon fra et utall nettsider, private 

og offentlige. Og det er dette som også ble begrunnelsen som ble gitt av 

direktøren for Difi når begrunnelsene for å fase ut Minside ble gitt:  

Nettet brukes i dag på en annen måte enn for få år siden. Det gjelder både 
hvordan folk orienterer seg via søkeverktøy, og hvordan de bruker sosiale 
medier, hvordan de bruker nye kanaler som nettbrett og smarttelefoner, og ikke 
minst at de fleste innbyggerne i Norge bruker nettet mye mer enn tidligere.75  

Det kan gjerne være slik at de antatte brukerne (innbyggerne) ikke har oversikt 

over hvordan det offentlige er organisert og bygget opp, men at det likevel er 

relativt enkelt å finne ut hvilken offentlig etat som leverer ulike tjenester. Hvis 

man ikke vet hvordan det offentlige er bygget opp, er det bare å «google»76, dvs. 

søke opp den aktuelle tjenesten ved hjelp av søkeord i en nettleser77 gjennom den 

største søketjenesten på internett per i dag, Google.  

                                              

73 http://www.difi.no/artikkel/2012/05/minside-er-historie-men-noen-tjenester-lever-videre, 
lest 12.5.12 

74 Se f.eks. http://www.difi.no/artikkel/2012/02/minside-hvalen-som-fodte-en-delfin 

75 Intervju med Difi-direktør Hans Christian Holte i Computerworld 31.1.2012 
http://www.idg.no/computerworld/article237041.ece, lastet 12.08.2012 

76 Betegnelsen «googling» blir altså benyttet som et verb, av navnet på søketjenestene, 
Google, og innebærer at brukere av internett er aktive selv gjennom søking når de skal finne 
informasjon. 

77 En nettleser er programmet (eller applikasjonen) som anvendes for navigering på 
Internett, og eksempler på slike er Internett Explorer (IE), Google Chrome, Mozilla Firefox 
og det norskutviklede Opera. 
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Nettleserne er blitt stadig mer brukervennlige samtidig som de også er mer 

teknisk avanserte. I mange tilfeller er de koplet opp mot Google som søkemotor, 

slik at nettsøking etter informasjon og tjenester skjer direkte i nettleseren uten at 

det er behov for å gå veien om Googles egne nettsider. I tillegg «husker» 

nettleserne hvilke sider brukeren nylig har besøkt og vil på ulike måter foreslå for 

brukeren relevante nettsteder under inntasting i adressefeltet i nettleseren78.  

Bakgrunnen for at brukerne av Minside i liten grad benyttet Minside, var i tillegg 

begrunnet ut fra at Minsides innhold ikke initierte til bruk, slik Synovates 

brukerundersøkelse viste (se over). Informasjonen som lå i Minside var for det 

første en type registerdata som de fleste rett og slett kjente til uten å måtte benytte 

Minside for å finne ut av (f.eks. hvor mange eiendommer man har og hvor mange 

kjøretøyer en besitter). Behovet for å finne ut hva det offentlige har registrert om 

den enkelte har muligens nyhetens interesse og lanserer problemstillinger knyttet 

til hva slags informasjon om den enkelte som ligger lagret i offentlige registre, 

men det er likevel ikke en type tjeneste det er behov for å benytte ofte.  

For det andre var de fleste transaksjonstjenestene i Minside tjenester av en slik 

type at de ble benyttet meget sjeldent, til tross for at de kunne være behovsorienterte. 

Eksempler på dette kan være levering av selvangivelse og bytting av fastlege (selv 

om denne siste var en av de mest benyttede transaksjonstjenestene i Minside). I 

tillegg var det antakelig slik at brukerne like gjerne (og kanskje heller) gikk direkte 

til nettstedet til den tjenesteleverandøren som leverte den aktuelle tjenesten (for 

eksempel levering av selvangivelsen via Skatteetaten.no), i stedet for først å gå til 

Minside, logge seg inn, for deretter å gå til den aktuelle tjenestens nettsted 

Når da en av hovedbegrunnelsene for å etablere Minside var knyttet til å innfri 

antatte behov som innbyggerne måtte ha, samtidig som begrunnelsene for å 

avvikle Minside også ble begrunnet ut fra at innbyggerne, eller brukerne som de 

nå ble kalt, hadde endret atferd, er det muligens grunn til å spørre om ikke 

antakelsene om brukernes behov allerede i utgangspunktet for svakt funderte.  

                                              

78 Det har vært ulike diskusjoner knyttet til hensynet til personvern, overvåking av 
brukeratferd osv. som følge av slike autofullfør-funksjoner78 (noe som synes ytterst relevant), 
men poenget her er at dette er en utvikling som har ført til at Minside heller framstod som 
en terskel enn en snarvei inn til offentlige tjenester på nettet.  
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Det var i Minside-prosjektets organisering ikke etablert noen form for 

«brukerforum» der de framtidige brukerne ble tatt med i utviklingen av 

tjenestene. Riktig nok ble det etablert en gruppe innenfor det offentlige som fikk 

status som testgruppe, med en testansvarlig. Denne gruppen var relativt ad-hoc-

preget, og «… det startet egentlig som et sånn workshop knyttet til testing», som 

en av prosjektmedarbeiderne uttrykte det. Testgruppen oppdaget ganske tidlig at 

Minside-prosjektet og Sikkerhetsportal-prosjektet ikke var koordinert i forhold 

til hverandre, noe som medførte problemer i forbindelse med tilgangen og 

påloggingen til Minside: 

For at Minside skulle kunne testes mot Sikkerhetsportalen, så måtte 
Sikkerhetsportalen være med Minsides test, og det var det ikke lagt opp til og 
det var – det ble oppdaget der at der var det problemer med justering av de to 
planene. (Prosjektmedarbeider, Minside) 

Justeringen av de to planene var heller ikke enkelt, fordi de to prosjektene ikke 

ble samordnet innad i departementet, slik jeg tidligere har vært inne på. Dette 

førte så til en av flere utsettelser i lanseringen av Minside i desember 2005. Som 

tidligere nevnt, skulle dette problemet knyttet til Sikkerhetsportalen ennå vare i 

over ett år før Minside endelig ble lansert, og da uten Sikkerhetsportalen. 

I tillegg ble det etablert en gruppe med pilot-brukere innenfor departementet og 

i andre tilknyttede enheter som var involvert i Minside-prosjektet, men disse ble 

først engasjert etter at den første test-versjonen av Minside ble lansert i 

begynnelsen av 2006. Det synes imidlertid ikke som om pilotbrukerne hadde 

særlig innvirkning på Minsides struktur og tjenestetilbud. Det så ut til at brukerne 

fikk en viss innvirkning på sikkerhetsløsningen som ble tilbudt sammen med 

pilotversjonen, fordi denne bygget på en komplisert løsning der den enkelte 

bruker måtte registrere seg som bruker hos en PKI-tilbyder ved å sende en 

melding til tilbyderen for deretter å motta en tilgangsnøkkel i posten i form av et 

brev med brukernavn og kode. Denne tilgangsnøkkelen skulle benyttes til å laste 

ned et sikkerhetssertifikat som måtte installeres på den enkelte brukerens 

datamaskin. Prosedyren ble oppfattet som for kompleks og vanskelig av flere av 

pilotbrukerne, noe som førte til at flere pilotbrukere ikke klarte å benytte 

løsningen:  

Når vi testet Minside i januar [2006], så hadde vi en ny runde med testing for å 
teste det parallelle løpet [dvs. teste Minside og Sikkerhetsportalen sammen], og 
da brukte vi sånne sertifikater og det var flere som ikke klarte å få brukt dem, 
så ser vi at det er fortsatt så mye brukerfeil ved det at det vil skape problemer 
[for lanseringen]. (Prosjektmedarbeider, Minside). 
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Uttalelsen om «brukerfeil» i denne sammenhengen handler om at løsningen med 

nedlasting og installering av de såkalte sikkerhetssertifikatene for å kunne logge 

seg på Minside var såpass kompleks at den i realiteten utløste brukerfeil, rett og 

slett fordi mange brukere ikke forstod hvordan det skulle gjøres.  

I tillegg, og i sammenheng med dette, synes det å være grunn til å spørre om ikke 

brukernes egenskaper og behov ble forutsatt ut i fra betraktningsmåter som først 

og fremst var knyttet til forvaltningens egne behov, og ikke til brukernes reelle 

ønsker og behov. Jeg skal diskutere forvaltningens antakelser om brukerne mer 

inngående senere, der jeg skal sette de ulike begrunnelsene for å etablere Minside 

inn i en forvaltningsmessig og reformideologisk kontekst. Men allerede nå kan 

det mer enn antydes at det synes å være en diskrepans mellom intensjonen om «å 

gjøre innbyggernes hverdag enklere» og måten Minside og Sikkerhetsportalen 

utviklet seg.  

Dermed kan det se ut til at en av de sentrale begrunnelser for etableringen av 

Minside – forholdet til innbyggerne – ikke hadde de rette forutsetningene for å 

kunne bli innfridd. Og det er nettopp de ulike begrunnelsene for etableringen av 

Minside jeg skal undersøke nærmere i det følgende. 

 

Begrunnelsene for Minside: forenkling, samordning og 
effektivisering 

I det følgende skal jeg gjøre rede for hvordan Minside ble begrunnet av aktører 

innenfor forvaltningen, hovedsakelig av de som var tilknyttet arbeidet med 

Minside. Begrunnelsene om Minside skal deles inn i to: de som er knyttet til 

forvaltningens egne behov og de som er knyttet til brukernes behov, der brukerne 

i realiteten er innbyggerne.  

I den aller tidligste fasen, dvs. i perioden rett etter unnfangelsen på brygga i Florø, 

altså før Minside ble etablert som et prosjekt i Moderniseringsdepartementet, og 

før det var blitt utviklet en kravspesifikasjon, ble Minside begrunnet og motivert 

ut fra en tanke om at Minside representerte løsningen på generelle samfunnsmessige 

problemer. Det var særlig to typer samfunnsproblemer som ble trukket fram. Det 

første handlet om demografiske endringer i samfunnet, og det andre dreiet seg 

om endringer i brukernes forventninger og krav til offentlige tjenester.  

Demografiske endringer viste til at befolkningssammensetningen endret seg ved 

at det ville bli en større andel eldre i befolkningen. Flere eldre ville innebære både 
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økte utgifter til omsorg, helse og pleie og lavere inntekter for staten fordi en 

mindre andel av befolkningen holdt fram i produktivt arbeid. Samtidig kunne det 

forventes økonomisk nedgang, fordi oljeinntektene ville bli redusert etter hvert 

som oljefeltene ble tømt for olje. Denne situasjonen med økte utgifter og 

minskede inntekter ville kreve at det offentlige måtte drives mer effektivt – man 

må «få mer administrasjon ut av hver krone», som Moderniseringsministeren 

uttrykte det. Så langt handlet altså begrunnelsene for å etablere Minside om 

behovet for effektivisering og gjennom dette, bedre økonomiutnyttelse innenfor 

ulike samfunnsområder. 

Et av de andre problemene som skulle vise behovet for Minside, var påstanden 

om at innbyggerne stadig ble mer kravstore, og at de dermed ville stille større 

krav til kvaliteten på det offentliges tjenester. Det ble forventet at brukerne ville 

oppleve offentlig sektor som både byråkratisk og utilgjengelig og dårlig tilpasset 

tidens krav til effektivitet og fleksibilitet. Dermed ville også kvaliteten på de 

offentlige tjenestene kunne oppfattes som dårlig ved at de ble opplevd som 

vanskelig tilgjengelige. Som brukere av offentlige tjenester ville innbyggerne 

derfor kreve flere, bedre og enklere tjenester fra det offentlige. Derfor måtte det 

offentlige tilpasse seg den nye typen brukere – de som var kravstore og forventet 

kvalitet.  

Statsråden presenterte de generelle samfunnsproblemene som Minside skulle løse 

på denne måten79. 

                                              

79 Statsråd, MOD, sept 04, ABELIA Innovasjon og SINTEFs seminar om sikkerhet og 
brukervennlighet. 
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Figur 4: Presentasjon gitt av Moderniseringsministeren i 2004 

Etter hvert som Minside-prosjektet utviklet seg og ble mer formalisert, ble 

begrunnelsene med utgangspunkt i generelle samfunnsmessige problemer, 

spesielt når det gjaldt demografiske og økonomiske forhold, tonet ned. 

Begrunnelsene endret karakter, og fokuset ble i større grad rettet mot 

forvaltningens egne moderniserings- og effektiviseringsbehov, sammen med et 

enda tydeligere fokus på den enkelte brukers antatte behov. Disse begrunnelsene 

var i utgangspunktet todelte: den offentlige forvaltningen måtte bli mer effektiv, 

og hverdagen for den enkelte innbygger måtte bli enklere. Stikkordene var 

«forenkling» og «effektivitet»: 

Det er en todelt motivasjon: et viktig bidrag for å gjøre hverdagen enklere for 
folk, og et viktig bidrag for å gjøre transaksjonsbaserte tjenester mer effektivt 
å håndtere for forvaltningen [Nå kan vi] virkelig realisere 24-
timersforvaltningsvisjonen. Og [Minside er ] åpenbart også et virkemiddel for 
å få opp bruken av digitale tjenester som vil gi store effektiviseringsgevinster. 
(Statsråd, Moderniseringsdepartementet). 

I tillegg til begrunnelsene om forenkling for innbyggerne og effektivisering av 

forvaltningen var det ytterligere en begrunnelse som etter hvert ble mer og mer 

tydelig: behovet for samordning. Minside skulle kunne samordne en rekke tjenester 

fra en rekke ulike leverandører og tilby dem i samme grensesnitt. Man skulle ikke 

trenge å vite hvilken enhet som leverte tjenestene, fordi den elektroniske 

teknologien kunne presentere en virtuell samordnet offentlig sektor ved å 
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etablere en portal der en rekke tjenester fra ulike etater var samlet. Dette er også 

i tråd med begrunnelsen om forenkling ved at en virtuell samordning av de ulike 

tjenestene gjorde at brukeren ikke trengte å kjenne til hvordan offentlig sektor 

var organisert for å få utført sine tjenester.  

De tre begrunnelsene jeg mener forvaltningens aktører legger mest vekt på, er 

altså knyttet til begrepene forenkling, samordning og effektivisering. Jeg skal undersøke 

disse begrunnelsene mer inngående i det følgende. 

 

Forenkling 

Når de politiske aktørene jeg har intervjuet, ble bedt om å skissere og beskrive 

en digital tjeneste som Minside eller en digitaliseringsprosess i det hele tatt, så er 

mitt klare inntrykk at de ikke hadde noen problemer med dette. Uten problemer 

beskriver de en tenkt elektronisk tjeneste, de forklarer hva hensikten med den er, 

hvordan brukerne skal anvende den og de sentrale funksjonene til tjenesten, slik 

f.eks. Moderniseringsministeren viser: 

Vi mener at skal den digitale kanalen være attraktiv for brukeren, så må det 
være enkel tilgang. Det betyr at du må raskt kunne finne de tjenestene som er 
tilgjengelig i digital form, du må finne dem med utgangspunkt i oppgaven som 
skal løses og ikke i det offentliges organisering. (---)  
[Minside]må inneholde tjenester som oppleves som relevante for mange, 
elektronisk flyttemelding er en sak, tilgang til studielånsdata en annen sak hvor 
det er mange der ute, og at ting teknisk sett fungerer. Vi tror kombinasjonen 
av det å kunne utføre tjenester og det å ha informasjon tilgjengelig det er også 
en av de tingene som vil være bra sett med brukerøyne, og innholdet i Minside, 
som ikke bare er transaksjonsbaserte tjenester, men som mailboksen, 
postkassa, huskeliste, varslingstjeneste for når passet ditt utløper, EU-kontroll 
på bilen - de tingene - og registerinformasjon, det at du selv kan ha oversikt 
over gamle skattedata, eiendomsdata osv.  
Og så tror jeg også at enkel tilgang er - en påloggingsløsning - det at du kan 
bruke smartkortet ditt fra Norsk Tipping, det at du kan bruke bankkortet ditt, 
det at du kan bruke mobiltelefonen - det at det er lett å logge seg på er en 
suksessfaktor. Og så tror jeg rett og slett at - det må være et domenenavn som 
folk husker - Minside.no - det er lettere å selge det slik at folk husker det, enn 
skatteetaten.no og odin.dep. (Statsråd, MOD) 

Når de politiske aktørene begrunner Minside ut i fra hvordan elektronisk 

teknologi kan bidra til forenkling, beskriver de selvsagt ikke de teknologiske 

sidene ved en tjeneste i og for seg slik en dataingeniør antakelig ville gjort det. De 

forteller historier om hvordan f.eks. relasjonen mellom innbyggerne og det 

offentlige skal forenkles som følge av etableringen av en elektronisk tjeneste som 

Minside. I slike historier om Minside er det ingen byråkratiske skranker som 
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vanskeliggjør kommunikasjonen mellom det offentlige og innbyggerne. Minside 

representerte kun muligheter for forenkling og forbedring når det gjelder å tilby 

tjenester til den enkelte innbygger via en elektronisk kanal. Flere av de andre jeg 

intervjuet, begrunnet og forklarte Minside på en tilsvarende måte, og kjernen i 

beskrivelsene er at relativt omfattende og komplekse forhold og relasjoner 

innenfor forvaltningen blir framstilt på en meget forenklet måte når historien om 

etableringen av en elektronisk tjeneste fortelles. 

Den samme begrunnelsen om behovet for forenkling gir 

Moderniseringsministeren med utgangspunkt i en selvopplevd historie: 

Statsråden skulle på et arrangement sammen med sin tilårskomne mor og ønsket 

å få tak i et såkalt ledsagerbevis eller følgjekort80. Det viste seg at det var en meget 

tung og uoversiktlig byråkratisk prosess fra han klarte å finne fram til hvordan 

han skulle søke kommunen om å få ledsagerbeviset til at han faktisk fikk det. 

Statsråden mente at dette var en altfor kompleks prosess og regnet med at dette 

ikke bare var et enkeltstående tilfelle. Han antok tvert imot at det var mange 

mennesker som hadde samme opplevelse som han selv hadde med en 

utilgjengelig offentlig sektor:  

[Det var] vanskelig med sånt følgekort og den prosessen var tung fra jeg søkte 
kommunen om å få dette følgekortet og til jeg faktisk fikk det. Jeg tenkte at 
dette er for tungvint og her er det sikkert veldig mange eksempler på det samme 
i det offentlige som er likelydende (Statsråd, Moderniseringsdepartementet). 

Selv om ministerens erfaringer ble ervervet før unnfangelsen av ideen om 

Minside, ble denne episoden likevel et uttrykk for noe mer enn bare en personlig 

enkelthendelse, den ble et uttrykk for hvordan det stod til med offentlig sektor 

generelt og de (manglende) elektroniske tjenestene spesielt. Konklusjonen han 

trakk av denne erfaringen var at forvaltningen måtte bli mer oversiktlig og enklere 

å forstå, og elektronisk teknologi og elektroniske tjenester skulle her være 

hjelpemiddelet som skulle bidra til å forenkle tilgangen og tilgjengeligheten til 

offentlig sektors tjenester. Minside ble på denne måten knyttet til og begrunnet 

ut fra statsrådens egne frustrerende erfaringer der offentlig forvaltning ble 

                                              

80 Ledsagerbevis/følgjekort er et dokument i form av et kort som utstedes til personer som 
på grunn av funksjonsnedsettelser trenger ledsager for å delta i samfunnet. Ordningen skal 
gi ledsager fri adgang til offentlige kultur- og fritidsarrangement og offentlige transportmidler 
der ordningen aksepteres. Ledsager kan for eksempel være en venn, familiemedlem eller 
støttekontakt (http://www.bufetat.no/srlf/Ledsagerbevis/ lest 4.4.2014) 
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opplevd som ineffektiv, utilgjengelig og uoversiktlig. Modernisering og 

forenkling måtte til, og en offentlig digital tjeneste var løsningen: 

[V]i hadde diskusjoner hvordan visjonen til [Moderniseringsministeren] skulle 
realiseres, og han hadde en åpenbaring vil jeg kalle det, han skulle ha enkel og 
personalisert inngang til det offentlige på nett uten å vite hvem er hvem og 
hvem gjør hva, og uten å måtte forholde seg til utenomliggende informasjon 
men bare sitt eget personlige forhold til det offentlige. Det er slik jeg tolket han 
og oppfattet hans visjon, og han trakk da eksempler med bestilling av 
ledsagerbevis for sin syke mor (---). (Politisk rådgiver, 
Moderniseringsdepartementet) 

Forenkling handler altså ikke bare om at den offentlige forvaltningen som sådan 

må forenkles. Det handler både om at forvaltningens struktur og organisering må 

forenkles (se også begrunnelsen om samordning nedenfor), men også om at 

forholdet mellom forvaltningen og innbyggerne måtte bli enklere. Og ikke minst 

så handler det om en forestilling om at innbyggernes hverdag skal bli enklere. 

Minside skulle forenkle innbyggernes hverdag ved gi enklere tilgang til offentlige 

tjenester og dermed forenkle dialogen med det offentlige. Slik ble det presentert 

av statsråden på en eNorge-konferanse i 2004:  

 

Figur 5: Presentasjon av Minside gitt av statsråd, MOD, nov. 2004, eNorge-

konferanse 

Sentralt i Minside-tjenesten var også ideen eller visjonen om at det nå ikke skulle 

være nødvendig for brukeren å vite hvordan det offentlige var bygd opp eller 
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hvilken etat som hadde ansvaret for hva for å få utført en aktuell tjeneste. Denne 

visjonen har av andre blitt omtalt som et «ideal om kunnskapsløshet», dvs. at 

idealet er å ikke vite hvordan det offentlige er organisert og fungerer, noe som 

kan sees som et brudd med et ideal om borgernes opplysthet om det offentliges 

maktstrukturer og -funksjoner81.   

Vi kan på en måte si at IKT, digitaliseringsprosesser og etableringen av 

elektroniske tjenester handler om det Jansen (2008) benevner som et 

«verktøyperspektiv» på IKT, fordi det impliserer at IKT er det «rette verktøyet» 

for å løse forvaltningens organisatoriske problemer. På den andre siden kan det 

like gjerne se ut til at det er troen på at IKT, digitaliseringsprosesser og elektroniske 

tjenester som kan løse en rekke forvaltningsmessige problemer, som er poenget, 

og at dette igjen handler om forhold som går ut over verktøyperspektivet og som 

peker i retning av en tilsynelatende sterk og robust tro på teknologiske løsninger 

generelt og elektroniske løsninger spesielt. Og poenget er ikke vanskelig å se: 

gjennom digitalisering skapes det forventninger om forenkling. Den elektroniske 

teknologien synes nærmest å ha i seg en innebygd egenskap om å kunne forenkle, 

og det kan synes som om det er denne nærmest blinde troen på IKT og 

digitaliseringsprosessers forenklingspotensiale som har blitt en egen norm om 

hvordan moderniseringen av den offentlige forvaltningen skal foregå. 

 

Samordning 

Begrunnelsen om behovet for samordning tar utgangspunkt i en forståelse om at 

forvaltningens struktur er delt opp i ulike sektorer og fagområder eller «siloer», 

som er benevnelsen f.eks. moderniseringsministeren selv benyttet: Skatteetaten 

representerer en «silo», trygdeetaten en annen osv.82 Forvaltningen ble med andre 

ord sett på som fragmentert og i altfor stor grad horisontalt spesialisert og 

vertikalt differensiert. Dette har ført til at det offentlige framstår som utilgjengelig 

                                              

81 Marius Pellerud, hevdet på en NOKIOS-konferanse høsten 2007, med bakgrunn i sin 
masteravhandling om Altinn (Tverrsektorielt IKT-samarbeid i staten: en undersøkelse av 
etableringen av Altinn. Pellerud, 2006) at: Tverrsektorielle systemer risikerer å kamuflere for 
brukeren hvordan offentlig sektor er skrudd sammen. Dette motvirker en bred opplyst 
forståelse av samfunnsstrukturene som preger våre liv og er en trussel mot demokratiet!  

82 Som tidligere nevnt skjedde dette før samordningsreformen med navnet NAV-reformen, 
der trygdeetaten, sosialetaten og arbeidsetaten ble slått sammen, var startet opp. 
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for den enkelte bruker, og at forvaltningen er for ineffektiv. Problemet ble 

illustrert på denne måten:  

 

Figur 6: Problemet med offentlig sektor: den offentlige forvaltningen er 

organisert i siloer83 

Figuren under viser hvordan Minside skulle være løsningen på disse problemene: 

 

Figur 7: Minside som løsning: forenkling og samordning av tjenester for den 

enkelte bruker 

                                              

83 Disse illustrasjonene er hentet fra planen eNorge 2009 – det store spranget. 
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Problemet var at de ulike statlige etatene «ikke snakket sammen», de var ikke 

samordnet, og dermed framstår offentlig sektor både som uoversiktlig, tungrodd 

og ineffektiv. Offentlige forvaltning skulle ved hjelp av Minside utvikle seg i 

retning av en digital forvaltning som skulle sørge for en samordning av det 

offentliges elektroniske tjenester. Dette skulle gjøres gjennom en virtuell 

horisontal integrering. Teknologien skulle «skyte hull i siloveggene», som en av 

informantene uttrykte det. Begrunnelsene for å etablere Minside handlet derfor 

om muligheten for å slå to fluer i en smekk: både gjøre den enkelte innbyggers 

hverdag enklere ved å gi den enkelte borger en individualisert elektronisk tjeneste 

og å effektivisere forvaltningen ved å samordne en ukoordinert offentlig sektor 

gjennom en elektronisk portal. Forenkling og samordning gir mer og bedre 

brukerorientering, samt at det gir en mer effektiv offentlig forvaltning, 

oppsummerer begrunnelsene i denne historien.  

I en rekke presentasjoner som ble gitt av Minside i perioden rett før lansering av 

tjenesten (hovedsakelig i 2005), ble IKTs potensiale for samordning og 

forenkling presisert, slik det f.eks. kommer fram i følgende modell: 

 

Figur 8: Samordning av tjenester – hentet fra presentasjon av Minside fra 2005 

Modellen illustrerer potensialet for både en vertikal og en horisontal samordning, 

og helt essensielt i modellen er det teknologiske elementet, dvs. de elektroniske 
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portalene som skal samordne tjenestene fra ulike tjenestetilbydere i en felles 

elektronisk tjeneste. I figuren over representerer boksen for etater/kommuner 

hvor tjenestene er lokalisert, og begrepet «fagsystemer» viser til ulike datakilder 

eller potensielle tjenesteleverandører for tjenester i f.eks. Minside. Hvert 

fagsystem tilbyr sine tjenester innenfor aktuelle tjenesteområder. Eksempler kan 

være ulike tjenester fra Statens vegvesen eller Statens lånekasse for utdanning 

eller fra andre statlige enheter. Poenget er at så lenge disse enhetene er 

organisatorisk separert, er det nødvendig å samordne dem. Og det er her den 

elektroniske teknologien og Minside kommer inn i bildet. Så lenge teknologien 

blir framstilt i modellen for å ha et potensiale for virtuell samordning og dermed 

også forenkling, og så lenge det ikke er noe problem å tegne opp denne 

samordningen i en modell, kan det nærmest virke som om selve samordningen 

og forenklingen allerede har skjedd.  

 

Effektivisering 

Forestillingen om at digitalisering kan bidra til mer effektiv bruk av offentlige 

ressurser, synes å være sterk innenfor forvaltningen, og digitaliseringen blir sett 

på som kanskje et av de viktigste elementene i en effektiviserings- og 

rasjonaliseringsprosess. Effektiviseringen viser til, når vi holder fokus på 

digitalisering og elektroniske tjenester, et slags dobbelt løp: det ene er knyttet til 

hva som kan effektiviseres gjennom standardisering av tekniske løsninger, noe 

som igjen handlet om å få ulike datasystemer til «å snakke sammen». Det andre 

løpet handlet om at digitalisering kunne gi innsparinger i selve 

tjenesteproduksjonen og dermed frigjøre økonomiske ressurser slik at tjenester 

kan produseres til lavest mulig kostnader.  

Effektiviseringen handler f.eks. om den forventede gevinsten som kan bli utløst 

gjennom automatisering av tjenester ved hjelp av digital teknologi. Dette dreide 

seg om at automatiserte tjenester kunne legge til rette for døgnåpen forvaltning, 

noe som innebar at innbyggerne kunne få utført tjenester når de hadde behov for 

det, uten å måtte tenke på åpningstider. Saksbehandlingen skulle dermed bli 

raskere, enklere og mer effektiv. Slik ble det formidlet av statsråden: 

(…) vår oppgave er å gjøre hverdagen enklere for folk, gjøre tjenester fra det 
offentlige - transaksjonsbaserte tjenester - gjøre de digitalt tilgjengelige - virkelig 
realisere 24-timersforvaltningsvisjonen. Og åpenbart også et virkemiddel for å 
få opp bruken av digitale tjenester som vil gi store effektiviseringsgevinster. 
(Statsråd, MOD) 
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Og effektiviseringsgevinsten ble etter hvert også presentert og beregnet i rene 

kroner og øre for virkelig å vise hvordan IKT og digitalisering bidrar til 

effektivisering. I dokumentet «På nett med innbyggerne» fra 2012 gjengis denne 

figuren: 

 

Figur 9: Innsparingspotensialet ved digitalisering av tjenester. Fra «På nett med 

innbyggerne», s. 8 

Størrelsen på disse anslagene er hentet fra en undersøkelse som København 

kommune har gjort84, og budskapet er tydelig: det er mye penger å spare på å 

digitalisere kommunikasjonen med innbyggerne, og det er dermed også et stort 

effektiviseringspotensiale i det å digitalisere.  

Selv om dette er en illustrasjon fra tiden etter at Minside-prosjektet ble avviklet, 

illustrerer den likevel forestillingen om at automatisering av manuelle rutiner 

gjennom å digitalisere dem synes å ha et relativt stort potensiale for å kunne spare 

det offentlige for utgifter. Og selv om det også er fullt mulig å finne eksempler 

på at det har foregått en vellykket effektivisering innenfor forvaltningen når det 

gjelder enkelte elektroniske tjenester (Altinn og Skatteetaten.no med den 

elektroniske selvangivelsen er nærliggende eksempler), så er en fristende påstand 

at det er lite som tyder på at dette potensialet i særlig grad ble realisert med 

Minside.  

Poenget med å vise figuren over er ikke å si noe om tallene er riktige eller hva 

beregningen er basert på eller om beregninger fra Københavns kommune er 

overførbare til norske forhold. Poenget er at illustrasjonen også fremmer et viktig 

ideologiske poeng, det som handler om effektivisering. Og poenget er at slik det 

                                              

84 Se: http://www.kk.dk/sites/default/files/edoc_old_format/OEkonomiudvalget/16-06-
2009%2015.15.00/Referat/19-06-2009%2013.10.40/4583939.PDF  
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framstilles, er det digitale prosesser og elektroniske tjenester som skal føre til 

realiseringen av effektiviseringen.  

Forestillingen, og begrunnelsen, om innsparing og effektivisering har vært et 

argument som har gått igjen i veldig mange sammenhenger når temaet har vært 

IKT i forvaltningen. En ting er at det blir argumentert med dette fra flere av 

prosjektmedarbeiderne, og det har også blitt gjentatt i mange sammenhenger når 

Minside er blitt presentert i ulike fora. En annen ting er at 

effektiviseringsargumentet synes å ha pågått ikke bare i den perioden hvor 

Minside er blitt fokusert, men at dette er et argument som har ligget under som 

en av de viktige begrunnelsene for å innføre IKT og automatisere tjenester, uten 

at det ser ut til at gevinst-realiseringen nødvendigvis har skjedd slik som 

forventet.  

 

Oppsummering 

I dette kapittelet har jeg presentert Minsides «livssyklus», fra fødsel til død, dvs. 

jeg har presentert Minside fra etableringen av prosjektet i 2004, via lanseringen i 

2006 og fram til avviklingen i 2012. I tillegg har jeg presentert Sikkerhetsportalens 

historie og avvikling. Deretter presenterte jeg det jeg mener framstår som de 

viktigste begrunnelsene som forvaltningens aktører har gitt for hvorfor Minside 

var så viktig og riktig å etablere.  

Fra å være en ide som ble unnfanget på brygga i Florø, med en relativt enkel 

beskrivelse av hva som var hensikten og forventningene med tjenesten, utviklet 

Minside seg til å bli et omfattende prosjekt i Moderniseringsdepartementet (og 

senere Fornyingsdepartementet). Det var mange aktører involvert, både fra 

departementet selv som hadde prosjektledelsen, fra en rekke andre offentlige 

etater (både i prosjektgruppen og i det såkalte tjenesteforum) og fra en rekke 

markedsaktører.  

Forholdet til Sikkerhetsportalen ble en av Minsides største utfordringer. På den 

ene siden synes det som om det var for svak koordinering innad i 

Moderniseringsdepartementet mellom Minside og Sikkerhetsportalen, slik flere 

av informantene kommenterte. På den andre siden ble Sikkerhetsportalen et 

prosjekt med en relativt kompleks «forretningsmodell», som ikke maktet å 

regulere relasjonen mellom de ulike offentlige og private aktørene, slik jeg har 

redegjort for over. De private aktørene aksepterte ikke premissene i 
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forretningsmodellen og ønsket dermed heller ikke å være med i organisasjonen. 

Konsekvensen var, som vi har sett, at Sikkerhetsportalen endte opp uten et 

tilstrekkelig omfang av såkalte PKI-tilbydere, og dermed ble det ikke mulig å 

lansere Sikkerhetsportalen. Den elektroniske sikkerhetsløsningen ble derfor 

avviklet i juni 2006, etter å ha vært årsak til en rekke utsettinger for lanseringen 

av Minside.  

Minside så i tiden rett etter lanseringen i desember 2006 ut til å bli en suksess 

med relativt omfattende bruk fra innbyggerne i første halvdel av 2007. Men 

bruken avtok snart, og ut over i de neste årene ble Minside stadig sjeldnere omtalt 

både i departementet og i offentligheten for øvrig. Undersøkelser viste at Minside 

antakelig heller representerte en omvei enn en snarvei til offentlige tjenester – 

kun et fåtall av innbyggerne (9 %) oppga i 2011 at de ville benytte Minside som 

elektronisk inngang til offentlige tjenester. Derfor kan det være grunn til å påstå 

at heller ikke relasjonen til brukerne ble håndtert på en tilfredsstillende måte i 

Minside-prosjektet. Brukerne oppførte seg ikke som forventet, de valgte andre 

løsninger og hadde etablert andre nettvaner (f.eks. googling), og portaler som 

Minside var «ut», som direktøren for Difi hevdet i begrunnelsen for avviklingen 

av Minside i 2012. 

Når vi ser de ulike elementene i historien om Minside i sammenheng, kan 

begrunnelsene for at forvaltningen benytter IKT og digitalisering i 

moderniseringsprosessene oppsummeres i tre forhold: Forenkling, gjennom fokus 

på at brukernes hverdag skulle bli enklere, et uttalt behov for samordning av en 

uoversiktlig, fragmentert og ukoordinert offentlig sektor, og et uttalt behov for 

effektivisering innenfor forvaltningen for å utnytte ressursene på en bedre måte.  

Begrunnelsene om forenkling, samordning og effektivisering viser videre til 

hvordan problemene med forvaltningen skulle løses. Minside skulle håndtere en 

fragmentert og spesialisert offentlig sektor ved å samordne en rekke elektroniske 

tjenester fra flere ulike offentlige tjenestetilbydere, og tilby dem i samme 

grensesnitt. Brukeren skulle ikke trenge å vite hvilken enhet som leverte 

tjenestene, fordi den elektroniske teknologien kunne, gjennom etablering av en 

portal, presentere en virtuell samordnet offentlig sektor, der en rekke tjenester 

fra ulike etater var samlet i ett og samme grensesnitt. Dette er også i tråd med 

begrunnelsen om forenkling ved at en virtuell samordning av de ulike tjenestene 

gjorde at brukeren ikke trengte å kjenne til hvordan offentlig sektor var organisert 

for å få utført sine tjenester. Brukernes hverdag skulle bli enklere, og offentlig 

sektor skulle bli mer oversiktlig og mer effektiv. I tillegg skulle denne 
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samordningen og forenklingen gi en rekke effektiviseringsgevinster ved å 

etablere:   

(…) fellesfunksjoner som støtte til administrasjon og forenkling av den 
enkeltes dialog med forvaltningen, felles pålogging og felles markedsføring av 
offentlige elektroniske tjenester. Dette kan bidra til å effektivisere 
tjenesteytingen som etatene tilbyr. (Konsept for det virtuelle servicekontoret 
Minside, s. 4). 

Verdt å merke seg er at begrunnelsen om forenkling handler om at tjenestene fra 

det offentlige skal være individualiserte tjenester. Det er den enkelte innbyggers 

hverdag som skal forenkles, og det er den enkelte borger som skal tilbys sin 

personlig tilpassede tjeneste for å kunne dekke sine behov. Formålet med slike 

brukerrettede tjenester er også å sørge for rask og effektiv tjenesteleveranser. 

Chadwick og May (2003) diskuterer eksplisitt hvordan anvendelsen av IKT i 

offentlig tjenesteproduksjon gjennom en «managerial» modell har som formål å 

effektivisere, kontrollere og øke hastigheten og omfanget av offentlig 

informasjon rettet mot den enkelte innbygger. I denne «unilineære» modellen 

forenkles både forståelsen av hva offentlig informasjon innebærer og statusen til 

innbyggerne som blir forstått som passive mottakere av det offentliges 

informasjon. I stedet for å oppnå formålet om å «åpne opp» og gjøre offentlig 

informasjon mer tilgjengelig, så hevder Chadwick og May at denne måten å 

anvende IKT på, heller kan underminere forholdet mellom staten og innbyggerne 

(s. 7).  

IKT, digitaliseringsprosesser og behovet for å etablere flere elektroniske tjenester 

kan muligens også forståes med utgangspunkt i et begrep om en forenklingsideologi. 

Haugseth (2012) benytter begrepet forenklingens logikk når han viser hvordan 

begrepet om forenkling kan forstås som en ideologi som legitimerer måten arbeid 

blir organisert og begrunnet på innenfor IT-bransjen. En forestilling om det 

ukomplekse og om forenkling blir framhevet når anvendelsen av IKT blir 

begrunnet og legitimert:  

Den ukomplekse verdiverden, eller forenklingens logikk, består av en egen 
grammatikk, og en egen særegen måte å rangere og bedømme subjekter og 
objekters verdighet på. I den komplekse verdiverden er det høyeste prinsippet 
basert på enkelhet og klarhet. Prinsippet knyttes igjen til et allment gode 
gjennom at man frigjør plass eller tid, eller gjør at noe annet blir enklere, klarere, 
mer tilgjengelig eller gjennomførbart. (Haugseth, 2012, s. 14) 

Begrepene om forenkling, samordning og effektivisering kan på denne måten ikke bare 

forstås med utgangspunkt i at IKT skal være et verktøy som benyttes for å oppnå 

forvaltningsmessige målsettinger, men like mye som ideologisk funderte forhold 
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som er knyttet til en reformideologi for hvordan anvendelsen av IKT i 

moderniseringsarbeidet skal begrunnes.  

Bortsett fra at det er helt åpenbart at det har skjedd en omfattende digitalisering 

innenfor offentlig sektor, er det vanskelig å finne støtte for en påstand om at 

offentlig sektor gjennom digitaliseringsprosesser har gått fra å være en 

fragmentert organisert offentlig sektor til å bli en forenklet, samordnet og effektiv 

offentlig sektor, eller at det har skjedd en omfattende helhetlig samordning og 

integrering av offentlige tjenester som følge av digitaliseringsprosessene. Det er 

tvert om mer slående hvordan dette i så liten grad har skjedd, til tross for at en av 

de mest sentrale begrunnelsene for digitaliseringsprosjekter over relativt lang tid 

har vært nettopp behovet for forenkling, samordning og effektivisering.  

 

 



90 

 

  



91 

 

4. Den andre historien: IKT og modernisering i 
forvaltningen - utviklingen fra 1987 til 2006  

 

 

 

 

 

 

I dette kapittelet presenteres den andre av avhandlingens tre historier om 

digitaliseringsprosesser innenfor forvaltningen, med fokus på den delen av IKT-

politikken85 som er rettet mot innbyggerne. Målet med kapittelet er å sette den 

spesielle historien om Minside inn i en tidsmessig norsk forvaltningskontekst. 

Spørsmålet som stilles i dette kapittelet handler både om hva som har preget IKT-

politikken i perioden som behandles, og om hvordan IKT-politikken har blitt 

begrunnet i ulike perioder. 

For bedre å forstå den relativt store oppmerksomheten Minside fikk innenfor det 

politiske miljøet og for så vidt også i andre deler av offentligheten i perioden fra 

2004 til 2006, er det et poeng å sette historien om Minside inn i en 

forvaltningskontekst der søkelyset særlig settes på den utvikling som fant sted. 

Målet er derfor å vise at Minside ikke oppstod i et vakuum, og at Minside ikke 

kun kan forståes som en statsråds plutselige idé som nærmest ut fra ingenting 

dukket opp over en halvliter pils på brygga i Florø en maidag i 2004.  

Som jeg er inne på i innledningskapittelet i avhandlingen, synes oppfatningen 

innenfor forvaltningen å være at digitaliseringen av offentlig forvaltning går for 

                                              

85 Med begrepet IKT-politikk sikter jeg her til den delen av forvaltningspolitikken som har 
som formål å forbedre og utvikle sider ved offentlig forvaltning ved hjelp av 
digitaliseringsprosesser, anvendelsen av IKT og etablering av elektroniske tjenester rettet 
mot innbyggerne. IKT-politikk handler også om forholdet til næringslivet, men dette 
behandles i relativt liten grad i denne avhandlingen. Jeg skal allikevel omtale det der det er 
relevant.  
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sakte, og at satsingene ikke har svart til forventningene. Derfor er målsettingen 

klar: 

Spørsmålet er derfor ikke om vi skal digitalisere forvaltningen, men hvor fort vi 
skal digitalisere, og hva vi skal digitalisere når.(Regjeringen.no86) 

Når det gjelder digitaliseringsprosesser innenfor det offentlige og fokuset på 

elektroniske tjenester rettet mot innbyggerne, så er konklusjonen at den digitale 

forvaltningen ennå ikke er realisert. Til tross for et omfattende fokus og til tross for 

relativt stor ressursbruk (i 2014 opp mot 1 % av BNP, dvs. 10 – 12 milliarder 

kroner) er signalene fra politisk hold at satsingen på digitaliseringsprosessene må 

økes. Det etterlyses fortgang i digitaliseringsarbeidet, og det etterlyses flere og 

bedre tjenester rettet mot innbyggerne. Denne oppfatningen har holdt seg relativt 

stabil de siste 10 årene. Til tross for manglende måloppnåelse (en digital 

forvaltning og flere relevante elektroniske tjenester rettet mot innbyggerne), så 

rokker likevel ikke dette ved den tilsynelatende robuste troen på at 

digitaliseringsprosessene vil fungere etter hensikten, og troen på at dette er måten 

å utvikle relevante og brukbare elektroniske tjenester rettet mot innbyggerne på87. 

Derfor skal jeg her forfølge en utviklingslinje som handler om hvordan 

digitaliseringsprosesser og elektroniske tjenester er blitt begrunnet, forstått og 

fortolket innenfor forvaltningen i den nevnte tidsperioden, og grunnlaget for 

analysen er altså offentlige dokumenter som omhandler IKT-politikk, 

digitalisering og elektroniske tjenester.88  

Tidsperioden som blir behandlet, tar utgangspunkt i tiden da de tidligste planene 

som konkret omhandlet elektronisk teknologi i forbindelse med modernisering 

av offentlig forvaltning ble lansert mot slutten av 1980-tallet, via den første 

konkrete planen for en nasjonal satsing og strategi for anvendelse av elektronisk 

teknologi ut over 1990-tallet, og videre via en rekke dokumenter og planer som 

er presentert fram til tiden der Minside blir lansert i 2006. Jeg vil også kort 

kommentere de siste IKT-planene som kom etter 2010 med titler som «Digital 

                                              

86 https://www.regjeringen.no/no/tema/statlig-forvaltning/ikt-politikk/digitaliseringen-i-
offentlig-sektor/id2340245/, lest 25.9.2015 

87 Jeg må bare nok en gang få understreke at jeg ikke mener at det ikke har skjedd 
omfattende digitalisering av og innenfor forvaltningen. Mitt anliggende gjelder den 
manglende måloppnåelsen når det gjelder de planlagte digitaliseringsprosessene, som 
f.eks. representert ved Minside. 

88 Se kapittel 2 for en detaljert gjennomgang av hvilke dokumenter som behandles. 
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hverdag» og «På nett med innbyggerne». I løpet av tidsperioden 1987 - 2006 kom 

det en rekke planer med ujevne mellomrom med toppunktet i antall utgivelser i 

perioden 2001-2003. Felles for dokumentene er at de både handler om fornying 

og modernisering, og at de samtidig uttrykker elektronisk teknologis stadig mer 

omfattende rolle og betydning i moderniseringen av offentlig forvaltning generelt 

og i forholdet til innbyggerne spesielt.  

På midten av 1980-tallet ble de første store moderniseringsreformene innenfor 

forvaltningen lansert (Busch et al., 2011). Regjeringen Willoch startet opp og 

iverksatte «Aksjon publikum» i 1981 - 1985 med sterkt fokus på publikums 

ønsker og behov, bl.a. gjennom en omfattende brukerundersøkelse (Vanebo, 

2011). Blant virkemidlene var kursing av administrativt ansatte i stat og kommune 

i brukerorientering og service. Når jeg likevel ikke har satt starttidspunktet i 

samsvar med denne reformen, handler det om at selv om dette var det første 

initiativet, så var «aksjon publikum» mer tiltaksrettet enn reformrettet etter min 

oppfatning, og IKT og elektroniske tjenester blir i liten grad omtalt.  

Det er derfor reformprogrammet Den nye staten fra 1987 med undertittel Program 

for fornyelse av statsforvaltningen jeg tar utgangspunkt i. Dette var et 

forvaltningspolitisk dokument, og IKT (eller EDB – elektronisk databehandling 

– som det het den gangen) har fått et eget kapittel i dokumentet. Samme år kom 

den første egne IT-planen, Nasjonal handlingsplan for Informasjonsteknologi 1987-90 

som ble igangsatt 1. januar 1987 (Buland, 1996). Disse to dokumentene står 

sentralt i den første perioden jeg behandler i dette kapittelet. Etter hvert er det 

Den norske IT-veien. Bit for bit fra 1996, som står i sentrum, før jeg tar for meg de 

såkalte IT-politiske redegjørelsene som ble gitt i perioden 1997 – 2002, og i perioden 

fram mot Minsides lansering i 2006 er det eNorge-planene som kom i perioden 2000 

– 2005, som får mest oppmerksomhet89.  

                                              

89 Forvaltningens IKT-historie går imidlertid lenger tilbake enn til 1987. Jansen (2008) setter 
starten for framveksten av datapolitikken til statens anskaffelse av den første stormaskinen 
EMMA (Elektronisk Matematikk-Maskin), som var den første IBM 650 datamaskinen som 
ble anskaffet av den norske staten i 1958. Året før opprettet Finansdepartementet et utvalg 
for å utrede EDB-behovet i staten (Jansen, 2008). Det hadde også tidligere kommet flere 
NOUer (Norsk offentlig utredning), de første tilbake til 1973 (NOU 1973:43 Om planlegging 
av databehandlingen). Jeg har likevel i denne avhandlingen valgt å sette startpunktet for 
behandlingen av IKT- politikken til å være sammenfallende med tidspunktet for de første 
planene for moderniseringsreformer i forvaltningen, fordi det er her begrunnelsene for 
anvendelsen av IKT og elektronisk teknologi begrunnes innenfor en forvaltningskontekst. 
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Selv om dette kapittelet avsluttes rundt tiden da Minside så dagens lys, er det 

likevel nødvendig å si litt om utviklingen fra 2006 fram til i dag (2015). Det har i 

denne senere perioden kommet flere stortingsmeldinger, planer og andre 

dokumenter fra regjeringen som har behandlet ulike sider ved digitaliseringen av 

offentlig forvaltning, som etableringen av elektroniske tjenester, elektronisk 

dialog med befolkningen, effektivisering og samordning av offentlig sektor, samt 

ulike sider ved det elektroniske forholdet mellom næringslivet og det offentlige, 

og muligheter for verdiskaping. Ett eksempel er Stortingsmelding nr. 17 (2006-

2007), Eit informasjonssamfunn for alle, som var en grundig gjennomgang av status 

for digitaliseringsarbeidet innenfor forvaltningen fram til 2007, samt hvilke 

utviklingstrekk man så for seg komme i nær framtid: 

[Stortingsmeldinga] føreskriv ei fornya og effektivisert offentleg forvaltning 
med gode og standardiserte tekniske løysingar som kan nåast av brukaren når 
brukaren sjølv ønskjer det. Meldinga set søkelyset på næringsutvikling og auka 
IKT-forsking. Den tek for seg personvernspørsmål knytte til IKT-bruk, og den 
tek for seg samfunnstryggleik knytt til ein felles elektronisk infrastruktur som 
offentlege myndigheiter, næringsliv og dei fleste av oss er kopla opp 
mot.(St.meld.nr 17 (2006-2007), s. 10) 

I 2008 kom Stortingsmelding 19 (2008-2009), Ei forvaltning for demokrati og 

fellesskap, som var en generell melding om statsforvaltningen. Men her ble det 

også pekt på at digitalisering skulle spille en viktig rolle i arbeidet med en effektiv 

og samordnet offentlig sektor. I 2012 kom Stortingsmelding 23 (2012-2013) 

Digital agenda for Norge. Her ble det nok en gang hevdet at vi står midt oppe i en 

digital revolusjon, og at mens maskiner var forutsetningen for den industrielle 

revolusjon, så er det internett og nettjenester som legger grunnlaget for nåtidens 

digitale revolusjon (s. 5).  Temaene som ble behandlet her, handlet bl.a. om digital 

deltakelse (f.eks. tilgang og tilgjengelighet gjennom bredbåndsutbygging) og 

digitalisering av offentlig sektor, foruten problemstillinger knyttet til forholdet til 

næringslivet og verdiskaping, samt hva som må til for å få fortgang i 

gjennomføringen av digitaliseringsprosessene, for å nevne noen temaer. 

Jeg har delt tidsperioden når det gjelder IKT-politikken og digitaliseringen av 

offentlig forvaltning inn i fire faser, hovedsakelig med utgangspunkt i begrunnelsene 

som preger IKT-politikken og digitaliseringen innenfor de ulike fasene. I det 

følgende presenteres de fire fasene relativt detaljert.  
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Fra utstyrsanskaffelse til tilgjengelighet – 4 faser i digitaliseringen 

Tidsperioden jeg har gjennomgått, spenner fra 1987 til 2006, og jeg har delt 

perioden inn i fire faser. Faseinndelingen er et resultat av 

systematiseringsprosessen av dokumentene og representerer innholdet i 

reformene for de ulike tidsperiodene. Av pedagogiske grunner presenterer jeg 

innholdet i disse fasene innledningsvis. Selv om fasene langt på vei tilsvarer 

kronologien, er likevel noen av fasene overlappende, spesielt fase 2 og fase 3. De 

ulike fasene og forholdet mellom dem kan illustreres med følgende oversikt: 

Tabell 4: Overlappende faser i forvaltningens forhold til IKT 

 

Fase 1: 1987 – 1995. Sektorsatsinger – utstyrsanskaffelse, 
automatisering og effektivisering 

I Forbruker- og administrasjonsdepartementets Program for fornyelse av 

statsforvaltningen, med tittelen Den nye staten (1987), presenteres en rekke tiltak for 

fornyelse av offentlig forvaltning. Målet var å «fornye arbeidsmåte og 

produksjonsevne i statsforvaltningen» (s. 5), noe som skulle «gi bedre service til 

enkeltpersoner, bedrifter og andre brukere, og medvirke til at hele samfunnet skal 

fungere bedre» (s. 6). Fornyingsarbeidet skulle være et vedvarende arbeid og ikke 

et tidsavgrenset prosjekt. Brukerne stod i sentrum for offentlige tjenester, og det 

ble understreket at det er dette som best mulig sikrer at det offentlige utfører sine 

oppgaver på en best mulig måte (s. 6).  
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Digitalisering og elektronisk teknologi var tema allerede på dette tidspunktet. 

Bruk av elektronisk databehandling (EDB) har fått et eget kapittel i planen og var 

formulert som et eget mål med tilhørende tiltak, rettet direkte mot 

moderniseringsarbeidet i offentlig forvaltning. Dette skulle foregå gjennom 

samordning av ulike datasystemer, samt gjennom automatisering og 

effektivisering av administrative rutiner og systemer. Både effektivitet og kvalitet 

var viktige dimensjoner ved anskaffelsen og anvendelsen av elektronisk teknologi 

i moderniseringsarbeidet. Målet var at de offentlige tjenestene skulle utføres mer 

effektivt og det skulle utvikles nye og kvalitativt bedre tjenester, ved «å ta i bruk 

informasjonsteknologi som hjelpemiddel» (Den nye staten, s. 22). En «målrettet 

bruk av informasjonsteknologi» skulle bygge på følgende: 

- De enkelte virksomhetene har selv ansvaret for planlegging, innføring og 
bruk av EDB 

- Departementer og sentrale sektororganer har et særlig ansvar for å lede 
utviklingen i underliggende forvaltningsorganer. Finansdepartementet og 
Forbruker og administrasjonsdepartementet har et overordnet ansvar for 
å samordne forvaltningens administrasjon og gjøre den mer effektiv. 

- For å ivareta forvaltningens samlede behov er det et økende behov for 
samordning. Målet er å etablere en best mulig teknisk og 
kompetansemessig infrastruktur både sentralt og lokalt. For å få dette til 
synes det nødvendig å etablere et visst minimum av felles standarder som 
basis i et ellers desentralisert system» (Den nye staten, s. 22) 

For det første ble elektronisk teknologi sett på som et middel for å nå generelle 

forvaltningspolitiske mål om økt effektivitet og bedre tjenester. For det andre 

viser målsettingene til et dilemma mellom sentralisering og desentralisering. På 

den ene siden skulle ansvaret for å planlegge, innføre og ta i bruk elektronisk 

teknologi være lokalt, på den andre siden skulle den sentrale administrasjonen ha 

et særlig ansvar for å lede utviklingen og for å samordne satsingene. Denne 

todelte strategien der grenseoppganger mellom det sentrale og det lokale forsøkes 

trukket, er en problemstilling som går igjen i det offentliges IKT-politikk fra 

denne perioden og framover. En av grunnene til at det ble forstått som 

nødvendig å legge ansvaret for anskaffelse lokalt, kan være at EDB-utstyr på 

denne tiden var meget dyrt, og i Den nye staten ble det hevdet at «å etterkomme de 

enkelte forvaltningsorganers ønsker om edb-utrustning krever imidlertid mer 

midler enn hva som er tilgjengelig (---)» (Den nye staten, s. 22).  

I 1987, samme år som planen Den nye staten så dagens lys, kom også en av de 

første offentlig nasjonale IT-planene: Nasjonal handlingsplan for informasjonsteknologi 

1987-90. Her stod bruk av elektronisk teknologi i industri og produksjon i 

sentrum, samt fokuset på oppbyggingen av en norsk maskinvareindustri. Nasjonal 

handlingsplan for informasjonsteknologi ble igangsatt i januar 1987 (Buland ,1996) og 



97 

 

ble annonsert som en del av Industridepartementets budsjettframlegg for 1987 

(St.meld. nr. 17, 2006-2007, s. 19).  

Planen hadde 5 hovedområder: Utdanning, utstyr knyttet til forskning, 

kunnskapsutvikling, produktutvikling og anvendelse. Satsingene innenfor 

teknologi i denne perioden handlet mye om industripolitikk, og det var frykten 

for å sakke akterut i teknologiutviklingen som preget de politiske beslutningene, 

sammen med at det ble forventet at elektronisk teknologi skulle gi økt 

produktivitet i industriproduksjonen.  

Satsing på forskning, kompetanse, ny kunnskap og nytt utstyr, produktutvikling 

og nasjonal og internasjonal markedsføring av norsk teknologi var andre sentrale 

satsningsområder. Likevel var det allerede her et tydelig uttrykt mål om at 

elektronisk teknologi også skulle inn i forvaltningen og kontorsektoren som et 

effektiviseringsmiddel (se f.eks. Buland, 1996, s. 227 ff.).  

Men datautstyr var som nevnt dyrt. En kraftig dataterminal kunne koste flere 

hundre tusen kroner, og de nye tekstbehandlingsmaskinene det samme. I tillegg 

var programvaren også dyr. I 1986-87 ble det benyttet nærmere en milliard norske 

kroner på anskaffelse og implementering av elektronisk utstyr og elektroniske 

tjenester90, og det utgjorde en dekningsgrad for anvendelse av det som da het 

EDB-utstyr (hovedsakelig dataterminaler i lokale nettverk eller etatsinterne nett) 

på ca. 20 %. I departementene var dekningsgraden opp mot 40 %. Bruken var i 

all hovedsak rettet mot saksbehandling og kjøring av ulike administrative 

storsystemer innenfor skatt, lønn, trygdesystemet, samt ulike rapporterings-

rutiner. Innenfor elektronisk kommunikasjon gjorde telefaxen seg nå gjeldende. 

Postverket, Televerket, Rikstrygdeverket, Forsvaret og Skatteetaten stod for over 

halvparten av EDB-forbruket på denne tiden (Fornyelse i forvaltningen, del 1, 1987).  

En evaluering av de første planene der elektronisk teknologi var tema, viste at til 

tross for at den kraftigste styrkingen hadde skjedd på utdanningssektoren og 

innenfor forskningen, så var det for det første veldig varierende innsats og 

resultater innenfor ulike sektorer i samfunnet. Det var med andre ord opp til de 

enkelte statlige sektorer hva som skjedde av satsinger innenfor IT-feltet. Dette 

lanserer da det andre problemet, som handler om at til tross for at det nå hadde 

                                              

90 For 1986 utgjorde dette ca. 2,5 % av de totale utgifter for statsforvaltningen. For 2011 
utgjorde IKT-satsinger totalt 11 milliarder kroner, noe som utgjør 1,1 % av de totale utgifter 
for statsforvaltningen. (Kilde: SSB).  
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vært satset på en nasjonal IT-plan, så var satsingen på IT altfor ukoordinert. I 

tillegg var det ikke mulig å identifisere noen klare effektiviseringsgevinster av IT 

innenfor offentlig sektor, noe som hadde vært et av delmålene (Evaluering av 

nasjonal handlingsplan for informasjonsteknologi 1987-1990, s. 222)91 

Denne konklusjonen førte likevel til at neste fase i IKT-satsingen (1992-95) skulle 

være sektoriell, og at satsingen skulle føres videre i form av sektorplaner for 

områder som helse, næringsliv og offentlig administrasjon, for å nevne noen 

hovedsatsningsområder. Særlig næringslivets behov for og bruk av elektronisk 

teknologi var i fokus, og tittelen på en av planene fra denne perioden var: «IT – 

fra kjekt å ha til kjekt å bruke» (1991). Her var standardisering, samordning og 

utveksling av data mellom ulike datasystemer i fokus, bl.a. med tanke på bedre 

utnyttelse for næringslivet og for å kunne utnytte elektronisk informasjon bedre 

innenfor forvaltningen. Det at de ulike departement hadde ansvaret for hver sin 

sektor, førte imidlertid til at de mange ulike IKT-satsingene fortsatt framstod 

som ukoordinerte. 

 

Oppsummering fase 1 

Fase 1 er preget av at digitaliseringsprosesser innenfor forvaltningen så vidt 

hadde begynt. Selv om den tidligste fasen heller kan se ut til å passe inn i 

tradisjonell norsk industripolitikk, der problemstillinger knyttet til teknologiens 

muligheter for mer effektiv ressursutnyttelse stod i sentrum, så er det likevel 

tydelig at en digitalisering av den offentlige forvaltningen også ble tematisert. 

Begrunnelsene for å innføre elektronisk teknologi var imidlertid de samme: 

ønsket om effektivisering.  

I begynnelsen av denne første fasen handlet det mye om strategier for 

utstyrsanskaffelse og anvendelse av IKT i saksbehandling, tekstbehandling og 

drift av administrative systemer innenfor det som ble omtalt som 

«kontorsektoren» (Maus & Espeli, 1981). På mange måter er dette en parallell til 

det som skjedde i industrisektoren der effektivisering gjennom automatisering 

var temaet, og der bekymringen var knyttet til at automatisering kunne føre til 

                                              

91 Trond Buland har i sin doktorgradsavhandling i sosiologi fra 1996, Den store planen. 
Norges satsing på informasjonsteknologi 1987 – 1990, behandlet denne første fasen 
inngående.  
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tap av arbeidsplasser, mens optimismen var knyttet til forventninger om 

produksjonsøkning og overgang fra tunge og langsomme manuelle rutiner til 

raske, effektive og produktive automatiske rutiner (Sørensen & Schiefloe, 1986).  

I denne første fasen hvor elektronisk teknologis rolle i moderniseringen av 

offentlig forvaltning første gang blir klart tydeliggjort, var hovedformålet også å 

samordne dataregistre, øke effektiviteten for administrative rutiner, samt å gjøre 

det offentlige mer effektivt. Teknologiens rolle syntes å være å understøtte denne 

utviklingen og være et verktøy for å oppnå dette.  

Tenkningen om IKT-bruken er i samsvar med det Jansen (2008) omtaler som 

verktøyperspektivet som innebærer at IKT i hovedsak har vært et verktøy for å nå 

de generelle målene i forvaltningspolitikken. Informasjonsteknologi var 

imidlertid kompetansekrevende, og det var en frykt for at det offentlige måtte 

knytte seg for sterkt opp mot og være avhengig av eksterne eksperter på 

elektronisk databehandling, og det var en bekymring i det at det offentlige selv 

ikke hadde kompetent personale. En sterkere tilknytning til forsknings- og 

utdanningssektoren for å sikre tilgang på kompetente krefter ble derfor sett på 

som viktig og nødvendig (Den nye staten, s. 23). 

Modellen og inspirasjonen for økende anvendelse av informasjonsteknologien 

ble hentet fra bank og forsikring (spesielt ble de gryende nettbankløsningene lagt 

merke til), altså fra privat sektor, og det var en reell frykt for at det offentlige 

skulle bli hengende etter privat sektor i den teknologiske utviklingen (Den nye 

staten, s. 21). Det offentlige generelt, og departementene spesielt, skulle derfor få 

et ansvar for å drive den teknologiske utviklingen framover. Det er verdt å merke 

seg den relativt omfattende satsingen på elektronisk teknologi innenfor 

forvaltningen allerede i denne tidlige fasen. Nyanskaffelser, opplæring, 

sammenstilling av registre og etablering av felles standarder for ulike systemer var 

blant de prioriterte oppgavene. Likevel var det et lokalt ansvar for den enkelte 

underliggende etat og enhet å anskaffe informasjonsteknologi. 

Derfor fikk ulike sektorer som industrisektoren, utdanningssektoren, 

helsesektoren, forsvaret, sosial- og trygdevesenet osv. ansvar for å utvikle egne 

planer for hvordan elektronisk teknologi skulle anskaffes og anvendes. De fleste 

satsingene var altså sektorielle i denne fasen. Konsekvensene av dette var at 

satsingene innenfor de ulike sektorene framstod som ukoordinerte. De fulgte den 

tradisjonelle horisontalt differensierte og vertikalt spesialiserte strukturen som 

kjennetegner statsforvaltningens organisering og oppbygging. Derfor ble det 
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også lagt fokus på hvordan ulike elektroniske systemer og dataregistre kunne 

samordnes, og om hvordan datautveksling mellom dem kunne foregå. Dette 

synes som relativt pragmatiske og tekniske problemstillinger, men det kan likevel 

antas at det ligger et ønske om å kunne utføre forvaltningsoppgavene bedre ved 

økt bruk av elektronisk teknologi, og at potensialet i teknologien lå der, men 

satsingene måtte samordnes bedre.  

Digitale tjenester rettet direkte mot innbyggerne som potensielle brukere var i 

liten grad omtalt. Brukerne var her ansatte i offentlig forvaltning som skulle 

anvende den nye teknologien, og problemstillingene innenfor dette handlet om 

hvordan man best mulig kunne tilrettelegge for god opplæring i bruken av 

teknologien. Fokuset var i stor grad rettet innover mot forvaltningens egne 

behov. Det er også verdt å merke seg at siden datautstyr og programvare var 

meget dyrt, så ble det også forventet at staten skulle være en stor kunde av 

datautstyr og programvare, slik at prisene etter hvert kunne synke som følge av 

økende etterspørsel, i tillegg til at staten slik kunne bidra til å støtte en økende 

statlig IT-industri (Buland, 1996, s. 308). Betydningen av statens rolle som 

storkunde skal jeg komme tilbake til i behandlingen av neste fase.  

 

Fase 2: 1996 – 2000.  Koordinering av IKT-politikken – mot 
informasjonssamfunnet  

I det jeg kaller fase 2, tematiseres den elektroniske teknologien ytterlige samtidig 

som nye problemstillinger dukker opp. I 1996 kom rapporten Den norske IT-veien: 

Bit for bit (1996-2000): Forsøk på en helhetlig IT-politikk. Her ble behovet for 

koordinering av IKT-politikken vektlagt, noe som bl.a. resulterte i opprettelsen 

av IT-politisk avdeling i Nærings- og handelsdepartementet. Sektorplanene på 

1990-tallets første år hadde ikke helt svart til forventningene, IT-industrisatsingen 

Norsk Data hadde kollapset, i tillegg til flere mislykkede (og store) statlige IT-

satsinger, f.eks. det tidligere omtalte Rikstrygdeverkets TRESS-90. Forøvrig var 

det økonomiske nedgangstider og økt arbeidsløshet etter at «jappe-tiden» var 

over - omkring 1987. Alt dette til sammen reduserte de videre ambisjonene for 

en periode (St.meld. nr. 17, 2006-2007, s. 20)  

I perioden vi omtaler, ble så oppmerksomheten i økende grad rettet utover fra 

forvaltningens egne behov og mot innbyggerne, for eksempel ved at forståelsen 

av hva en bruker var, ble endret. En bruker var ikke bare en person som var 
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ansatt i offentlig administrasjon og på den måten anvendte elektronisk teknologi. 

Brukeren ble nå også en som representerer befolkningen, en innbygger: 

Det er viktig at statsforvaltningen legger til rette for elektronisk 
kommunikasjon med befolkningen, næringsliv og organisasjonsliv. Det vil gi 
mulighet for deltakelse og meningsytring f.eks. gjennom høringer, og vil gi 
offentlig forvaltning bedre tilgang til informasjon i samfunnet. (---) Også 
dokumenter som behandles i folkevalgte organer, bør legges ut på nett for å 
lette tilgjengelighet og kommunikasjon. (Den norske IT-veien, s. 71) 

Brukerne skulle i stadig større grad settes i sentrum i offentlig forvaltning, og det 

skulle etter hvert settes målbare krav til de statlige tjenester gjennom 

serviceerklæringer. I første omgang gjaldt ikke dette det å bruke elektronisk 

teknologi i kommunikasjonen mellom det offentlige og innbyggerne. I 

utgangspunktet ble det derimot vist til behovet for «ansikt-til-ansikt»-kontakt 

mellom forvaltningens saksbehandlere og befolkningen gjennom etableringen av 

offentlige servicekontorer.  

Den elektroniske teknologiens rolle handlet fortsatt i stor grad om effektivisering, 

og målet var at teknologien skulle kunne frigi ressurser fra manuelle 

saksbehandlingsrutiner, slik at de menneskelige ressursene heller kunne frigjøres 

til å bli benyttet i f.eks. offentlige servicekontorer. Imidlertid ble etableringen av 

elektroniske tjenester ganske snart sett mer og mer i sammenheng med forsøkene 

på å etablere offentlige servicekontorer. «Den bærende ideen bak offentlige 

servicekontorer er å kunne gi brukerne god tilgang til offentlige tjenester og 

informasjon, på tvers av etatsgrenser og forvaltningsnivå (---)» (Den norske IT-

veien, s. 38). Et offentlig servicekontor hadde altså som hensikt at brukeren skulle 

få utført sine tjenester gjennom kun en henvendelse til ett sted for deretter å bli 

sluset videre til enheten som hadde ansvaret for den aktuelle tjenesten. Denne 

muligheten av å etablere kommunikasjon på tvers av de organisatoriske skillene 

var etter hvert også en sentral faktor i forventningene til hva den nye teknologien 

kunne anvendes til, nemlig koordinering og samordning.  

Den norske IT-veien målbar også forestillinger om å være med i en teknologisk 

revolusjon, en utvikling mot en ny type samfunn. Informasjonssamfunnet var navnet 

på det nye samfunnet, en betegnelse som skulle vise til et epokeskifte der 

elektronikk og ny teknologi skulle spille en sentral rolle (Johansson, 2006). 

Oppfatningen var preget av at «alt går så raskt», og derfor var det helt nødvendig 

å følge med i utviklingen for ikke å sakke akterut. Det var en uttalt frykt for at 

Norge skulle bli hengende etter i den digitale utviklingen. Videre fryktet man også 

for at et ekspertvelde skulle utvikle seg, fordi det ble antatt at teknologien var, og 

ville bli, enda mer kompetansekrevende og dermed forbeholdt de få. Frykten for 
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utviklingen i retning av et teknokratisk samfunn var tydelig, og det ble pekt på 

flere dilemmaer knyttet til den teknologiske utviklingen innenfor forvaltningen: 

Den nye teknologien bærer i seg flere motstridende utviklingstrekk. Den kan 
virke sentraliserende ved at store informasjonsmengder og oppgaver kan 
håndteres ett sted. Samtidig kan den virke desentraliserende fordi de 
geografiske avstandene i flere sammenhenger får mindre betydning - mange 
kan få tilgang til samme kunnskap og tjenester. Den kan gi større tilgjengelighet 
og åpenhet ved at elektronisk kommunikasjon tas i bruk, men kan samtidig 
medføre dårligere tilgjengelighet dersom tradisjonelle kanaler avvikles. Den kan 
legge grunnlag for fleksible og konkurransedyktige enheter gjennom økt 
spesialisering. Samtidig kan den virke oppsplittende ved at store organisasjoner 
stykkes opp i små selvstendige enheter som inngår i nettverk. (Den norske IT-
veien, s. 45) 

Derfor ble det understreket at det var et behov for tydelig statlig styring og 

initiativ i IT-politikken, selv om både næringsliv og innbyggerne skulle være med 

i utviklingen. En annen måte å se disse dilemmaene på er at de representerer en 

problemstilling som også vil dukke opp i senere faser, og som handler om 

forholdet og avveiinger mellom sentralisering og desentralisering.  

Videre var perioden som omtales, en tid hvor «K»-en mellom «I»-en og «T»-en 

gjorde seg stadig mer gjeldende, og «IT» ble til «IKT». Dermed aksentueres 

muligheten for elektronisk kommunikasjon via nettet, og digital kommunikasjonen 

mellom staten og borgerne ble tematisert. Telependling ble for eksempel 

introdusert som et begrep, og man så for seg at avstand skulle spille en stadig 

mindre rolle (Cairncross, 2001) – et viktig perspektiv ut fra distriktshensyn. Ellers 

var det økt fokus på kunnskapsutvikling, og å ta elektronisk teknologi i bruk i 

kulturlivet, for eksempel gjennom digitale bibliotektjenester. Det ble også 

forventet at det ville bli økt handel over nettet, og at man i stadig større grad vil 

kvitte seg med mynter og sedler og heller benytte elektronisk valuta.  

Et annet område som ble fokusert, var helse. Den elektroniske teknologiens 

potensiale både innenfor nye behandlingsformer og innenfor kommunikasjon 

mellom fagpersoner, såkalt «telemedisin», ble tydelig uttrykt, bl.a. gjennom planer 

som «Mer Helse for Hver BIT» fra 1996. Sentralt her stod en erkjennelse om at 

«det stadig sterkere samspillet mellom teknologisk og organisatorisk utvikling er 

vektlagt sammen med det avledede behovet for samarbeid i utviklingen videre, 

på tvers av faglige, organisatoriske, forvaltningsmessige og geografiske 

skillelinjer» (Mer helse for hver BIT, s. 8). Målet var for det første å øke 

helsepersonellets kompetanse, bl.a. ved å forenkle rutiner for ajourføring og 

lagring av informasjon for å kunne bruke mer tid på pasienten, altså teknologi 

som effektiviseringsverktøy. For det andre var målet at elektronisk teknologi 



103 

 

skulle bedre kommunikasjon mellom ulike ledd gjennom bedre koordinering og 

samhandling, altså elektronisk teknologi som noe som har potensiale for 

organisatorisk samordning. Og til slutt ble det i planen lagt vekt på å fremme god 

informasjon til pasienter, det skulle gis mer makt til pasienten, bl.a. ved at 

teknologien skulle handle om informasjonssikkerhet for å ivareta både forsvarlig 

og effektiv pasientbehandling og et sterkt personvern. Dette siste kan tolkes som 

at teknologien skulle bidra til å styrke individets posisjon overfor det offentlige 

(s. 9). 

Når det gjelder innholdet i de digitale tjenestene mer generelt, så handlet dette 

etter hvert ikke bare om automatisering, effektivisering og mer elektronisk 

saksbehandling, men også om elektronisk data- og informasjonsutveksling. 

Forventninger om økt bruk av e-post både i kommunikasjonen innad i 

forvaltningen og mellom de ulike forvaltningsnivåene var tydelige, og det ble også 

antatt at det ville skje en økning i den elektroniske kommunikasjonen mellom 

innbyggerne og den offentlige forvaltningen. Brukerne av den elektroniske 

teknologien, her forstått som den vanlige innbygger, kom i større grad i søkelyset 

nå enn i tidligere offentlige dokumenter.  

Overfor brukerne av elektroniske tjenester ble begrepet «En enklere hverdag for 

alle?» lansert, dog med et spørsmålstegn bak. Dette er en frase som kommer igjen 

i en litt annen og mer påståelig form i senere offentlige dokumenter. Her var 

imidlertid ikke forventningene knyttet til offentlige elektroniske tjenester som 

sådan, men til muligheten for å innhente, benytte og forbruke offentlig og annen 

informasjon via hjemme-pc, over telenettet.  

I dag brukes pcen i mange hjem til spill og underholdning og til tekstbehandling 
i skolearbeid, ekstraarbeid hjemme og i frivillig organisasjonsarbeid. I 
fremtiden kan pcen få en like sentral plass i hverdagen som fjernsynet har i dag, 
ved at den med multimedieegenskaper og kommunikasjonsmuligheter vil bli 
brukt som oppslagsverk, til å få kontakt med andre og til underholdning. (Den 
norske IT-veien, s. 30). 

 

«Det offentlige som lokomotiv» 

Et annet forhold som også er verdt å nevne i denne forbindelse, er statens og det 

offentliges ansvar og rolle i utviklingen og spredningen av IKT og elektroniske 

løsninger i samfunnet. I plandokumentet «Den norske IT-veien bit for bit» ble 

statens rolle som etterspørrer i markedet sterkt understreket. Argumentet var at 

den elektroniske og teknologiske utviklingen var så sentral og viktig for 
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samfunnet i det hele tatt, at det ikke kunne overlates til markedet alene å drive 

utviklingen: 

For at Norge skal være i forkant, må samarbeidet mellom myndighetene og 
nærings- og arbeidslivet videreutvikles. Privat og offentlig sektor må 
samarbeide på utvalgte områder om å utnytte informasjonsteknologiens 
muligheter. På noen felt må det offentlige være lokomotiv i utviklingen. (Den 
norske IT-veien. Bit for Bit, s. 12) 

Poenget var at så lenge det ble forventet at informasjonsteknologien skulle 

komme til å påvirke alle sektorer i samfunnslivet, så måtte det offentlige spille en 

sentral rolle i spredningen av teknologien. Problemet var igjen knyttet til frykten 

for å bli hengende etter i den teknologiske utviklingen: 

De land som evner å ta informasjonsteknologien i bruk på en offensiv og 
positiv måte, vil kunne få et forsprang i den internasjonale konkurransen (Den 
norske IT-veien. Bit for Bit, s. 45) 

Det ble understreket at Norge allerede lå godt an i forhold til andre land når det 

gjaldt bruken av informasjonsteknologi innenfor offentlig sektor. I tillegg ble de 

velutviklede samarbeidsformene mellom privat og offentlig sektor framhevet (s. 

45). Derfor skulle den norske tilnærmingen være at staten og kommunene både 

skulle ha en viktig rolle som storbrukere av den nye teknologien, og de skulle 

være «lokomotiv» i utviklingen ved å være store etterspørrere i markedet. På 

denne måten skulle også samarbeidet mellom stat og private sikres og 

videreutvikles (s. 46). 

Johansson (2006) hevder at det både i Europa (for eksempel gjennom den såkalte 

Bangemann-rapporten92) og i Sverige (i planen Vingar åt mäniskans förmåga, 1994) ble 

pekt på markedet som den viktigste faktoren for å drive IKT-utviklingen 

framover, og her ble det hevdet at: 

Den väsentligaste drivkraften är enskildas – människor och företag - intresse 
för att dra nytta av teknikens möjligheter för att förbättra tillvaron eller 
konkurrensmöjligheterna. (s.32).   

Dette innebærer at også i Sverige ble markedet sett som den vesentligste drivkraft 

for IKT-utviklingen, og statens rolle var å være tilrettelegger for denne 

utviklingen gjennom å tilrettelegge for at markedskreftene kunne fungere friest 

                                              

92 Europe and the global information society: Recommendations of the high-level group on 
the information society to the Corfu European Council (Bangemann group), 1994 
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mulig. I Bangemann-rapporten er det et eget kapittel med tittel «A market-driven 

revolution», der markedets betydning understrekes på følgende vis:  

The key issue for the emergence of new markets is the need for a new 
regulatory environment allowing full competition. This will be a prerequisite 
for mobilising the private capital necessary for innovation, growth and 
development. (s. 12). 

Det kan altså synes som det er en forskjell mellom Norge og andre europeiske 

land, også Sverige, når det gjelder synet på statens rolle i framveksten og 

utviklingen i retning av det digitale informasjonssamfunnet og dermed synet på 

den elektroniske teknologiens rolle i moderniseringen av forvaltningen.  

Både en sentral europeisk plan og en sentral svensk plan vektlegger altså 

markedets betydning og fri konkurranse som drivkraft i utviklingen, mens det i 

den norske planen «Den norske IT-veien bit for bit» blir lagt opp til et tett 

samarbeid mellom staten og markedet, dvs. mellom offentlig forvaltning og det 

private næringsliv, men at utviklingen ikke kun skulle skje ved hjelp av fri 

konkurranse. I Norge skulle staten, på samme måte som i de øvrige europeiske 

landene, være tilrettelegger gjennom å utvikle et godt og relevant regelverk for 

anvendelse og utvikling av IKT-basert virksomhet, samt gjennom tilrettelegging 

av nødvendig infrastruktur som bredbånd og gode betingelser for industrien.  

Men i tillegg skulle det offentlige spille en langt mer sentral rolle i utviklingen. I 

Norge skulle det offentlige være pådriver ved å være en reell markedsaktør ved å 

etterspørre varer og tjenester relatert til elektronisk teknologi og ved å gå foran i 

bruk av informasjonsteknologi. Offentlig sektor skulle være «en krevende kunde 

og en god samarbeidspartner for informasjonsteknologi-bransjen» (Den norske IT-

veien, s. 37). Og videre hevdes det at det offentlige og næringslivet skal gå «I 

tospann for fremtiden» (s. 45). En konsekvens av denne strategien kan ha vært at 

norsk offentlig forvaltning lå langt framme internasjonalt når det gjaldt 

anvendelse av informasjonsteknologi, og i tillegg var samarbeidsformene mellom 

offentlig og privat sektor i Norge velutviklet:  

I den norske tilnærmingen vil staten og kommunesektoren spille viktige roller 
som brukere og lokomotiver for utviklingen og som samarbeidspartnere med 
næringslivet for å fremme en utvikling ut fra felles interesser. (Den norske IT-
veien, s. 46). 

Forskjellen mellom Norge og Sverige og også mellom Norge og andre europeiske 

land når det gjelder synet på det offentliges rolle i utviklingen mot et 

informasjonssamfunn, er at det i Norge tydelig blir understreket at det offentliges 

rolle er å være pådriver i utviklingen som en aktiv markedsaktør, mens det i andre 
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europeiske land ser ut til å være understreket at det er fri konkurranse og 

markedskreftene alene som skal være pådriver i utviklingen, og det offentliges 

rolle er kun å være tilrettelegger slik at markedskreftene kan virke fritt. Med 

«Staten som lokomotiv i utviklingen» benyttes konkurranse og etterspørsel aktivt, 

men ikke på den måten at staten kun gir fra seg styringen til markedet. Staten går 

selv inn som en aktiv markedsaktør, som stor etterspørrer, for både å benytte 

markedets logikk, men også for å kunne beholde styringen. 

Betydningen av fri konkurranse og av å overlate ansvaret for den digitale 

utviklingen til markedets drivkrefter alene er noe som synes å være tydeligere 

uttalt utenfor Norge (f.eks. i EU), men synes ikke å være den typiske strategien 

for hvordan digitaliseringsprosesser skal drives i Norge. I Norge blir offentlig 

sektor tillagt en mye mer aktiv rolle som en markedsaktør, dvs. som en storkunde 

av IKT.  

 

Oppsummering fase 2 

Fase 2 kan sammenfattes med stikkord som behovet for og vektleggingen av 

koordinering av IKT-politikken, samt ekstensiv anvendelse av marked og 

konkurranse som virkemiddel for å drive den digitale utviklingen framover. 

Koordinering av IKT-politikken handlet i denne fasen om behovet for å håndtere 

sektorvise satsinger. I tillegg innebar den et ønske om å integrere data fra ulike 

dataregistre og å integrere ulike administrative datasystemer.  Fasen var ellers 

preget av en allmenn bekymring for å bli hengende etter i den teknologiske 

utviklingen i forhold til andre land, spesielt når det gjaldt kompetanseoppbygging 

og kunnskap om bruk av elektronisk teknologi innenfor ulike sektorer av 

samfunnslivet.  

Fortsatt ble det forventet at elektronisk teknologi skulle benyttes for å løse 

oppgaver mer effektivt og ressurssparende, men overgangen fra at «IT» nå ble 

«IKT», indikerte en overgang til stadig større omfang av kommunikasjon over 

nettet, som i sin tur ble forventet at ville få konsekvenser for relasjonen mellom 

det offentlige og innbyggerne. 93 Etter hvert var målet at alle nordmenn skulle på 

                                              

93 Hjemme-PCen var nå på vei inn i norske hjem, men det var en dyr investering for de fleste.  
Ca 1/3 av norske husstander hadde hjemme-pc i 1997. Det ble etter hvert etablert en ordning 
for innkjøp av hjemme-pc via en finansieringsordning der man kjøpte hjemme-pc via 
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nett (dette startet i fase 2, men ble for alvor realisert i fase 3). Netthandelen ble 

forventet å øke, samt tjenester for den enkelte bruker. IKT-politikken ble nå sett 

i sammenheng med muligheten for å etablere elektroniske tjenester rettet mot 

den enkelte innbygger, forholdet mellom stat og borger ble et forhold mellom en 

tjenesteyter og en bruker. 

Gjennom å være storbruker av elektronisk teknologi skulle offentlig sektor også 

bli storkunde og etterspørrer av elektronisk teknologi og elektroniske tjenester 

for å drive den teknologiske utviklingen framover og dermed bidra til at Norge 

kunne gå foran i utviklingen mot informasjonssamfunnet. Det offentlige skulle 

være «lokomotiv i utviklingen».  

I tillegg går utviklingen tydelig i retning av økende brukerorientering. Dette skjer 

først ved etableringen av såkalte servicekontorer, der elektronisk teknologis rolle 

er å bidra til en rasjonalisering, som igjen kan frigi menneskelige ressurser til slik 

etablering.  

 

Fase 3: 1997 – 2002. Tilgang og desentralisering– alle skal med, 
og utviklingen skal skje lokalt 

I perioden 1997 – 2002 ble det gitt flere såkalte IT-politiske redegjørelser overfor 

Stortinget og regjeringen. Disse IT-politiske redegjørelsene ble lagt fram for 

Stortinget av statsråden for departementet som hadde ansvaret for IKT-

politikken, hovedsakelig Nærings- og handelsdepartementet. I det følgende skal 

jeg konsentrere meg om de IT-politiske redegjørelsene. Disse gir etter min 

mening en relevant inngang til å forstå den norske forvaltningens vei i retning av 

ønsket om en digital forvaltning, og hvordan dette begrunnes og forståes. I alt 

ble det gitt 5 slike IT-politiske redegjørelser overfor Stortinget i perioden 1997 – 

2002. 

Redegjørelsene opplyste om status for den norske IKT-politikken og la fram 

visjonene og planene for hvordan IKT-politikken skulle utformes i tiden 

                                              

arbeidsplassen (for offentlige og kommunalt ansatte), og det ble etablert en 
avbetalingsordning, der et beløp ble trukket fra bruttolønnen over for eksempel en 
treårsperiode, til PCen var nedbetalt.  I avbetalingsperioden var i realiteten arbeidsplassen 
eier av PCen. Etter endt nedbetalingsperiode kunne den ansatte kjøpe PCen for en nærmest 
symbolsk sum.  
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framover. En fellesnevner for alle redegjørelsene er at det ble lagt betydelig vekt 

på anvendelse av elektronisk teknologi i arbeidet med moderniseringen av 

offentlig forvaltning. Nå handlet det ikke bare om at elektronisk teknologi spiller 

en sentral rolle i moderniseringsarbeidet, men i stadig større grad om hvordan den 

skal benyttes og ulike konsekvenser av teknologianvendelsen, eller kanskje heller; 

de antatte konsekvensene av ikke å anvende IKT blir tematisert og diskutert på 

ulikt vis.  

Den første IT-politiske redegjørelsen kom i 1997 og ble gitt av 

Planleggingsminister Bendik Rugaas fra Arbeiderpartiet. Den var meget visjonær 

og relativt lite konkret. Redegjørelsen bygget på og viste til rapporten «Den 

norske IT-veien. Bit for bit» fra året før. Det ble uttrykt ønske om «å bedre den 

overordnete styringen og samordningen av informasjonsteknologien» og å 

«videreføre forvaltningens bruk av informasjonsteknologi i saksbehandling og til 

automatisering av ressurskrevende manuelle rutiner» (s. 8). Visjonen var at Norge 

skulle ligge i forkant av utviklingen innenfor digital teknologi, men at 

realiseringen av målene om vekst og verdiskaping ikke samtidig ikke måtte skape 

nye sosiale skillelinjer mellom grupper av mennesker.  

Den andre IT-politiske redegjørelsen fra 1998 ble gitt av Venstres Lars Sponheim 

fra Bondevik I-regjeringen (samlingsregjering av KrF, SP og V). Her ble tre 

hovedtemaer lagt fram: a) Betydningen av IT-kompetanse og elektronisk 

teknologi i utdanning og læring, b) elektronisk teknologi som nærings- og 

distriktspolitisk virkemiddel, og c) betydningen og viktigheten av å sette 

mennesket i sentrum i informasjonssamfunnet, dvs. hvordan elektronisk 

teknologi kunne bidra til å styrke og ikke å svekke fellesverdiene samfunnet er 

bygget på.  

I mai 2000 holdt statsråd Grete Knudsen fra Arbeiderpartiet den tredje IT-

politiske redegjørelsen etter et regjeringsskifte fra borgerlig til sosialistisk styre. 

Det er minst to nye viktige momenter som kom til i denne redegjørelsen: 

Betydningen av utbyggingen av bredbåndsnettet i Norge, der det offentlige er 

kunden som skal etterspørre bredbåndsutbygging blant private markedsaktører 

(jf. «Staten som lokomotiv i utviklingen») og opprettelsen av en egen 

eKoordinatorfunksjon i Handels- og næringsdepartementet som skulle 

koordinere IT-politikken. Næringsministeren ble for øvrig nå eMinister, noe som 

viser at elektronisk teknologi etter hvert ble sett på som en stadig viktigere del av 

offentlig forvaltningspolitikk.  
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Den fjerde IT-politiske redegjørelsen kom i 2001 og ble lagt fram av samme 

statsråd og regjering som 2000-redegjørelsen og vitner om et høyt aktivitetsnivå 

med satsninger innenfor flere områder. Bredbåndsutbygging, helseIT, IKT i 

skolen og samarbeid med næringslivet og elektronisk handel var de sentrale 

satsningsområdene. Fokus for regjeringens IKT-politikk var økt verdiskaping og 

velferd, og det ble igjen understreket at vi var på vei inn i den digitale tidsalder. 

IKT-satsingene ble nært knyttet til verdier om inkludering, likebehandling og tillit 

og handlet i stadig større grad om verdivalg, like mye som at det handlet om å ta 

i bruk nye teknologiske verktøy.  

Den siste IT-politiske redegjørelsen kom i 2002, og den ble gitt av Høyres Ansgar 

Gabrielsen. Siden redegjørelsen i 2001 hadde det nå vært regjeringsskifte, fra en 

Arbeiderpartistyrt regjering til den borgerlige Bondevik II-regjeringen, bestående 

av KrF, Høyre og Venstre. Den IT-politiske redegjørelsen fra 2002 framstår som 

den mest omfattende og konkrete IT-politiske redegjørelsen til nå når det gjelder 

bruk av elektronisk teknologi i moderniseringsarbeidet i offentlig forvaltning. Det 

er tre hovedområder som særlig blir belyst i denne siste omgangen av 

redegjørelser: det første hovedområdet handler om «samarbeid med 

næringslivet», det andre skal «sikre at alle deltar i informasjonssamfunnet» og det 

siste dreiet seg om «effektivitet og kvalitet i offentlig sektor». Denne redegjørelsen 

la opp til IT-planen eNorge 2005 (se under).  

Effektivitet og kvalitet i offentlig sektor skulle bl.a. sikres ved at: 

Offentlig forvaltning skal tilpasses kundenes behov. Derfor skal det offentlige 
satse på å tilby kundene de tjenestene de forventer å få, hvor målet skal være 
en enklere og lettere hverdag.  (IT-politisk redegjørelse, 14.5.2002).  

Statens innbyggere er blitt kunder, og forholdet mellom staten og borgerne ser 

nå ut til å ha blitt en kunderelasjon (Aasbrenn, 2010). Dette er bl.a. som en følge 

av at den borgerlige Bondevik II-regjeringen ønsket å skille statens rolle som 

forvalter og som tjenesteyter.  

I 2002 kom også en viktig forvaltningspolitisk redegjørelse, som etter min vurdering 

førte til en midlertidig kursendring i IKT-politikken, nemlig i retning av økt 

desentralisering og delegering: Arbeids- og administrasjonsminister Victor D. 

Normans «Fra ord til Handling. Modernisering, effektivisering og forenkling i 

offentlig sektor». Målsettingen var et «enklere og ryddigere samfunn» (Fra ord til 

handling s. 6). Oppmerksomheten skulle nå flyttes fra forvaltningens egne behov 

til det å legge vekt på fleksible brukerrettede organisasjonsmodeller for 

tjenestedelen av offentlig virksomhet. Tjenestetilbudene skulle i større grad 
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tilpasses den enkeltes behov, og tjenestene skulle sees i sammenheng. Valgfrihet 

for brukeren skulle vektlegges, og brukerevalueringer var verktøyet som skulle 

sikre kvaliteten på offentlige tjenester.  

Elektronisk forvaltning som en del av effektiviseringen og forenklingen av 

offentlig sektor ble også nevnt tidlig, sammen med at elektronisk teknologi var 

ett av flere tversgående prosjekter for forvaltningen i moderniseringsarbeidet. 

Praktiske løsninger rettet mot brukerne av offentlige tjenester sto sentralt, og et 

av de bærende prinsipper var at: 

[O]ffentlige servicekontorer og elektronisk forvaltning skal fungere som 
brukerrettede inngangsporter til offentlig forvaltning på tvers av etater og 
forvaltningsnivåer»94.  

Og videre: Privat sektor skulle trekkes mer aktivt inn i forvaltningspolitikken, 

bl.a. gjennom å åpne for: 

(---) større innslag av private tilbud innen helse, utdannelse, samferdsel (---) (s. 
10), og offentlig innkjøpspolitikk skal legges om i konkurransefremmende 
retning (s. 14). 

Victor Normans redegjørelse konkretiserer tydeligere en retning på 

moderniseringspolitikken og IKT-politikken ved å hevde at «hovedprinsippet for 

effektivisering skal være delegering og desentralisering». Både kommuner og 

statlige enheter skal bli gitt større frihet og større ansvar for å utvikle digitale 

tjenester og løsninger lokalt. Det ble i denne fasen igangsatt en rekke IT-

prosjekter i regi av kommuner og statlige enheter som ikke var koordinert i særlig 

grad (jf. Ølnes & Aaberge, 2003). Ansvaret for å levere elektroniske tjenester ble 

delegert til den enkelte kommune og de enkelte underliggende etater. Slik 

delegering og desentralisering kan ha økt fragmentering og oppsplitting av 

forvaltningen som konsekvens (Colbjørnsen, 2005). Som vi skal se i neste fase, 

fikk dette ganske raskt en reaksjon der behovet for økt statlig styring og 

koordinering igjen ble understreket.  

Etableringen av konkrete digitale tjenester rettet mot innbyggerne begynte nå å 

gjøre seg gjeldende fra begynnelsen av 2000-tallet og utover. Likningsetaten med 

selvangivelsen på nett var ett vellykket eksempel på en konkret digital tjeneste 

som stadig flere benyttet seg av. Det ble etter hvert lagt stor vekt på at 

                                              

94 Fra ord til handling. Modernisering, effektivisering og forenkling i offentlig sektor. 
Redegjørelse for Stortinget 24.01.02. av Victor D. Norman. Arbeids- og 
administrasjonsdepartementet 
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næringslivet og markedet skulle trekkes inn i arbeidet med de såkalte eNorge-

planene (se under) der det offentlige både skulle være tilrettelegger og pådriver 

for å få til en økning i samfunnets totale anvendelse av elektronisk teknologi. 

Samtidig var det mye oppmerksomhet på satsinger innenfor offentlig forvaltning. 

Bedring av rapporteringsrutiner fra næringslivet, fornying og videreutvikling av 

IT-infrastrukturen var også satsingsområder som ble nevnt.  

Begrepet virtuell forvaltning ble etter hvert lansert som et begrep. «Elektronisk 

saksbehandling, tilrettelagte informasjonstjenester, elektroniske skjema og 

datautveksling» skulle være de sentrale områdene i utviklingen av forvaltningen 

(IT-politisk redegjørelse 1998). Regjeringens IKT-politiske satsninger framstår 

nå som mer målrettet mot brukerne og det som var antatt å være brukernes 

behov. Og brukernes behov, både når det gjaldt næringslivet, den enkelte borger 

og for så vidt det offentlige selv, var knyttet opp mot begrep om forenkling – 

hverdagen skulle bli enklere. «Kundenes behov» skulle tilfredsstilles. Etter hvert var 

visjonen for IKT-politikken at elektronisk teknologi skulle bidra til økt 

verdiskaping i næringslivet, en mer moderne offentlig sektor og bidra til å styrke 

menneskers tilhørighet og deltakelse i samfunnslivet – kort sagt – gi oss en bedre 

hverdag:  

Derfor har Arbeids- og administrasjonsdepartementet satt fullt trykk på 
utviklingen av en døgnåpen forvaltning. Målet er at vi skal ha en elektronisk 
døgnåpen forvaltning innen utgangen av 2003. En milepæl er at det skal 
iverksettes pilotprosjekter i enkelte offentlige etater for å øke bruken av 
elektronisk kommunikasjon og - tjenestetilbud overfor brukerne innen våren 
2001. (AAD, 2000) 

 

På nett med HØYKOM 

Tilgang til Internett for den enkelte borger ble med tiden tillagt vekt i 

redegjørelsene og i IKT-politikken ut over på 2000-tallet. Målsettingen var at alle 

skulle være med. Tilgangen til nettet skulle skje gjennom bredbåndsutbygging. 

Modellen for bredbåndsutbyggingen faller inn under den norske modellen med 

«Staten som lokomotiv i utviklingen», ved at det offentlige skulle være 

etterspørrer av bredbånd, mens markedsaktører skulle stå for utbyggingen av 

nødvendig infrastruktur. HØYKOM – program for bredbåndsbaserte tjenester 

– ble etablert som en egen samarbeidssatsing mellom det offentlige og det private 

næringslivet for å øke bredbåndsutbyggingen over hele landet, og dette 
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programmet skulle på denne måten sørge for at flest mulig fikk tilgang til 

høyhastighetsnettet95.  

HØYKOM-programmet ble koordinert av Norges forskningsråd og var en 

tilskuddsordning som regjeringen opprettet i 1999 for å stimulere til utvikling av 

nye nettverksbaserte brukertjenester fra det offentlige og samtidig 

øke markedsgrunnlaget for tilbud av bredbåndskommunikasjon. Ordningen ble 

planlagt for en treårsperiode, men den ble så vellykket at skiftende regjeringer 

besluttet å videreføre ordningen i to nye treårsperioder, frem til 2007. De årlige 

statlige bevilgningene for HØYKOM-programmet utviklet seg år for år fra de 

første 12 millioner kroner i 1999 til 121 millioner kroner i 2007. Alt i alt fikk 

programmet tildelt i overkant av 600 millioner kroner fra det offentlige. For 

prosjektsøknadene krevdes en egeninnsats tilsvarende minst 50 % av prosjektets 

totale kostnader. Stort sett har egeninnsatsen vært betydelig høyere enn dette, så 

den samlede rammen for kostnadene til de gjennomførte prosjektene, sammen 

med alle søknadsforberedelsene, nærmet seg 1,5 milliard kroner. Nærmere 500 

prosjekter ble tildelt støtte i perioden 1999 – 2007. 

 

Oppsummering fase 3 

Denne tredje fasen er preget av de IT-politiske redegjørelsene som ble gitt og av 

at forvaltningspolitikken og IT-politikken ble sett i sammenheng. De IT-politiske 

redegjørelsene ble i stadig større grad preget av forvaltningspolitiske spørsmål og 

problemstillinger, mens de forvaltningspolitiske redegjørelsene også inneholdt 

IKT-politiske spørsmål og problemstillinger. At en av ministrene fikk 

betegnelsen eMinister, peker opplagt i samme retning. Det kan se ut til at digital 

teknologi etter hvert blir en integrert del av det politiske systemets måte å tenke 

om seg selv på. Dette innebærer ikke bare at digital teknologi skulle anvendes til 

å nå de forvaltningspolitiske målene, men at teknologivalg også handlet om 

verdivalg. De IT-politiske redegjørelsene tematiserer i stor grad verdier som at alle 

skal være inkludert i utviklingen, og at ingen måtte falle utenfor samfunnet i 

utviklingen mot informasjonssamfunnet.  

                                              

95 HØYKOMs visjon var: Høykom skal utvikle og iverksette prosjekter og formidle kunnskap 
som bidrar til at Norge er ledende med hensyn til innovativ bruk av IKT og 
bredbåndstjenester i alle deler av offentlig sektor. (Fra HØYKOM-styrets visjon) 
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En stadig tematisering av den elektronisk baserte relasjonen mellom stat og 

borger eller kanskje heller mellom det offentlige og brukeren, preget denne tredje 

fasen. Dette er et forhold som aktualiserte både problemstillinger knyttet til 

demokratiske forhold, som handlet om at ingen skulle falle utenfor i den 

teknologiske utviklingen og til mer forvaltningspolitiske problemstillinger, som 

at staten skulle kunne levere bedre og flere elektroniske tjenester til den enkelte 

bruker.  

Når det gjaldt innbyggernes tilgang til nettet, var dette konkretisert i å skaffe 

befolkningen tilgang gjennom f.eks. bredbåndsutbygging. Det handlet imidlertid 

også om tilgang i mer overført betydning: innbyggerne skulle få tilgang til 

informasjonssamfunnet, og ingen skulle falle utenfor. Vektleggingen av at 

offentlige forvaltningen skulle gå foran i utviklingen som storbruker og dermed 

storkunde innenfor elektronisk teknologi, fortsatte. Dette gjaldt særlig staten som 

etterspørrer i bredbåndsutbyggingen, gjennom HØYKOM-prosjektet, der målet 

var å få hele Norge på nett. Innbyggernes tilgang til den nye elektroniske 

teknologien ble aksentuert. Brukerorientering og brukertilpassede tjenester ble i 

stadig økende grad diskutert og tok over vektleggingen av elektronisk teknologi 

som effektiviserings- og rasjonaliseringsverktøy.  

 

Fase 4: 2000 – 2006. Samordning og tilgjengelighet – eNorge-
planene 

I fase 3 stod de IT-politiske redegjørelsene sentralt i moderniserings- og IKT-

politikken. I denne siste fasen jeg nå skal behandle, står de såkalte «eNorge-

planene» i sentrum. Bredbåndsutbygging med HØYKOM-satsingen som det 

viktigste skulle sørge for tilgang til nettet, men nå ble tilgjengeligheten til nettet 

tematisert i større grad. Ett fokus lå på at kompetanseoppbygging av 

befolkningen skulle sørge for tilgjengeligheten, blant annet gjennom tiltak som 

«seniornett», en satsing som skulle sørge for at de eldre ikke falt utenfor den 

digitale utviklingen. Et annet fokus lå på brukernes tilgjengelighet til det offentlige 

og de offentlige tjenestene i det hele tatt, der det bl.a. handlet om hvordan 

borgernes tilgjengelighet til det offentlige skulle sikres gjennom elektronisk 

teknologi og elektroniske tjenester. Det er nå Minside etter hvert skal spille en 

hovedrolle. Et tredje moment er at behovet for å samordne og koordinere IKT-

politikken nok en gang kom på dagsordenen etter forrige fases delegerings- og 

desentraliseringspolitikk, noe som førte til flere sentraliserende tiltak, der 

eNorge-planene kan sees som et uttrykk for dette. 
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Første eNorge-plan, 1.0, kom i juni 2000, eNorge 2.0 i desember samme år og 

eNorge 3.0 i juni 2001 (naturligvis ble det for de enkelte planene benyttet tall som 

indikerte versjonsangivelser, slik som for dataprogrammer). Deretter fulgte 

eNorge 2005 i 2002, og i 2005 kom eNorge 2009 (her var versjonsnumrene byttet 

ut med et framtidig årstall, noe som tydelig indikerte at man var på full fart inn i 

fremtiden).  

eNorge-planene ble de førende planene for hva slags rolle elektronisk teknologi 

skulle ha i moderniseringsarbeidet innenfor offentlig forvaltning i første halvdel 

av 2000-tallet, og de utgjorde grunnlaget for den offentlige IKT-politikken på 

denne tiden. Regjeringens formål med eNorge-planene var:  

(---) å påvirke og fremskynde utviklingen av et kunnskapssamfunn, slik at vi 
med ny teknologi kan ta i bruk hele landet og hele befolkningen for å øke 
verdiskapningen og trygge velferden (eNorge 1.0).  
Regjeringen har som mål at det ved hjelp av IKT skal utvikles rask, 
brukertilpasset og kostnadseffektiv tjenesteyting. Det skal utvikles løsninger 
som integrerer hele verdikjeden i forvaltningen og som gir gode løsninger på 
tvers av sektorer og forvaltningsnivå. (Midtveisrapport for eNorge, 2001). 

eNorge-planene var i tillegg relatert til EUs IKT-politikk, og et vesentlig fokus i 

planene var at moderniseringen av offentlig sektor skulle skje ved bred 

anvendelse av elektronisk teknologi. Norsk IKT-politikk hadde i denne fasen 

begynt å vektlegge forhold som «dialog» med brukere gjennom elektroniske 

kanaler, og verdier som demokratisering og norsk kultur ble fokusert i det digitale 

bildet (Johansson, 2006).  

IKT-politikken skulle ifølge den første eNorge-planen hvile på tre grunnpilarer: 

Tilgang, kompetanse og tillit. De to siste momentene i disse grunnpilarene 

representerer tilgjengeligheten. «Internett skal være sikkert og tilgjengelig for alle 

– uavhengig av kompetansenivå», ble det hevdet i den første eNorge-planen. 

Planen var veldig konkret og listet opp 77 ulike moderniseringstiltak innenfor 

ulike sektorer, som utdanning, helse, næringsliv og selvsagt offentlig sektor.  

Særlig ble det understreket i eNorge 1.0 at regjeringen ikke kunne utvikle IKT-

politikken alene. Derfor ble foreninger og organisasjoner invitert bredt til å 

komme med innspill til IKT-politikken, og det kom innspill fra ca. 15 

organisasjoner, private og offentlige, til hvordan det offentlige skulle anvende og 

utvikle elektroniske tjenester. I versjon 2.0 kom det inn til sammen 49 forslag til 

tiltak, foreslått av organisasjoner som NHO (Næringslivets hovedorganisasjon), 

KS (Kommunenes sentralforbund) og LO (Landsorganisasjonen), samt fra flere 

representanter fra det private næringslivet. Poenget her er ikke å framheve 
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innholdet i forslagene, men bredden i samarbeidet mellom en rekke aktører, både 

private og offentlige. Dette er en situasjon der det offentliges rolle handler om å 

koordinere og styre ulike interessenters behov og ønsker (Hedlund & Montin, 

2009).  

På bakgrunn av den meget positive responsen med å invitere eksterne aktører til 

partnerskap presenterte regjeringen eNorge 3.0 i juni 2001, der hele 16 eNorge-

partneres forslag og tiltak ble presentert i et eget vedlegg. Dette var interessenter 

fra relevante interesseorganisasjoner, bransjeforeninger og andre foreninger og 

fra flere kommuner og statlige etater. Dette illustrerer en økt opptatthet fra en 

rekke aktører, både offentlig og privat, for den elektroniske teknologiens 

betydning i reformarbeidet innenfor offentlig sektor.  

I den oppfølgende eNorge 2005 ble det presentert tre overordnede mål for IKT-

politikken. Det handlet for det første om å ha oppmerksomhet på verdiskaping i 

næringslivet, for det andre om effektivitet og kvalitet i offentlig sektor og for det tredje 

om deltakelse og identitet (eNorge 2005, s.2).  

Planen la i større grad enn de tre foregående (eNorge 1.0, 2.0, og 3.0) vekt på 

overordnede og prinsipielle forhold. Koordinerings- og samordningsbehov 

innenfor forvaltningen var tydelig formulert sammen med økt oppmerksomhet 

på brukerorientering. Under temaet «Effektivitet og kvalitet i offentlig sektor» ble 

det understreket at «Informasjonsteknologi skal brukes til å effektivisere offentlig 

sektor og tilby nye og bedre tjenester til brukeren» (eNorge 2005, s.5). En 

moderne offentlig sektor handlet om bedre organisering og mer effektiv 

oppgaveløsning, noe som skulle oppnås ved å ha økt fokus på elektronisk 

saksbehandling, samarbeid mellom etater om felles IKT-løsninger, og 

konkurranseutsetting av IKT-tjenester.  

Behovet for å effektivisere den offentlige forvaltningen ble fortsatt understreket. 

Det ble presentert flere konkrete målsettinger for anvendelse av elektronisk 

teknologi innenfor en moderne offentlig sektor. Når det gjaldt temaet elektronisk 

saksbehandling, så var målet at dette skulle bidra til en mer effektiv 

oppgaveløsning og bedre organisering av offentlig sektor. Ved å arbeide for 

standardiseringer av systemer og felles retningslinjer for utvikling av tjenester 

skulle økt koordinering fremmes, noe som dermed skulle gi bedre organisering. 

Felles IKT-løsninger skulle gi besparelser internt i forvaltningen, og 

konkurranseutsetting av aktuelle tjenester skulle gi en besparelse når det gjaldt 

investering og etablering (eNorge 2005 s.23).  
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Det ble lagt vekt på at innholdstjenestene skulle følge internasjonale standarder 

og retningslinjer for hvordan informasjon og elektroniske tjenester burde se ut 

og hva slags funksjonalitet de burde ha. Innholdstjenestene skulle følge en 

behovsbasert struktur og ikke være strukturert etter måten offentlig sektor var 

organisert på. Brukerne skulle ikke en gang trenge å vite hvordan offentlig sektor 

var organisert for å kunne få utført sine tjenester (jf. det tidligere nevnte «idealet 

om kunnskapsløshet»).  

eNorge 2005 ga i tillegg klare anbefalinger når det gjaldt etablering og anvendelse 

av elektronisk signatur som en del av tiltakene som ble foreslått. Målsettingen var 

at den elektroniske signaturen skulle likestilles med en vanlig, analog signatur. 

Problematikken rundt elektronisk signatur hadde dukket opp noen år tidligere, 

og det var allerede vært gjort utførlige utredninger og anbefalinger for hvordan 

problemet skulle løses (for eksempel NOU 10, 2001 – Uten penn og blekk). Sentralt 

i problematikken var å etablere et tilfredsstillende sikkerhetsnivå for å beskytte 

personopplysninger i elektroniske datasystemer og å sikre en enkel, men 

tilstrekkelig trygg pålogging for alle brukere av offentlige datasystemer. Etter 

anbefalinger i eNorge 2005 skulle det derfor arbeides for at bedrifter og 

privatpersoner skulle få enkel tilgang på sikre elektroniske signaturer. Elektronisk 

signatur i offentlig sektor ble et prioritert tiltak, og målet var å få dette på plass 

innen 2003 (eNorge 2005, s. 26). Vi vet i dag at dette ikke holdt stikk, jf. historien 

om Sikkerhetsportalen tidligere. 

Også forenklet innrapportering fra næringslivet ville man gjøre noe med, og her 

ble det poengtert at offentlig sektor skulle være pådriver i utviklingen av 

elektronisk teknologi også overfor næringslivet ved å ha en rolle som storkunde 

i markedet. Etableringen av en elektronisk markedsplass for offentlige innkjøp 

fant sted med domenenavnet www.ehandel.no. Dette var et nettsted som skulle 

bidra til å fremme bruk av elektronisk handel i offentlig sektor96. Nettstedet skulle 

informere om mulighetene ved elektronisk handel og tilby tjenester og funksjoner 

for elektronisk handel. I tillegg skulle Ehandel.no gi veiledning for hvordan man 

som leverandør eller kjøper kunne ta tjenestene i bruk og generelt øke forståelsen 

for elektronisk handel, både innad i offentlig sektor og mellom det offentlige og 

næringslivet. 

                                              

96 Nettstedet har i dag skiftet navn til anskaffelser.no og er underlagt Difi, Direktoratet for 
forvaltning og IKT. 
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Det kan synes som om den offentlige forvaltningen som markedsaktør stadig fikk 

spille en mer sentral rolle i det å drive IKT-utviklingen. Dette skjer ved at det 

offentlige opptrer som storkunde av IKT-baserte varer og tjenester, slik jeg har 

presentert tidligere. Ehandel.no er ett eksempel på at det offentlige kunne være 

pådriver for utviklingen av elektroniske tjenester ved å etablere 

etterspørselsarenaer der det ble forutsatt at IKT-baserte verktøy og løsninger 

skulle anvendes. Her er ikke begrunnelsen bare knyttet til at det offentlige måtte 

bli mer markedspreget, men at det offentlige som etterspørrer i markedet var det 

viktigste verktøyet for å fremme videre etterspørsel av elektroniske tjenester slik 

at elektronisk teknologi som en følge av dette kunne bli mer utbredt, mer vanlig 

og dermed mer spredt til befolkningen.  

Planen eNorge 2005 fra 2003 ble som nevnt etterfulgt av planen eNorge 2009 – 

Det digitale spranget i 2005. eNorge 2009 hadde tre målområder. Det ene handlet 

om «enkeltmennesket i det digitale Norge», det andre om «innovasjon og vekst i 

næringslivet» og det siste målområdet var «en samordnet og brukertilpasset 

offentlig sektor». eNorge 2009 handlet om å utnytte og realisere teknologiens 

muligheter i enda større grad enn tidligere. En rekke tiltak og prosjekter skulle nå 

bidra til å utløse samfunnsmessige gevinster av elektronisk teknologi. Det dreiet 

seg ikke bare om teknologi i seg selv, men enda mer handlet dette om måten man 

kommuniserte, arbeidet, lærte og innrettet offentlig sektor på, og om hvordan 

verdiskaping ble fremmet og formet i det norske samfunnet. «Innbyggernes og 

næringslivets behov skal stå i sentrum for utviklingen av det digitale Norge», 

påstod planen (eNorge 2009, s. 2). Planen handlet videre om «å utnytte og 

realisere teknologiens muligheter» (s.3).  

Til det første målområdet, «enkeltmennesket i det digitale Norge», hørte temaer 

som tilgang til nettet og at tilgjengeligheten skulle sikres ved at digitale tjenester 

skulle tilrettelegges med utgangspunkt i den enkeltes brukers behov, og at disse 

behovene måtte sees i sammenheng. Her ble også Minside for første gang nevnt 

i et offentlig plandokument: 

Det nettbaserte servicekontoret Minside, vil tilby tjenestene på en 
brukervennlig måte som innebærer at innbyggere ikke lenger må vite hvordan 
det offentlige er organisert for å finne frem til tjenester de har behov for. På 
Minside skal innbyggeren få personorientert informasjon fra offentlige kilder, 
mulighet til å utføre elektroniske tjenester, samt en kommunikasjonskanal for 
å følge opp og bli oppdatert om søknader, meldinger og vedtak. (eNorge 2009, 
s. 10). 

Det andre hovedmålet var rettet mot innovasjon og vekst i næringslivet. 

Tilretteleggingen anbefalte at næringslivet skulle «utnytte innovasjonspotensialet 
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i elektronisk forretningsdrift», og bedrifter skulle tilbys nødvendig kompetanse. I 

tillegg skulle det tilbys digitale tjenester tilpasset næringslivets behov, med spesiell 

vektlegging av den elektroniske tjenesten Altinn, en felles portal for elektroniske 

tjenester rettet inn mot næringslivet97.  

Til det siste målområdet, en samordnet og brukertilpasset offentlig sektor, hørte 

et todelt hovedmål: Å gjøre borgernes møte med det offentlige enklere og å 

frigjøre ressurser for å styrke velferdstilbudet (eNorge 2009, s. 24). Og det var 

elektronisk teknologi som skulle gjøre det mulig å realisere målene. Det skulle 

både legges til rette for at innbyggerne skulle kunne kommunisere elektronisk 

med det offentlige, og at de ulike offentlige virksomheter skulle kunne samhandle 

og kommunisere elektronisk med hverandre.  

Fokuset i IKT-politikken er nå blitt flyttet fra i hovedsak å legge vekt på 

elektronisk samvirke mellom forvaltningens ulike datasystemer og registre til å 

understreke betydningen av samhandlingen mellom det offentlige og den enkelte 

borger og med næringslivet, og økt samhandling mellom offentlig sektors ulike 

organisatoriske enheter: 

I perioden frem til 2009 skal det legges til rette for digital samhandling i 
offentlig sektor slik at:  
- all ikke-sensitiv, formell kommunikasjon mellom offentlige virksomheter i 

hovedsak skal skje elektronisk. Som et første skritt skal departementene 
gjennomføre dette senest i løpet av 2007. 

- alle offentlige virksomheter skal ha innført elektronisk støttet 
saksbehandling og tatt initiativ til etablering av elektronisk arkiv 

- alle offentlige virksomheter har tatt i bruk eID og eSignatur for alle 
relevante tjenester. (eNorge 2009, s. 25) 

Fra at etablering av digitale enkelttjenester i en periode har vært den enkelte etats 

eller tjenesteleverandørs ansvar (delegering og desentralisering), legges nå fokus i 

større grad på felles inngang til mange tjenester via portaler og at de digitale 

løsningene skal styres sentralt (sentralisering og samordning).  

Videre er oppmerksomheten flyttet fra effektivisering av forvaltningen som 

sådan for å frigjøre ressurser til andre formål til det å legge vekt på at 

effektiviseringen handler om etablering av elektroniske tjenester som skal gjøre 

livet både til den enkelte innbygger og næringslivet enklere og mer effektivt. I det 

store og hele handler det om at de sentrale trekkene i IKT-politikken endres fra 

                                              

97 I dag er også Altinn rettet mot innbyggerne, og det er nå tjenesten for innlevering av 
elektronisk selvangivelse. 
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å ha fokus innover mot forvaltningens egne behov til i større grad å ha fokus rettet 

utover mot innbyggernes behov – vi ser altså nå for alvor etableringen av et 

brukerperspektiv i IKT-politikken. Brukerens behov skal stå i sentrum: «Det skal 

ikke være tvil om hvem offentlig sektor er til for», var parolen (eNorge 2009, s.5). 

Målsettingen er at alle relevante digitaliserte tjenester skal samles i Minside-

portalen og lanseres i løpet av 2005 (sic), og det er brukernes behov som skal 

være utgangspunktet for strukturen på tjenestetilbudet, ikke det offentliges 

organisering. 

Utvikling og etablering av digitale tjenester rettet mot innbyggere og næringsliv 

nevnes i stadig flere offentlige planer og dokumenter, og dette blir både satt i 

sammenheng med behovet for samordning og forenkling i 

moderniseringsarbeidet og i sammenheng med etablering av tjenester rettet mot 

ulike brukergrupper. Ved siden av at den elektroniske teknologiens rolle i 

moderniseringen av offentlig forvaltning nå er preget av økende grad av 

konkretisering – det planlegges flere og flere konkrete digitale tjenester rettet mot 

befolkningen – er det også et annet forhold som gjør seg gjeldende: økende grad 

av sentralisering, samordning og integrasjon.  

 

Mellom desentralisering og sentralisering 

Et moment som er nødvendig å understreke i denne fasen, er at det synes å 

utvikle seg et uttrykt behov for å sentralisere IKT-politikken. Behovet for 

samordning var tydelig uttrykt i fase 2, slik jeg har nevnt over, men i fase 3 ble 

det etter hvert en rådende oppfatning at moderniseringsarbeidet skulle skje lokalt 

og i den enkelte enhet, slik det ble hevdet i Victor Normans redegjørelse for 

Stortinget i 2002: «Fra ord til handling».  I tråd med dette ble det så hevdet i 

«Strategi for IKT i offentlig sektor» fra 2003, som ble utgitt av Arbeids- og 

administrasjonsdepartementet, at: modernisering foregår lokalt. Dokumentet 

hadde undertittelen «Sentrale fokusområder for å fremme brukerrettede tjenester, 

effektivitet og forenkling på lokalt nivå». Og i sammendraget hevdes det at: 

Siktemålet for strategien er en nasjonal IKT-infrastruktur og rammebetingelser 
som støtter opp under gode lokale løsninger, slik at den praktiske utnyttelsen 
av IKT fortsatt er et lokalt ansvar (s. 5) 

Tiltakene skulle rettes mot den enkelte sektor og virksomhet, og det ble minnet 

om at den sentrale strategien og det viktigste virkemiddelet i 
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moderniseringsprogrammet var delegering og desentralisering. Derfor ble det når 

det gjaldt strategi for IKT i offentlig sektor, gjentatt: 

Brukerretting, effektivisering og forenkling må skje i den enkelte 
sektor/virksomhet, på en slik måte at gevinster kan oppnåes (sic) for hele 
forvaltningen og for dens brukere. (s. 5 og s. 13) 

Til tross for (eller kanskje på grunn av) understrekningen av at utviklingen av 

offentlige IKT-løsninger måtte skje lokalt, ble det for deler av IKT-strategien 

(spesielt for PKI) foreslått nasjonale koordinerende organer. Det ble 

understreket at det var et stort behov for å samordne en rekke ukoordinerte IKT-

tiltak rundt om i de enkelte etater og kommuner, og selv om hovedfokuset i 

moderniseringsplanen lå på delegering og desentralisering, ble behovet for 

samordning understreket flere ganger. 

I 2005 kom forprosjekt-rapporten «Arkitektur for elektronisk samhandling i 

offentlig sektor». Den hadde undertittelen «Strategier og tiltak for mer 

samordning på IKT-området». Forenkling, bedre samhandling og effektivisering 

var fortsatt de uttalte siktemålene, men her ble behovet for sentral samordning 

og koordinering understreket: 

For å nå målene i regjeringens moderniseringsprogram om brukerretting, 
effektivisering og forenkling, må forvaltningens IT-systemer kunne samhandle 
seg imellom (---). Det er imidlertid et økende behov for, og etterspørsel etter, 
sentrale føringer og tiltak som kan lette dette arbeidet. (s. 4). 

Blant de konkrete forlagene var at «Det bør organiseres en tydelig 

koordineringsfunksjon sentralt» (s. 4). Nå ble ansvaret for IKT-politikken samlet 

i Moderniseringsdepartementet, og det ble konkret foreslått at det skulle 

opprettes en sentral samordningsgruppe som skulle gi råd og føringer både for 

de enkelte prosjektene, og overfor politikere, departementene og regjeringen (s. 

22).  

Understrekningen av betydningen av sentraliserte og koordinerende tiltak ble 

tydeligere i perioden rundt 2004, og det er mulig at også Minsides sentraliserte 

posisjon i Moderniseringsdepartementet må sees i lys av dette. 

Moderniseringsministeren understreket selv flere ganger at det var problematisk 

at det var såpass mange og ukoordinerte tiltak, at det var nå var behov for at 

sentrale myndigheter tok et ansvar: Moderniseringsarbeidet måtte styres sentralt. 

Dette var stikk i strid med forrige fases hovedfokus i moderniseringsarbeidet som 

handlet om lokalt ansvar og at utviklingen av elektroniske tjenester skulle skje 

lokalt.  
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Oppsummering fase 4 

Den fjerde fasen er preget av at digitaliseringsprosessene får en stadig mer sentral, 

men også sentralisert posisjon i moderniseringsarbeidet i offentlig sektor, både når 

det gjelder fokus og når det gjelder organisatorisk plassering. Mens forrige fase la 

vekt på tilgangen til nettet og at ansvaret for gjennomføringen av IKT-politikken 

skulle skje lokalt, så understreket denne fasen betydningen av tilgjengelighet til det 

digitale Norge, sammen med samordning og sentralisering av tiltak. Fase 4 var 

preget av en rekke relativt omfattende kartlegginger av behovet for elektronisk 

teknologi i forvaltningen og at eNorge-planene la føringer for hvilken retning 

IKT-politikken skulle ta. Og retningen ble etter hvert tydeligere. Det skulle i 

økende utstrekning handle om behovsorientert brukertilpasning og 

individualisering av tjenester, samordning på tvers av «siloene» etter en 

behovsbasert modell, og tjenestene skulle utvikles av eller i samarbeid med 

leverandører i markedet.  

Fase 4 bærer også preg av at det er uttalt behov for å få fortgang i 

moderniseringsarbeidet, og da forstått som fortgang i e-moderniseringsarbeidet. 

eNorge-planene ble utviklet, og dette ble planer som på mange måter overtok 

funksjonen som de IT-politiske redegjørelsene hadde i forrige fase. Denne siste 

fasen som jeg behandler her, var preget av at moderniseringsarbeidet og 

innføringen og bruken av elektronisk teknologi som en vesentlig del av dette 

arbeidet, ble vevet tettere sammen. Det kom til uttrykk bl.a. ved at brukerne ble 

satt i sentrum i moderniseringsarbeidet, i tråd med utviklingen med at staten ikke 

bare skal være et forvaltningsorgan, men også en leverandør av ulike 

(elektroniske) tjenester til befolkningen.  

I tillegg er fase 4 kjennetegnet av at det har blitt etablert flere enkeltstående 

elektroniske tjenester fra en rekke statlige etater og enheter, rettet mot 

innbyggerne som brukere. Eksempler på slike tjenester er Skatteetatens 

selvangivelse på nett og de digitale tjenestene til Statens lånekasse for utdanning. 

Disse tjenestene framstod som konkrete, brukervennlige og relevante tjenester 

for stadig flere brukere, men samtidig ble det fra forvaltningens side hevdet at de 

var for vanskelig tilgjengelige og ukoordinerte, fordi det ikke var noen felles 

inngang til dem. De var lokalisert under den etaten eller enheten som var tilbyder 

tjenesten. Dette var i bunn og grunn i tråd med tidligere fasers poenhtering av at 

utviklingen når det gjaldt elektroniske tjenester skulle skje lokalt hos den enkelte 

tjenestetilbyder, men nå meldte altså behovet seg (igjen) for mer koordinering og 

samordning, og dermed også sentralisering. 
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Etter hvert ble det sett på som et problem at brukerne måtte kjenne til 

oppbyggingen av offentlig forvaltning og hvilken etat som i utgangspunktet tilbyr 

de ulike tjenestene for å finne fram til dem. Det er dette anvendelsen av såkalte 

portaler – fellesinnganger – skulle komme til livs. Portaler representerte både en 

elektronisk løsning for å samordne og koordinere flere elektroniske tjenester 

under samme «paraply», men det uttrykker også et behov for å sentralisere og 

samordne de ulike satsingene. 

For å forenkle tilgangen til offentlige tjenester ble det et mål å etablere én 

inngangsport til offentlig informasjon og tjenester på tvers av etater og 

forvaltningsnivåer. Det fantes allerede enkelte portaler i offentlig regi på denne 

tiden. Ett eksempel på en slik portal var (og er fremdeles) Norge.no, som er ment 

å være en felles inngang til offentlig elektronisk informasjon. Slike portaltjenester 

baserer seg på samordning av elementene i tjenesteytingen, noe som gir mulighet 

for både en vertikal og en horisontal integrasjon av tjenestetilbudet. Og dette var 

også tidspunktet hvor Minside nå var i ferd med å bli etablert som en slik 

elektronisk felles inngangsportal til statlige digitale tjenester. 

 

IKT og modernisering av offentlig forvaltning 1987 - 2006: 
oppsummerende diskusjon og veien videre 

I dette kapittelet har jeg presentert resultatene fra gjennomgangen av en rekke 

offentlige dokumenter, rapporter og planer som har handlet om modernisering 

av forvaltningen, og der anvendelsen av elektroniske teknologi i dette arbeidet 

har vært belyst. Perioden jeg har behandlet, går fra siste halvdel av 1980-tallet og 

fram til 2005. Denne tiden var i stor grad preget av at en rekke 

moderniseringsprogrammer innenfor forvaltningen ble startet opp og 

gjennomført. Jeg har vært opptatt av å finne fram til begrunnelser som blir gitt 

for forvaltningens anvendelse av IKT for å etablere elektroniske tjenester. 

Nedenfor har jeg oppsummert disse kjennetegnene i de ulike fasene i en felles 

tabell.  
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Tabell 5: Innholdet i de ulike fasene og begrunnelsene for IKT-politikken 

Dokumenttype viser her til de offentlige IKT-dokumentene jeg har behandlet 

innenfor de ulike fasene. Hva ble fokusert viser til eksempler på den aktuelle 

politikken relatert til IKT som ble ført i de ulike fasene. Her ble IKT-politikken 

og forvaltningspolitikken sett i sammenheng i stadig økende grad. Begrunnelser 

for hhv. forvaltningen og for befolkningen viser til hovedfokuset som ble lagt til 

grunn for forvaltningens egne behov, og for begrunnelser overfor innbyggerne.  

Fase 1 (1987 – 1995) var preget av at elektronisk teknologi i stor grad ble benyttet 

i forbindelse med effektivisering innenfor industrisektoren, men etter hvert også 

innenfor kontorsektoren. Det var de sektor-orienterte planene som preget denne 

første fasen, og ett av virkemidlene for å fremme økt anvendelse av elektronisk 

teknologi var utstyrsanskaffelse. Elektronisk teknologi ble sett på som et 

rasjonaliseringsverktøy. Oppfatningen synes å være at den beste strategien var å 

spre ansvaret for IKT-politikken utover på de ulike sektorer.   

Fase 2 (1996 – 2000) var preget av et behov for å koordinere IKT-politikken 

bedre, spesielt som følge av sektorfokuset som hadde preget den første fasen. 

Det var planen «Den norske IT-veien Bit for bit (1996-2000): Forsøk på en helhetlig IT-

politikk» som la mye av premissene for IKT-politikken i denne tiden. 

Begrunnelsene for behovet for koordinering av IKT-politikken handlet bl.a. om 
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at elektronisk teknologi ble benyttet på stadig flere av samfunnets områder, som 

helse, utdanning og tjenesteyting.  

IKT-politikk ble i denne perioden nærmest ensbetydende med 

forvaltningspolitikk, og utbredelsen av elektronisk teknologi i samfunnet var også 

verdipolitisk begrunnet på den måten at alles deltakelse skulle sikres – ingen 

skulle falle utenfor det framvoksende informasjonssamfunnet. Denne fasen var 

preget av relativt visjonære forestillinger både om hvordan elektronisk teknologi 

og digitalisering kunne bidra til vekst og framgang i samfunnet, og om hva det 

framvoksende informasjonssamfunnet ville bety i framtiden: 

Regjeringens mål er et tryggere og mer rettferdig samfunn med arbeid for alle 
og økt livskvalitet for det enkelte menneske. For å nå dette målet trekker 
Regjeringen i langtidsprogrammet opp en politikk som skal gi økt verdiskaping, 
sikre en rettferdig fordeling og gi den enkelte mulighet til å bruke sine evner og 
kunnskaper gjennom aktiv deltakelse i samfunnet. 
Statssekretærutvalget ser utnyttelse av informasjonsteknologien i denne 
sammenhengen. Riktig anvendt kan informasjonsteknologi være en viktig kilde 
til økonomisk utvikling, økt sysselsetting, en mer effektiv og kvalitativt bedre 
offentlig sektor, og gi den enkelte større muligheter. (Den norske IT-veien, s. 
45) 

I utgangspunktet handlet begrunnelsene for å anvende elektronisk teknologi 

fortsatt om effektivisering internt i forvaltningen. IKT var viktig for å frigjøre 

ressurser slik at de kunne utnyttes bedre i tjenesteproduksjonen, f.eks. ved 

etableringen av offentlige servicekontorer. Dette innebar økende 

oppmerksomhet mot på brukerne (og ikke bare brukere innenfor forvaltningen 

selv, men også brukere i betydningen innbyggere), samt på ulike strategier for 

spredning av elektronisk teknologi i samfunnet som helhet. I tillegg skulle 

saksbehandlingen digitaliseres, med overgang til elektroniske dokumenter og 

arkiver, og dialogen mellom staten og innbyggerne skulle også digitaliseres, blant 

annet for å kunne bryte med de vertikale skillene mellom de organisatoriske 

«siloene» innenfor forvaltningen:  

Offentlig sektor skal prøve ut løsninger for å forenkle kontakten mellom 
forvaltningen og brukerne ved samordning på tvers av etatsgrenser og 
forvaltningsnivåer. (Den norske IT-veien, s. 71) 

Bruken av markedskonkurranse ble ansett for å være viktig. Et viktig virkemiddel 

i denne fasen var statens rolle som en betydelig etterspørrer av digital teknologi i 

markedet, og ved det kunne staten være «lokomotiv i utviklingen» i retning av 

informasjonssamfunnet. Tilgangen til elektroniske tjenester skulle sikres gjennom 

bredbåndsutbygging, og Høykom-prosjektet for utbygging av bredbånd, med sin 

modell for samfinansiering mellom statlige, kommunale og private aktører, fikk 
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stor betydning for at det absolutte flertallet av den norske befolkningen etter 

hvert hadde bredbåndstilgang til nettet.  

Fase 3 (1997 – 2002) viste den økte betydningen og vektleggingen av digital 

teknologi innenfor forvaltningen og i tjenesteproduksjonen, noe som ble 

tydeliggjort gjennom de IT-politiske redegjørelsene. IKT-politikken og 

forvaltningspolitikken ble i økende grad sett i sammenheng, f.eks. gjennom 

muligheten for å utvikle elektroniske tjenester rettet mot den enkelte innbygger. 

Forholdet mellom stat og borger utviklet seg i retning av å bli et forhold mellom 

en tjenesteyter og en bruker, og tilgangen til de elektroniske tjenestene skulle sikres 

gjennom spredning av bredbånd og nettverk.  

Den utstrakte bruken av delegering og desentralisering sammen med den økte 

brukerorienteringen og anvendelse av konkurranse, preget denne fasen, slik 

særlig den forvaltningspolitiske redegjørelsen «Fra ord til handling» fra 2002 

eksponerte med all tydelighet. Her ble det f.eks. hevdet at ansvaret for 

tjenesteproduksjonen, og da også de elektroniske tjenestene, skulle delegeres og 

dermed være et lokalt ansvar: 

Hovedprinsippet i effektiviseringsarbeidet vil altså være lokal frihet og lokalt 
ansvar. Statlige tjenesteytere skal fristilles eller på andre måter gis større 
selvstendighet (Fra ord til handling, s. 10) 

Som jeg vil drøfte mer inngående senere i avhandlingen, har denne delegeringen 

og desentraliseringen hatt en oppsplittende og fragmentert offentlig sektor som 

konsekvens (Colbjørnsen, 2005; Dunleavy et al., 2006).  

I fase 4 (2000 – 2006) var eNorge-planene sentrale for IKT-politikken. Mens 

fokuset lå på tilgang til nettet i fase 3, ble tilgjengeligheten til nettet og nettjenester nå 

betonet. Tilgjengelighet handlet både om tilgang til det elektroniske nettet 

gjennom bredbåndsutbygging og tilgang på datautstyr, og den nødvendige 

kompetansen som måtte være til stede for å kunne utnytte det digitale potensialet, 

ble ytterligere understreket. Det handlet om ønsket om å etablere digital 

kommunikasjon mellom det offentlige og den enkelte innbygger og om 

tilgjengeligheten til det offentlige gjennom etableringen av brukerorienterte, 

individualiserte elektroniske tjenester. Forvaltningen skulle nå for alvor 

digitaliseres, og kommunikasjonen med innbyggerne skulle skje elektronisk. 

Målet var at «offentlige elektroniske tjenester og dokumentutveksling skal ha 

samme grad av pålitelighet, tiltro og gyldighet som den papirbaserte.» 

(Midtveisrapport for eNorge, 2001).  
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Til tross for at det kan synes som om utviklingen fra 1987 til 2006 har foregått 

som en pendling mellom oppsplitting og koordinering eller mellom 

desentralisering på den ene siden og sentralisering på den andre siden, så har 

likevel store deler av fasene vært overlappende. Dette gjelder både de to første 

periodene og de to siste. I de to første fasene ble ansvaret for IKT-politikken 

først delegert utover til ulike sektorer i den første fasen, noe som etter hvert førte 

til økt oppmerksomhet på koordinering i den andre fasen. I den tredje fasen ble 

etter hvert delegering og desentralisering av ansvaret for å tilby elektroniske 

tjenester understreket, slik at ansvaret i IKT-politikken ble flyttet nedover i tillegg 

til å bli spredd utover på de ulike sektorene. I den fjerde og siste fasen ble så fokuset 

igjen flyttet til behovet for mer koordinering, mer samordning og økt 

sentralisering. 

I denne konteksten ble så Minside unnfanget. Minside var som tidligere nevnt en 

portal, dvs. en felles inngang til en rekke offentlige digitale tjenester, og den 

representerte på den måten et potensiale for å kunne håndtere problemene med 

det svakt koordinerte tjenestetilbudet overfor innbyggerne som de mange 

satsingene og tiltakene medførte. Minside skulle som portal samordne tjenestene 

virtuelt og på tvers av de vertikale skillene som statens ulike sektorer var 

organisert i, og strukturen skulle være behovsorientert. Og i tillegg: Minside-

prosjektet skulle styres fra sentralt hold, fra Moderniseringsdepartementet.  

Gjennomgangen av det empiriske materialet i dette kapittelet indikerer dermed 

at IKT-politikken i perioden jeg har behandlet, synes å ha vekslet mellom to 

nærmest motstridende utviklingstrekk: fragmentering og oppsplitting på den ene 

siden, og behov for koordinering, samordning og sentralisering på den andre. 

Forvaltningens IKT-politikk og IKT-satsinger var på ett vis preget av en prosess 

som gikk i retning av økt fragmentering og oppsplitting av offentlig sektor 

gjennom desentralisering og delegering av ansvaret for å tilby tjenestene. Dette 

var spesielt tydelig i den forvaltningspolitiske redegjørelsen til Victor A. Norman 

som ble gitt i 2002. Her heter det bl.a. at: 

Hovedprinsippet for effektivisering skal være delegering og desentralisering (-
--) av ansvar og myndighet (---). De[t] gir et større mangfold av løsninger, og 
(---) gir bedre og billigere tjenester for innbyggerne. Grunnen til det er at 
innsikten og kompetansen som er nødvendig for å finne frem til bedre 
løsninger først og fremst er i de enkelte kommuner, tjenesteproduserende 
enheter og statlige etater. (Fra ord til handling, s. 9 – 10) 

På den andre siden uttrykte forvaltningen et behov for koordinerende og 

samordnende eller integrerende prosesser som skulle bøte på den første 

prosessens oppsplitting og der IKT og elektroniske tjenester skulle sørge for en 
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slik samordningseffekt. Dette blir veldig tydelig understreket i eNorge 2009-

planen, fra 2005: 

Informasjonsteknologi åpner for nye muligheter til å presentere det offentlige 
tjeneste tilbudet helhetlig, på tvers av virksomheter, sektorer og 
forvaltningsnivåer. (---) Flere studier, blant annet to ulike landgjennomganger 
fra OECD, viser at Norge må utvikle et mer forpliktende samspill mellom 
offentlige aktører. Det gjelder felles tilgang til tjenester, datautveksling, 
enhetlige registre, felles begrepsbruk og tekniske plattformer som gjør det 
mulig for systemer å «snakke sammen». (---) For å oppnå dette må vi stille krav 
til offentlig sektor, blant annet om økt samordning mellom ulike virksomheter. 
(eNorge 2009, s.  

Sitatet er i tråd med en påstand om at elektronisk teknologi kan bidra til å påvirke 

måten offentlig sektor organiseres og styres på i en annen retning ved å samordne 

og reintegrere det som er splittet opp, ved å samordne enheter og ved å hjelpe 

innbyggerne til å få en enklere og mer oversiktlig hverdag (Dunleavy et al., 2006).   

En av de tydeligst uttalte begrunnelser for anvendelsen av IKT og etableringen 

av digitale tjenester generelt synes altså etter hvert å være forbundet med behovet 

for samordning og koordinering av det som har blitt oppfattet av en oppsplittet 

og fragmentert offentlig forvaltning. I denne forbindelse har det vært knyttet 

sterke forventninger til den elektroniske teknologiens potensiale for å kunne 

etablere virtuelle nettverksstrukturer på tvers av de organisatoriske skillene 

innenfor forvaltningen.  

Etterhvert synes digitalisering og etablering av elektroniske tjenester for det 

første å bli forstått som den viktigste drivkraften for omstilling og fornyelse av 

statens primære virksomheter, og for det andre eksisterer det en forventning om 

at digitalisering skal bidra til å reintegrere organisatoriske forhold som tidligere 

var blitt splittet opp, og dermed virke koordinerende og samordnende. 

Elektroniske tjenester rettet mot innbyggerne skal være individualiserte tjenester 

organisert ut fra brukernes livssituasjon, og forvaltningen skal gjennom en 

omfattende digitaliseringsprosess bli en mer effektiv, samordnet og dermed mer 

brukervennlig offentlig sektor. Stikkordene som dermed oppsummerer denne 

andre historien best, er de samme som oppsummerte den første historien: 

Forenkling (gjennom brukerorientering), samordning og effektivisering. 
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5. Den tredje historien: New Public Management og 
Digital Era Governance som kontekst 

 

 

 

 

 

 

I dette kapittelet presenteres den tredje historien i avhandlingen. Når spørsmålet 

har handlet om hvordan forvaltningen og forvaltningens aktører begrunner og 

forstår betydningen av IKT og digitalisering i moderniseringsarbeidet, har svaret 

til nå vært at begrunnelsene kan oppsummeres i tre begreper: forenkling, 

samordning og effektivisering. Men hvordan kan digitaliseringen av norsk 

offentlig forvaltning forståes i relasjon til en samtidig forvaltningsmessige 

kontekst som nettopp handler om reformer innenfor offentlig sektor? 

Spørsmålet som stilles i dette kapittelet, handler om hva som kjennetegner denne 

forvaltningsmessige konteksten. Dette skal tjenes som utgangspunkt for en 

drøfting av hvordan forvaltningens begrunnelser for modernisering og reformer 

ved hjelp av IKT og digitaliseringsprosesser står i forhold til sentrale teknikker, 

praksiser, verdier, normer og forventninger formidlet innenfor denne 

reformkonteksten, en kontekst som har preget de fleste vestlige lands offentlige 

forvaltninger de siste 20 – 30 årene. 

I dette kapittelet skal jeg først presentere den reformkonteksten som oftest blir 

referert til når temaet er reformer innenfor offentlig sektor, det som blir betegnet 

som «New Public Management» (NPM). Jeg skal presentere NPM først i en 

global og generell sammenheng, deretter i en nasjonal og lokal sammenheng. En 

påstand jeg etter hvert fremmer, er at betydningen av digitaliseringsprosesser i 

liten grad har blitt tematisert og problematisert innenfor NPM som 

reformkontekst. Jeg skal derfor presentere en tilnærming som setter 

digitaliseringsprosesser i forhold til (og i kontrast til) NPM, et perspektiv som har 

fått betegnelsen «Digital Era Governance» (DEG) (Dunleavy et al., 2006; 

Margetts & Hood, 2010; Margetts & Dunleavy, 2013, Greve, 2013). I dette 

perspektivet påstås det at NPMs dager nå er talte, og at det nettopp er de 
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omfattende digitaliseringsprosessene innenfor offentlig sektor som har gjort at 

NPM må erstattes av en alternativ reformkontekst. Mot slutten av kapittelet 

drøfter jeg relevansen av en slik påstand. Men først: hva kjennetegner NPM som 

reformkontekst? 

 

New Public Management – en reformkontekst med mange 
ingredienser 

Internasjonalt har den forskningsmessige oppmerksomheten om 

moderniseringsreformer innenfor ulike lands offentlig forvaltning vært stor (se 

for eksempel Hood, 1991; Hood & Dunleavy, 1994; Dunsire, 1995; Dunleavy et 

al., 2006; Margetts et al., 2010; Pollitt & Bouckaert, 2011; Margetts & Dunleavy, 

2013). Siden starten av 1990-tallet har de fleste vestlige lands offentlige sektorer 

«ridd på en moderniseringsbølge» (Naschold, 1996, s. 1), noe som har innebåret 

en rekke endringer i statens rolle:  

on the one hand the functional shifts in the strategic role of the government 
from producer to enabler, on the other a systematic decoupling and 
recomposition of the programming, realization and financing of service 
production (Naschold, 1996, s.1) 

Forskning om reformer innenfor offentlig sektor har dreid seg om hvordan og 

hvorvidt styringen og organiseringen av offentlig forvaltning har vært under 

endring, der en sentral påstand er at de senere årenes endringsreformer har 

utspring i den nyliberalistiske og makro-teoretiske reformtrenden omtalt som 

New Public Management (NPM). Den har hentet inspirasjon og praksis fra privat 

sektors bedriftsbaserte styringsformer (Hood, 1998; Dunleavy et al., 2006; 

Christensen, 2006; Christensen & Lægreid 2010; Pollitt & Bouckaert, 2011; 

Margetts & Dunleavy, 2013).  

New Public Management som reformbevegelse oppstod på New Zeeland og i 

Australia på midten av 1980-årene, og den handler om en internasjonal, global 

trend om hvordan reformer innenfor det offentlige skal drives og gjøres. Trenden 

hviler på en nyliberalistisk tankegang der markedet og markedets logikk har fått 

en sentral plass i reformpolitikken (Hood, 1991, 1998; Hagen, 2006; Mydske et 

al., 2007; Sassen, 2008). Et vesentlig moment i denne forbindelse er at grensene 

mellom privat og offentlig sektor har blitt forskjøvet i retning av privat sektor der 

markedets ideer får en økende betydning for forvaltningens virksomhet (Hood, 

1998; Christensen et al., 2007). Markedet som ide er dermed også blitt en del av 

statens ide (Røvik, 2007). Når markedet blir en del av statens ide, er det grunn til 
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å spørre om den offentlige politikken og den offentlige sektoren endrer karakter 

og i så fall hvordan dette eventuelt kommer til uttrykk.  

Kjennetegnene ved NPMs forvaltningsmessige teknikker er bl.a. utstrakt grad av 

mål- og resultatstyring, spesialisering og rendyrking av roller (privat v.s. offentlig), 

konkurranseutsetting, markedsorientering, økt vekt på tjenesteyting og 

brukerorientering, organisatorisk fristilling og effektivitetsorientering (Hood, 

1998; Christensen, 2006; Hagen, 2006; Christensen & Lie, 2007; Røvik, 2007; 

Christensen, 2009; Busch et al., 2011; Christensen & Lægreid, 2013).  

NPM er imidlertid ikke en enhetlig reformbevegelse, men en samlebetegnelse på 

en rekke tiltak som delvis peker i ulike retninger. Derfor kan NPM kalles en hybrid 

reformbevegelse (Christensen et al., 2007). NPM har hentet inspirasjon både fra det 

som kalles nyere institusjonell økonomisk teori, der f.eks. public choice og 

principal - agentteori er sentrale elementer (Hagen, 2006; Christensen et al., 2007; 

Klausen, 2011). Den andre inspirasjonskilden er nyere management-teorier som 

kanskje klarest har hentet ledelsesidealer fra privat sektor med vekt på mer 

profesjonell ledelse, noe som innebærer mer autonomi for ledere innenfor 

offentlige enheter til å velge virkemidler og bestemme over ressursbruken lokalt 

(Christensen et al., 2007; Klausen, 2011).  

Det siste innebærer også at NPM-reformene på den ene siden kan sies å ha en 

desentraliserende orientering ved at ledelsen og enhetene skal fristilles og i 

mindre grad være underlagt sentral kontroll. Den økonomiske inspirasjonen 

peker derimot i retning av sentralisering gjennom ulike former for kontroll- og 

kontraktsorienteringer (Christensen et al., 2007; Klausen, 2011). Et eksempel her 

er måten offentlige enheter ofte er pålagte målstyrings- og 

budsjettstyringsverktøy, rapportering av resultater med påfølgende styring 

gjennom ulike belønnings- og straffesystemer (Klausen, 2011). Dette viser at det 

er en rekke indre spenninger i NPM som reformbevegelse, f.eks. ved at det er 

sider ved reformen som trekker i retning av økt sentralisering, og det er forhold 

som trekker i retning av økt desentralisering.  

Skillet mellom New Public Management og New Public Governance (Se f.eks. 

Osbourne, 2007) viser også til dette to-delte skillet mellom å tematisere endringer 

innenfor prinsippene for administrasjon (management) på den ene siden og 

endringer innenfor prinsipper for styring (governance) på den andre siden. I min 

presentasjon vil jeg legge mest vekt på den første betydningen, om 

administrasjon, fordi jeg mener at denne versjonen best dekker denne 
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avhandlingens fokus på endringer innenfor prinsipper for organisatoriske 

reformer og moderniseringstiltak innenfor forvaltningen. Fokuset ligger med 

andre ord ikke like mye på endringer i prinsipper for ledelse og styring av offentlig 

forvaltning.  

 

NPM på norsk 

Som sagt kan NPM i utgangspunktet sees som en global trend, som også har hatt 

nasjonale konsekvenser her i landet (Christensen, 2006). I Norge har mye 

oppmerksomhet vært rettet mot store og mer generelle forvaltningsreformer 

(Christensen, 1994; Tranøy & Østerud, 2001) som på ulike måter synes å være 

det som har vært mest omfattende debattert. Bidragene har ofte handlet om 

overgangen fra en sosialdemokratisk, kollektivistisk orientert stat til en 

markedsliberal, fragmentert og individualistisk stat, og diskusjonen har dreiet seg 

både om de ulike årsakene til og de ulike konsekvensene av denne utviklingen for 

forvaltningen (Tranøy & Østerud, 2001; Røvik, 2007; Mydske et al., 2007) og for 

samfunnet (Slagstad, 1998; Hagen, 2006; Busch et al., 2011). Imidlertid har det 

også vært bidrag som har satt søkelyset på mer avgrensede konsekvenser av 

denne reformtrenden innenfor forvaltningen og som for eksempel har undersøkt 

betydningen av mindre organisasjonsendringer innenfor det regionale 

forvaltningsnivået i Norge (Høyer, 2005). 

Selv om det utover på 1990-tallet ble innført en rekke forvaltningsmessige 

reformer og tiltak i norsk offentlig byråkrati, ble Norge likevel sett på som en 

«nølende reformator» (Christensen, 2006). Reformarbeidet fikk ikke skikkelig fart 

i Norge før med Bondevik II-regjeringen og statsråd Victor Normans 

forvaltningspolitiske program i starten av 2000-tallet. Hans såkalte 

forvaltningspolitiske redegjørelsen fra 2002, Fra ord til handling. Modernisering, 

effektivisering og forenkling i offentlig sektor98, kan nærmest sies å være en 

operasjonalisering av NPMs idealer innenfor en norsk kontekst. Effektivisering 

gjennom bruk av mål- og resultatstyring, fristilling av offentlige enheter, tilsyn og 

selskaper, økt anvendelse av marked og konkurranse i forbindelse med offentlige 

                                              

98 Se: http://www.regjeringen.no/upload/kilde/aad/pla/2001/0001/ddd/pdfv/147581-
85128408_aad.pdf. Også Christensen (2006) og Grønlie og Flo (2009) nevner Normans 
innsats som reformstatsråd som en av grunnene til at NPM-reformer satte fart etter 2001 i 
Norge. 
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anskaffelser, individualisering gjennom økt brukerorientering og det at staten 

skulle styrke sin rolle som tjenesteleverandør og skille denne tydelig fra sin rolle 

som forvalter, er tydelig uttrykte målsettinger og virkemidler i denne 

redegjørelsen. 

Som en reaksjon mot det som ble hevdet å være «den gamle offentlige sektor», 

ble det som en sentral del av Normans program iverksatt omfattende 

effektiviseringstiltak gjennom økt delegering av ansvar og oppgaver, bl.a. ved en 

oppsplitting og disintegrering av homogene forvaltningsorganisasjoner gjennom 

horisontal og vertikal differensiering eller spesialisering, herunder fristilling og 

endring i tilknytningsformer (Grønlie & Flo, 2009; Christensen et al., 2009; 

Aasbrenn, 2010). Fristilling innebærer, som ordet indikerer, at 

forvaltningsenheter skulle kunne stå friere når det gjelder å drive sin virksomhet.  

Fristillingen av de statlige forvaltningsenhetene var bl.a. kjennetegnet av at en 

rekke offentlige forvaltningsenheter og selskaper fikk en mer autonom rolle som 

selvstyrte enheter. Denne utviklingen var allerede kommet i gang fra slutten av 

1980-tallet, der blant annet gradvis fristilling av selskap (som NSB og Telenor) 

var igangsatt, og senere ble også direktoratene mer fristilt (Slagstad, 1998). Statlige 

enheter oppnådde dermed i betydelig større grad å kunne bestemme over egen 

drift, for eksempel når det gjaldt lønnsfastsettelse for ledere og den daglige driften 

av statlige enheter (Christensen et al., 2009)99. Denne fristillingen førte imidlertid 

samtidig til en fragmentering av det offentlige apparatet. Dette har i sin tur ført 

til uklarhet rundt ansvarsforhold innenfor det offentlige, fordi styringsstrukturen 

blir uoversiktlig (Grønlie & Flo, 2009).  

Samtidig med denne utviklingen i retning av mer fristilling og dermed økende 

desentralisering, så har det også gjennom implementering av mål- og 

resultatstyring (MRS) som styringsverktøy innenfor en rekke offentlige enheter 

foregått en parallell sentraliseringstendens. Mål- og resultatstyring har som 

målsetting at det skal sikre at ressursene blir brukt til aktiviteter som gir gode 

resultater for måloppnåelse (St.meld. nr. 19 (2008-2009)), og det har vært et 

                                              

99 Diskusjonen om privatisering har vært sentral i diskusjonene om NPM, men dette har stort 
sett vært en diskusjon som har vært mer relevant for andre vestlige land enn for Norge 
(Dunleavy, 2010). Derfor er det altså rimelig å hevde at fristilling er en bedre betegnelse på 
utviklingen i norsk sammenheng enn privatisering, der privatisering skulle innebærer en 
økende overføring av oppgaver og myndighet fra det offentlige til det private (Christensen, 
2006).  
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overordnet styringsprinsipp i staten siden 1980-tallet (Opstad & Rolfsen, 2011). 

MRS har fått relativt stort gjennomslag i sentralforvaltningen til tross for at det 

er mange utfordringer knyttet til MRS (Christensen et al., 2007). Blant 

problemene er forholdet mellom delegering og sentralisering. På den ene siden 

skulle MRS sørge for en økende effektivisering ved at underliggende enheter selv 

skulle være mer fristilte, men samtidig ble enhetene utsatt for økende sentral 

kontroll, nettopp fordi kravet til å benytte MRS innebar samtidig økende sentral 

kontroll (Christensen et al., 2007). 

Nok et moment, som jeg har vært inne på, og som er et av de sentrale elementene 

innenfor New Public Management-tenkningen, handler om etableringen av ulike 

tjenester utviklet og etablert av den offentlige forvaltningen, rettet mot den 

enkelte borger – brukerorientering. Synet på den enkelte borger har på denne måten 

gått fra å se innbyggerne som samfunnsmedlemmer med ulike plikter og 

rettigheter til å se innbyggerne som brukere av offentlige tjenester. Og i tråd med 

prinsippene for forretningsmessig drift, blir det offentlige leverandør av ulike 

tjenester, mens borgerne blir brukere. Noen går så langt som til å kalle denne 

relasjonen mellom staten og innbyggerne for et kundeforhold og legger dermed 

et kundeperspektiv på offentlig forvaltning (Aasbrenn, 2010).100  

New Public Management synes som et makro-perspektiv på reformer å ha 

medført en rekke problemer, dilemmaer og utfordringer for offentlig sektor ved 

at det har foregått en stor grad av delegering, desentralisering og fristilling av 

statlige institusjoner og enheter. Dette har ført til en fragmentering gjennom en 

horisontalt differensiert og vertikalt spesialisert offentlig forvaltning, som bl.a. 

framstår som kompleks, uoversiktlig og utilgjengelig, spesielt for innbyggerne 

(Dunleavy et al., 2006). På en annen side har det skjedd en utvikling i retning av 

økt sentralisering, f.eks. gjennom en pålagt mål- og resultatstyringsregime som 

har økt den statlige detaljstyringen. Denne konflikten mellom desentralisering og 

fragmentering på den ene siden sammen med behovet for økt sentral kontroll og 

sentralisering på den andre siden har gjort at den offentlige forvaltningen har blitt 

stadig mer kompleks i sin organisering (Anderson, 1999; Christensen & Lægreid, 

2010). 

                                              

100 Johan P. Olsen omtalte en stat som først og fremst er produsent av varer og tjenester for 
supermarkedsstaten (the supermarket state modell) (Olsen, 1988, s. 237). Dette innebærer 
et perspektiv om at staten er blitt en serviceprodusent for borgernes etterspørsel etter varer 
og tjenester. 



135 

 

I de senere år (fra ca. 2005) kan det se ut til at det i økende grad synes å vokse 

fram alternative til NPM som reformbølge, f.eks. ved at det har dukket opp en 

rekke alternative reformmodeller til NPM (såkalte post-NPM-reformer). Flere 

argumenterer med at dette er noe som allerede har skjedd, der særlig tendensen 

om fragmentering av statens organisering og struktur har blitt møtt med reformer 

hvor samordning og helhetstenking er mer fokusert (Christensen, 2006; 

Christensen & Lægreid, 2010; Dunleavy et al., 2006; Margetts & Dunleavy, 2013, 

Greve, 2013). Uttrykket «from government to governance» (Hedlund & Montin, 

2009) viser f.eks. til en påstand om at utviklingen innenfor offentlig forvaltning 

går i retning av at ulike av samfunnets sektorer og enheter i større grad samordnes 

og integreres gjennom nettverk på ulike måter, noe som videre skal indikere en 

endring fra en ide om en sentralstyrt offentlig forvaltning til en mer interaktiv 

form for forvaltningsatferd (se f.eks. Osbourne, 2007; Hedlund & Montin, 2009 

og Bukve, 2012). 

Påstanden er at fokuset i den nasjonale forvaltningspolitikken hevdes å ha 

suksessivt blitt flyttet oppover gjennom europeisering og globalisering, nedover til 

kommuner og regioner gjennom delegering og desentralisering, og utover gjennom 

privatisering og markedstilpasning (Pierre & Peters, 2000). Konsekvensene av en 

slik utvikling kan være at offentlig forvaltning i stor grad synes å være preget av 

en rekke komplekse forhold og uklare relasjoner mellom ulike interessenter og 

aktører, en situasjon som det ikke er urimelig å hevde inviterer til en tankegang 

om «forenkling» og «samordning».  

 

NPM og de senere års utvikling i Norge – økende kompleksitet 
eller forenkling? 

Utviklingen innenfor den offentlige forvaltningens struktur i Norge i de senere 

årene har på den ene siden vært preget av økt fragmentering, desentralisering og 

oppstykking av forvaltningsenheter, altså en horisontal (desentralisering) og 

vertikal (siloer) delegering og spesialisering. Denne delen av NPM-reformene har 

hatt en uoversiktlig og fragmentert offentlig sektor som konsekvens. På den 

andre siden har det nærmest samtidig foregått en utvikling som har understreket 

og vektlagt betydningen av samordning, forenkling og effektivisering, altså et 

uttrykk for og et opplevd behov for en horisontal og vertikal integrering. Det har 

foregått en sentraliseringsprosess, f.eks. ved at ulike enheter (Helseforetak, 

politidistrikter og sosial- og trygdeetater – NAV-reformen) har blitt slått sammen 

og at styringen dermed har blitt samlet i mer sentraliserte enheter. 
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Utviklingen innenfor norsk offentlig forvaltning synes dermed ikke å ha vært 

preget av at en reformtrend som har preget forvaltningen over en periode etter 

hvert har blitt erstattet av en annen, og at vi dermed har en slags lineær utvikling 

der en reformtradisjon har blitt erstattet av en annen. Det synes heller å være slik 

at ulike utviklingsretninger har eksistert så å si samtidig, og at de nærmest 

gjensidig konstituerer hverandre som motstridende prinsipper og ideer om 

hvordan den offentlige forvaltningen skal struktureres:  

Our case seems to support the notion of a kind of layering (---) or 
sedimentation process (---) going on that implies that new reforms 
complement or supplement old reforms rather than replacing them. Old and 
new institutions co-exist and co-evolve even if they are founded on partly 
inconsistent principles. This means that rather than being dead and replaced by 
post-NPM reforms, NPM reforms are being modified and adjusted through 
the addition of new and different post-NPM reform measures. (Christensen & 
Lægreid, 2010, s. 419) 

Og dersom det er slik at dette er trender som synes å eksistere samtidig heller enn 

å representere en overgang fra en reformtrend til en annen, så har det også 

konsekvenser for hvordan vi skal forstå begrunnelsene for modernisering og 

reformer innenfor offentlig forvaltning der digitaliseringen er satt i sentrum: 

Public organizations are becoming increasingly complex and hybrid as they try 
to attend to numerous and sometimes conflicting ideas, considerations, 
demands, structures and cultural elements at the same time (Christensen & 
Lægreid, 2010, s. 407). 

NPM inneholder på denne måten en rekke reformelementer som peker i ulike 

retninger, og det er også en spenning i forholdet mellom de ulike retningene, 

spesielt i forholdet mellom de desentraliserende og de sentraliserende elementene 

i reformen. Bildet kompliseres ytterligere av at det synes som om prosesser i 

retning av økt fragmentering skjer samtidig med forsøk på prosesser som skal 

fremme økt samordning innenfor forvaltningen.  

Gjennomgangen av NPM så langt har imidlertid i stor grad fjernet diskusjonen 

bort fra betydningen av digitaliseringsprosesser. De fleste forskningsbidrag som 

har hatt NPM som tema synes ikke i særlig grad å ha diskutert betydningen av 

digitaliseringsprosessene i det hele tatt. Ett unntak fra dette er et bidrag som setter 

betydningen av IKT i reform og moderniseringsarbeid opp mot NPM: Digital 

Era Governance (DEG) (Dunleavy et al., 2006; Margetts & Hood, 2010; 

Margetts & Dunleavy, 2013). I det følgende skal jeg presentere dette perspektivet 

ut fra spørsmålet om det er et relevant perspektiv for å forstå begrunnelser for 

digitaliseringsprosesser i reformer og modernisering av norsk offentlig 

forvaltning. I en slik forståelse stilles spørsmålet om formålet med digitalisering, 
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gjennom ekstensive digitaliseringsprosesser og etableringen av elektroniske 

tjenester, er å forsøke å reintegrere det som er fragmentert og å forenkle det som 

er komplekst. 

 

Reformer og betydningen av digitalisering – Digital Era 
Governance  

Som nevnt går enkelte forskningsbidrag så langt som til å hevde at NPM nå er på 

retur og at vi befinner oss i en «post-NPM-fase» som har blitt erstattet av en 

reformpolitikk som mer handler om samordning enn om fragmentering (Dunleavy et 

al., 2005; Christensen & Lægreid, 2010, Greve, 2013). Påstanden som framsettes, 

er at NPM har hatt sin storhetstid som dominerende makroteori for reformer 

innenfor offentlig forvaltning og at dette nådde sitt toppunkt rundt 2005 

(Margetts & Dunleavy, 2013) for deretter å ha blitt erstattet av en ny måte å tenke 

reformer på innenfor offentlig forvaltning der digitaliseringsprosesser er det 

sentrale (Dunleavy, 2006; Margetts et al., 2010; Margetts & Dunleavy, 2013).  

Margetts & Dunleavy (2010, 2013) diskuterer om det fra ca. 2005 nærmest har 

skjedd et makro-teoretisk skifte innenfor reformtenkning i offentlig sektor der 

argumentet er at NPM ser ut til å ha stoppet opp som reformbevegelse i flere 

vestlige land. Diskusjonen dreier seg om hvorvidt det i stedet har blitt etablert et 

alternativt og konkurrerende makro-perspektiv hvor digital teknologi spiller en 

sentral rolle i forståelsen av hvordan reformer i det offentlige og måten 

moderniseringen har foregått på (Dunleavy et al., 2006; Margetts & Hood, 2010; 

Margetts & Dunleavy, 2013). For at forvaltningen skal kunne forholde seg til 

digitale endringer på en effektiv og adekvat måte, er det derfor behov for: 

a new macro-theory of public sector development, and radically different 
mindset, culture and characteristic patterns of organizational governance 
(Margetts & Dunleavy, 2013, s. 6).  

Perspektivet hevder at den digitale teknologien kan bidra til: 

- Reintegrering av det NPM har splittet opp 
- Behovsbasert helhetstenking i tjenesteproduksjonen overfor brukerne 
- Omfattende digitaliseringsprosesser i offentlig sektor (Dunleavy et al., 

2006; Margetts & Dunleavy, 2013) 

 

Påstanden er videre at utvikling og endring innenfor offentlig forvaltning i de 

senere årene hovedsakelig skjer som følge av den omfattende veksten i bruken 

av Internett, e-post og etableringen av elektroniske tjenester rettet inn mot 
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innbyggerne. Argumentasjonen er at gjennom spredningen av internett og 

økende bruk av elektronisk teknologi som kommunikasjonsmiddel, så har dette 

endret forhold og relasjoner innenfor offentlig sektor selv, og det har endret 

sentrale sider ved relasjonen mellom offentlig sektor og sivilsamfunnet, dvs. 

forholdet mellom staten og innbyggerne (Dunleavy et al., 2006, s. 478).   

Dette innebærer imidlertid ikke at DEG representerer et teknologisk 

deterministisk perspektiv som forsøker å årsaksforklare reformer innenfor 

forvaltningen kun ut ifra teknologiske forhold. Tvert om representerer poenget 

om digital Governance et organisatorisk poeng der elektronisk teknologi skal kunne 

gi et bidrag til virtuell reintegrering av horisontalt differensierte og vertikalt 

spesialiserte organisatoriske enheter innenfor forvaltningen: 

The DEG model stresses the importance of digital change, but not in any 
determinant way, rather assigning equal importance to two other 
components—organizational reintegration within governments (which fosters 
disintermediation), and needs-based holism (re-unifying government services 
around client groups, instead of ‘business processes’) (Margetts & Dunleavy, 
2013, s. 2). 

Tidene har altså allerede endret seg, er argumentet. E-post er i økende grad den 

typiske kommunikasjonsformen mellom staten og innbyggerne, og ikke minst 

innenfor statlige enheter, som og i stort omfang har etablert websider, både for 

informasjonsformål utad, men også for intern informasjonsflyt gjennom 

intranett. Det er i tillegg blitt etablert et betydelig antall offentlige elektroniske 

tjenester for en rekke brukergrupper, elektroniske betalingsordninger, 

elektroniske arkivsystemer osv.  

Etter hvert har den potensielle brukergruppen forøvrig blitt en kompetent 

brukergruppe for elektroniske tjenester. Den omfattende anvendelsen av 

nettbank, kjøp av reiser og ferier på nettet, samt den store andelen som leverer 

selvangivelsen via internett er klare eksempler som indikerer at dette er et poeng.  

I forholdet mellom offentlig sektor og sivilsamfunnet ligger det at etableringen 

av stadig flere elektroniske tjenester endrer selve relasjonen mellom staten og 

borgerne. Påstanden er at elektronisk teknologi, gjennom f.eks. e-post og 

gjennom etableringen av elektroniske tjenester rettet mot den enkelte borger 

(som f.eks. Minside), kan bidra til å tydeliggjøre og dreie relasjonen mellom det 

offentlige og den enkelte borger, og det er gjennom den økte anvendelsen av 

elektronisk teknologi som mellomledd i denne relasjonen at DEG skal gjøre seg 

gjeldende. Det er særlig tre sentrale temaer som denne utviklingen kan sorteres 
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under: reintegrering, behovsbasert helhetstenking og digitaliseringsprosesser. Jeg skal se 

nærmere på disse forholdene og argumentene som er knyttet til dette. 

Reintegrering: Fragmentering gjennom oppsplitting og desentralisering er en 

påstand som ofte går igjen når konsekvenser for det offentliges organisering som 

følge av NPM skal gjøres rede for, slik jeg har vært inne på flere ganger tidligere 

i kapittelet. Fragmenteringen skaper uavklarte ansvarsforhold innenfor det 

offentlige, og det gjør at offentlig sektor framstår som uoversiktlig og komplekst 

organisert. DEG kan reintegrere det som NPM har splittet opp. Dette handler 

ikke bare om forholdet mellom sentralisering og desentralisering, men om 

muligheten for horisontal integrering som ligger som et potensiale i den 

elektroniske teknologien. DEG framstår nærmest som NPMs anti-tese gjennom 

dette. Ideen om at det er mulig å benytte teknologien til å reintegrere det NPM 

har splittet opp, gjør at DEG er mer enn bare et verktøy for forvaltningen for 

bedre å kunne samordne ulike funksjoner og tjenester. Det representerer en ny 

måte å tenke om organiseringen av offentlig sektors.  

Elektroniske tjenester kan organiseres virtuelt på tvers av det offentliges 

hierarkiske og vertikalt strukturerte organisering gjennom den digitale 

teknologiens mulighet for virtuell horisontal integrering av tjenester fra ulike 

sektorer. Fragmenteringen kan reverseres, og den elektroniske teknologien har 

potensiale for å kunne «slå hull i siloveggene», slik den tidligere 

Moderniseringsministeren uttrykte det.  

Behovsbasert helhetstenking handler om relasjonen mellom det offentlige og 

innbyggerne. Ett forhold er at anvendelsen av elektronisk teknologi for det 

offentliges tjenester kan bidra til at responsen fra det offentlige kan bli hurtigere, 

mer fleksibel og i større grad være individualisert. Men like viktig er det at 

tjenestestrukturen nå kan organiseres på en helt annen måte ved å tilby tjenestene 

etter en struktur bestemt av brukernes behov, noe som vil gjøre at både tjenestene 

og det offentliges organisering vil kunne framstå som mer helhetlig, og det vil 

kunne bidra til en betydelig forenkling i forholdet mellom staten og innbyggerne. 

I det hele tatt går det an å se begrepet om behovsbasert helhetstenking som 

forenkling gjennom brukerorientering der brukernes behov skal settes i fokus for 

organiseringen av tjenestene og ikke det offentliges vertikalt spesialiserte og 

utilgjengelige struktur.  

Digitaliserte endringsprosesser: Offentlig forvaltning har gjennomgått en 

transformasjon som følge av omfattende anvendelse av elektronisk teknologi de 
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siste årene. Det handler ikke bare om effektivisering og rasjonalisering av 

arbeidsprosesser innenfor forvaltningen som har skjedd gjennom den økende 

bruken av elektronisk teknologi, men at forvaltningen gjennom dette har endret 

selve sin måte å se på seg selv og forstå seg selv på. Et offentlig kontor er i dag 

like mye sitt nettsted, kan påstanden være. For det første er vi i en situasjon hvor 

«many agencies become their websites» (Dunleavy et al., 2008, s. 3). I dag snakker 

vi f.eks. ikke om «ligningsvesenet», men om «Skatteetaten.no», og vi refererer her 

til både nettstedet og organisasjonen.  

For det andre er det i mange sammenhenger slik at det er den digitale versjonen 

av et søknadsskjema eller et dokument som er den autoritative versjonen. Et 

vesentlig skifte i utviklingen mot en elektronisk forvaltning er det når den 

autoritative versjonen av et dokument eller et skjema er den elektroniske og ikke 

den papirbaserte, når skjemaet også kan fylles ut elektronisk og sendes elektronisk 

og der den kan gis samme status som den analoge papirutgaven.101 Dette kan 

f.eks. gjelde for Statens lånekasse for utdanning (lanekassen.no) og for opptak til 

høyere utdanning (samordnaopptak.no) som i realiteten kun tilbyr mulighet for å 

søke om studielån eller opptak til utdanning via nettet.102 

For å oppsummere: Disse tre sidene ved DEG handler for det første om 

organisatoriske forhold internt i forvaltningen (reintegrasjon), for det andre om 

innbygger- og brukerorienterte faktorer i offentlig tjenesteyting (forenkling 

gjennom behovsbasert helhetstenking) og for det tredje -  betydningen av den 

sosiale og kulturelle adopsjonen av teknologiske forhold (digitale 

endringsprosesser).  

Gjennom begrepet om Digital Era Governance betegnes på denne måten et 

kompleks av reformer og endringer innenfor offentlig forvaltning som setter 

elektronisk teknologi i sentrum (Dunleavy et al., 2006). Argumentet her er at New 

Public Management skal ha fått svekket sin posisjon som styringside for offentlig 

sektor til fordel for Digital Era Governance. Det argumenteres for at DEG 

                                              

101 For at dette siste skal kunne skje, må imidlertid lovverket endres, og det må finnes 
ordninger for digital signering. Regjeringen i Norge sendte i april 2013 forslag til endringer i 
forvaltningsloven til Stortinget. Med disse endringene vil regjeringen at digital 
kommunikasjon skal bli hovedregelen når forvaltningen kommuniserer med innbyggere og 
næringslivet (se http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/pressesenter/ 
pressemeldinger/2013/digital-kommunikasjon-blir-hovedregelen-.html?id=722978) 

102 Se: http://www.samordnaopptak.no/info/soke/ og http://www.lanekassen.no/  
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representerer en ny styringsidé som skal ha overtatt for NPM, og at dette kommer 

til uttrykk gjennom måten styringen og organisering av forvaltningen har endret 

seg på der den digitale teknologien spiller en nøkkelrolle. Poenget er at Digital 

Era Governance står i et nærmest motsetningsfylt forhold til New Public 

Management (Dunleavy et al., 2006). Forskjellene kan illustreres slik: 

 

Kjennetegn ved New Public 
Management (NPM) 

Kjennetegn ved Digital Era Governance 
(DEG) 

- Oppsplitting og fragmentering 
- Konkurransefokusering og 

markedsorientering 
- Individualisert brukerorientering  
- Anvendelse av økonomiske insitamenter 

- Reintegrering, samordning 
- Behovsorientert helhetstenking, 

tjenesteorganisering med utgangspunkt 
i brukernes behov 

- Digitaliserte endringsprosesser, en 
forvaltning preget av elektronisk eller 
digital bevissthet  

Tabell 6: Skjematisk oversikt over forskjellene mellom NPM og DEG, etter 

Dunleavy et al., 2006 

Spørsmålet er da om DEG i realiteten representerer en ny måte å beskrive og 

forstå offentlig forvaltning på, der reintegrering, behovsbasert helhetstenking og 

digitaliserte endringsprosesser har tatt over for NPMs organisasjonsmessige 

oppsplitting og fragmentering, konkurransefokusering og markedsorientering, 

samt anvendelsen av økonomiske insitamenter. Eller er det heller slik at både 

DEG og NPM har utgangspunkt i samme idemessige grunnlag?  

NPM og DEG har noen fellestrekk og noen forskjeller. De representerer begge 

deler det som kan kalles for makroteoretiske konsepter som foreskriver et sett av 

både instrumentelle og normative føringer for hvordan offentlig forvaltning skal 

gjøre det for å løse sine oppgaver best mulig. Det som skiller dem fra hverandre, 

er bl.a. knyttet til hva slags instrumentell eller organisasjonsmessige konsekvenser 

de ulike elementene har hatt for forvaltningens struktur og organisering. 

Argumentet har vært at mens NPM har hatt en fragmentert og uoversiktlig 

offentlig forvaltning som konsekvens, så skal DEG gjennom anvendelse av IKT 

ha et potensiale for å reintegrere det NPM har splittet opp, og dermed legge 

føringene for en integrert og holistisk offentlig forvaltning. 

Både NPM og DEG som reform-ideer handler om at offentlig sektor skal fungere 

mer effektivt og mer rasjonelt. Til grunn for begge disse perspektivene synes det 

å ligge en rasjonalitetsnorm hentet fra nyliberalistisk tankegods som på den ene 

siden har dreid offentlig sektor i retning av privat sektor (gjennom f.eks. 
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konkurranseutsetting og markedsorientering). Samtidig synes det å være slik at 

dette tankegodset kan påvirke organisasjonsløsninger innenfor offentlig sektor, 

f.eks. gjennom kravene og forventningene til mer rasjonell drift, 

effektivitetsnormer og individualisert brukerorientering. 

Som reformbølge kan NPM sammen med elementer fra DEG på en side forstås 

som organisasjonsmessige oppskrifter for hvordan reformer innenfor offentlig 

forvaltning skal utføres (jfr. Røvik, 2007). Samtidig blir dette da også oppskrifter 

på måten digitaliseringen av forvaltningen skal foregå. På den andre siden viser 

NPM sammen med DEG også til en rekke normative elementer med rot i en 

reformideologi som legger føringer for hvilke begrunnelser forvaltningen 

anvender når digitaliseringsprosesser skal gjennomføres.  

DEG tematiserer digitaliseringsprosesser innenfor denne konteksten, noe som 

nærmest er fraværende som tema innenfor NPM (jf. Dunleavy et al., 2006, s. 9). 

DEG kan derfor sies å bidra til å prege innholdet i reformprosessene i retning av 

å fokusere mer på digitaliseringens betydning i reformpolitikken. Men så lenge 

rasjonalitetsnormene som ligger til grunn ikke blir endret, så synes det ikke å være 

rimelig å påstå at DEG representerer et makro-teoretisk skifte i perspektivet på 

offentlig forvaltning.  

 

Oppsummering: Den forvaltningsmessige konteksten for 
reformer i offentlig forvaltning 

I dette kapittelet har jeg presentert den tredje historien i avhandlingen. Hensikten 

har vært å presentere en historie som skal utgjøre den forvaltningsmessige 

konteksten som både Minside spesielt og IKT og digitaliseringsprosesser generelt 

må sees i forhold til. Det har innledningsvis handlet om New Public 

Management, en reformbølge innenfor offentlig sektor, som har preget vestlige 

land fra midten av 1980-tallet og i alle fall opp til begynnelsen av 2000-tallet 

(Pollitt & Bouckaert, 2011). Jeg har også presentert et alternativt perspektiv på 

reformer innenfor det offentlige der IKT har stått i sentrum, nemlig Digital Era 

Governance (DEG).  

Sentralt innenfor NPM som reformbølge står nedtoningen av forskjellene 

mellom offentlig og privat sektor og framhevingen av at styringsmodeller fra 

privat sektor og fra private organisasjoner også kan benyttes i offentlig sektor 

(Christensen & Lie, 2007; Christensen et al., 2009). Sentrale kjennetegn for den 
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norske versjonen av NPM har vært forhold som utstrakt bruk av mål- og 

resultatstyring, spesialisering og rendyrking av offentlig sektors roller, bruk av 

konkurranse og markedsorientering, samt fristilling av offentlige enheter og 

effektivitetsorientering.  

Det må understrekes at NPM ikke er spesifikk for norsk offentlig forvaltning. 

Som jeg tidligere har vært inne på, kan begrepet relateres til en global nyliberal 

trend som har preget samfunnsutviklingen i en rekke vestlige land de senere årene 

(Hagen, 2006; Thorsen og Lie, 2007; Sassen, 2008; Pollitt og Bouckaert, 2011). 

For det andre synes ikke NPM å representere bare en bestemt tenkemåte. Det er 

heller ikke slik at det er bestemte kjennetegn ved NPM som går igjen i alle lands 

offentlige forvaltninger. Norge har f.eks. blitt omtalt som en nølende reformator 

som relativt sent kom på banen med reformer som faller inn under begrepet, 

mens andre land som f.eks. Australia, Storbritannia og USA har vært både 

tidligere ute og har hatt større innslag av privatisering i sine versjoner av NPM 

enn Norge. Enkelte land, f.eks. New Zeeland, hevdes å ha iverksatt NPM-

reformer som følge av en økonomisk krise og hadde behov for innsparing og 

mer rasjonell drift, mens Finland innførte NPM-reformer i økonomiske 

oppgangstider (Pollit, 2010). Det er med andre ord hverken lett å finne felles 

kjennetegn eller bestemte årsaker til at NPM-reformer har oppstått (Pollitt, 2010, s. 

35 - 37.)  

Likevel er det grunn til å fremheve enkelte elementer ved NPM som synes å gå 

igjen, også for «NPM på norsk». Jeg skal ta utgangspunkt i hvordan Pollitt (2010, 

s. 36-37) oppsummerer hva som kan være typisk for NPM: 

- NPM har ikke blitt «forårsaket» av bestemte faktorer, men har heller blitt 
valgt som «den rette måten å reformere på». 

- NPM har blitt valgt av praktikere, hovedsakelig politikere og aktører 
innenfor embetsverket, men også konsulenter og andre aktører fra både 
privat og offentlig sektor som har vært mer opptatt av å løse problemer 
enn å rendyrke en teoretisk modell.  

- Til tross for at ulike praktikere både har gjort ulike valg og gjort valg ut fra 
ulike kontekster og situasjoner, så har elementer fra NPM-reformer ofte 
blitt forstått som populære valg. Særlig elementet som handler om å spare 
penger gjennom omorganisering og effektivisering, har vært populært. 
NPM som et verktøy for bedre styring og kontroll har også blitt framhevet, 
særlig når dette sees i forhold til muligheten for å sette opp mål å styre etter 
(jf. mål- og resultatstyring, som jeg har omtalt tidligere). 

- I tillegg blir både NPM som mote og kopiering av ulike ideologiske elementer 
trukket fram. 

Som reformprogram synes dermed NPM å inneholde to dimensjoner: en 

instrumentell og en normativ. På den ene siden vektlegges ulike konkrete 
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teknikker og operasjoner som skal bidra til mer effektivitet, bedre styring og 

kontroll og bedre tjenesteyting. Mål- og resultatstyring er ett eksempel på dette, 

konkurranseutsetting av tjenester et annet. På denne måten kan det hevdes at 

NPM som reformbølge kan tolkes som et instrument for reformer og 

modernisering som handler om reorganisering av forvaltningen og igangsetting 

av konkrete målrettede tiltak for å oppnå en forbedring av forvaltningens 

funksjoner og tjenester.  

På den andre siden representerer også NPM et sett av ideer og normative føringer 

om hvordan reformer og modernisering skal foregå innenfor forvaltningen. 

NPM kan på denne måten tolkes som et sett av normer og forventninger som 

forvaltningens aktører møter og må (og kanskje også ønsker å) forholde seg til når 

de skal reformere og modernisere. Normene og forventningen er på en måte 

knyttet til NPMs instrumentelle sider, men disse instrumentelle forholdene 

inneholder også normative føringer for hvordan forvaltningen bør reformeres og 

moderniseres. Forvaltningen bør drives etter forretningsmessige prinsipper der 

effektivitet, konkurranse og markedsorientering er sentrale momenter, og 

forvaltningen bør ha et individualisert brukerperspektiv på forholdet mellom 

staten og innbyggerne for å sikre best ivaretakelse av grunnleggende individuelle 

verdier.  

Dette kapittelet har vist at til tross for at NPM ikke kan sies å være en enhetlig 

reformbevegelse, så utgjør forhold som økt bruk av konkurranse og 

markedsmekanismer, økt fokus på effektiv og rasjonell drift, samt en økende 

individualisering og brukerorientering å være blant kjerneelementene i det som 

utgjør NPMs normative og idemessige grunnlag innenfor den offentlige 

forvaltningen.  

NPM ble i dette kapittelet kritisert for i liten grad å ta hensyn til 

digitaliseringsprosesser som del av reformideen. Den etter hvert omfattende 

anvendelsen av elektronisk teknologi har ført til at offentlig forvaltning i mange 

sammenhenger blir sett på og forstått som en digital offentlig forvaltning 

(Dunleavy et.al. 2006), en utvikling som har ført til at det ble hevdet en alternativ 

makro-teori for forståelsen av offentlig sektor (Dunleavy et al., 2006). Begrepet 

Digital Era Governance (DEG) ble presentert som et slikt alternativt makro-

perspektiv på reformer (Dunleavy et al., 2006; Margetts & Dunleavy, 2013) der 

elektronisk teknologi og digitale prosesser har blitt satt i fokus for forståelse av 

reformene. 
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Spørsmålet som ble stilt, var om det er slik at NPM nå er erstattet av DEG? 

Argumentasjonen i dette kapittelet har gått i retning av at det ikke nødvendigvis 

er slik at NPM som reform-idé har blitt erstattet av en annen reform-idé som 

skulle være DEG.  Hverken historien om Minside (kapittel 4) eller historien om 

hvordan IKT-teknologi har blitt anvendt og digitaliseringen begrunnet i 

reformarbeidet i forvaltningen over tid (kapittel 5), synes å kunne støtte 

påstandene innenfor DEG om at dagens offentlige forvaltning er blitt en 

helhetlig, integrert og digital forvaltning. Likevel synes det å være grunnlag for å 

hevde at begrepene om en integrert, helhetlig og digital forvaltning slik det blir 

formildet gjennom DEG, også kan fungere som et normativt ideal for hva som er 

en ønsket utvikling når det gjelder modernisering av forvaltningen gjennom 

digitaliseringsprosesser. 

Det som derfor ikke synes å ha endret seg over tid innenfor det tidsrommet denne 

avhandlingen har behandlet, er forestillingen eller ideen om at digitaliseringer 

representerer måten å modernisere på. Om ikke DEG har tatt over for NPM i 

en deskriptiv forstand slik jeg har vært inne på over, så kan det likevel hevdes at 

DEG kan representere en tydeliggjøring av en normativ side ved modernisering 

av offentlig forvaltning, dvs. at det synes som om det eksisterer en sterk og meget 

motstandsdyktig forventning til at IKT, digitale prosesser og elektroniske tjenester 

skal løse problemer med den offentlige forvaltningens organisering og struktur, 

med andre ord å nå målet om en forenklet, samordnet og effektiv offentlig 

forvaltning. 
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6. Oppsummerende diskusjon: digitalisering og 
modernisering sett i sammenheng  

 

 

 

 

 

 

Formålet med denne avhandlingen har for det første vært å undersøke hvordan 

aktører innenfor forvaltningen begrunner digitaliseringsprosesser og for det 

andre å diskutere hvordan disse begrunnelsene kan forstås i forhold til 

modernisering og reformer innenfor norsk offentlig forvaltning mer 

generelt. Forskningsspørsmålet jeg tok utgangspunkt i har vært todelt og lyder: 

Hvordan begrunnes digitaliseringsprosesser innenfor norsk offentlig 
forvaltning?  
 
Hvordan kan disse begrunnelsene forstås i relasjon til ideer om modernisering 
og pågående reformer innenfor forvaltningen mer generelt? 

 

For å besvare problemstillingen og for å oppnå avhandlingens formål har jeg 

presentert tre historier som på ulike måter har handlet om forholdet mellom 

moderniseringen av forvaltningen på den ene siden og betydningen av IKT og 

digitaliseringsprosesser på den andre. Disse tre historiene, om Minside, om hva 

som har vært sentrale elementer i digitaliseringen av forvaltningen over en 

tidsperiode samt redegjørelsen for en forvaltningsmessig kontekst som 

digitaliseringen har foregått innenfor, skal i dette kapittelet oppsummeres og sees 

i sammenheng.  

 

Kort oppsummering av resultatene fra de tre historiene 

Følgende oversikt viser de sentrale momentene innenfor hver av historiene sett i 

sammenheng med det empiriske materialet som lå til grunn for dem, samt hvilke 
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forhold som ble fokusert når anvendelsen av IKT og digitalisering skulle 

begrunnes: 

 Historie 1 
Den elektroniske 
tjenesten Minside 

Historie 2 
Digitalisering i 
forvaltningen 

Historie 3 
New Public 
Management som 
forvaltningsmessig 
kontekst  

Utgangspunkt 
for analysen 

Intervjuer 
Presentasjoner av 
Minside 

Offentlige planer, 
utredninger og 
dokumenter. IT-
politiske redegjørelser 

Forskningsbidrag om 
New Public 
Management (NPM) og 
om Digital Era 
Governance (DEG) 

Fokuset i 
fortellingene  

Kronologisk 
gjennomgang av 
etableringen av 
Minside, en 
beskrivelse av 
hvordan Minside ble 
til med fokus på de 
politiske aktørenes 
forståelse og 
begrunnelser. 

4 faser i IKTs 
betydning for 
forvaltningen i 
perioden 1987 – 2006, 
og fram mot d.d.  
- IKT fikk økt 
betydning for 
forvaltningspolitikken 
- Økt anvendelse av 
konkurranse og 
marked (Staten som 
lokomotiv i 
utviklingen) 
- Skifte mellom behov 
for koordinering og 
delegering. 

NPM, som en 
nyliberalistisk 
reformtrend som har 
hentet inspirasjon og 
praksis fra privat sektors 
bedriftsbaserte 
styringsformer 
DEG som en påstand 
om at offentlig 
forvaltning har blitt en 
digital forvaltning 

Konseptene, 
begrunnelsene  

Forenkling 
Samordning 
Effektivisering 

Forenkling 
Samordning  
Effektivisering  
Koordinering og 
markedsorientering 
 

Rasjonalisering og 
effektivisering 
Konkurransefokusering 
og markedsorientering 
Individualisert 
brukerorientering  
Anvendelse av 
økonomiske 
insitamenter 

Tabell 7: Hovedmomenter fra de tre historiene: utgangspunkt for analyse, fokus i 

fortellingen og begrunnelsene for digitaliseringen 

Den første historien (kapittel 3) handlet om den offentlige digitale tjenesten 

Minside og var først en gjennomgang av det jeg omtalte som Minsides «livsfaser», 

fra begynnelsen av utviklingsarbeidet i 2004 via lanseringen i desember 2006 og 

til avviklingen i 2012. Formålet med denne første historien var på den ene siden 

å vise et eksempel på hvordan forvaltningen utvikler og etablerer en elektronisk 

tjeneste rettet inn mot innbyggerne. På bakgrunn av denne gjennomgangen var 

hensikten på den andre siden å undersøke hvordan digitalisering innenfor 
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forvaltningen generelt, og etableringen av en digital tjeneste spesielt, ble 

begrunnet og forstått, slik dette så ut fra de involverte aktørenes eget perspektiv.  

Utgangspunktet for historien var at når problemet for forvaltningen handlet om 

hvordan moderniseringen skulle foregå, så var løsningen å utvikle den digitale 

tjenesten Minside. Modernisering er for forvaltningen det samme som å oppnå 

framgang og forbedring. Begrunnelsene for Minside handlet derfor om å vise 

hvordan denne digitale tjenesten kunne bidra til en forbedret offentlig 

forvaltning. Det var her særlig tre forhold som pekte seg ut, og som handler om 

hvordan det å drive fram digitaliseringsprosesser begrunnes:   

- Forenkling: Den offentlige forvaltningen er for uoversiktlig og utilgjengelig 
for innbyggerne og må dermed bli enklere å finne fram i. I tillegg må 
kommunikasjonen mellom det offentlige og innbyggerne forenkles og 
forbedres, og kvaliteten på de offentlige tjenestene må heves. 

- Samordning: En vertikalt og horisontalt fragmentert offentlig forvaltning må 
integreres virtuelt ved å samle og samordne elektroniske opplysninger og 
tjenester i en felles portal.  

- Effektivisering: Ressurser må frigjøres til viktige oppgaver ved å automatisere 
forvaltningsmessige oppgaver og ved å redusere kostnadene til 
tjenesteyting overfor befolkningen.  

Modernisering handlet i denne historien om digitalisering, og digitalisering 

handler om å utvikle og etablere en elektronisk tjeneste som for det første var 

rettet mot innbyggernes antatte behov om en forenklet hverdag, og for det andre 

som skulle løse offentlig sektors behov for å bli mer samordnet og effektiv. 

Minside vakte stor begeistring både innenfor offentlig sektor og i offentligheten 

generelt i tiden etter at Minside ble unnfanget på brygga i Florø i 2004. Enkelte 

gikk så langt som til å sammenligne det med President Kennedys visjon om 

månelandingen nesten fire tiår tidligere: 

Det er ofte sammenlignet med Kennedy, i 1961 sa han at ved utgangen av 60-
tallet så skal vi sette en mann på Månen.  Ingen hadde utredet hva som skulle 
til for å sette en mann på Månen og ingen hadde utredet hva som skulle til for 
å få på plass Minside (---) men [statsråden] sa at dette må vi få til. 
(Prosjektmedarbeider, Minside) 

Til tross for et omfattende fokus og etter hvert en omfattende ressursbruk og til 

tross for at Minside i perioden etter lanseringen i 2006 så ut til å bli en suksess, 

så avtok allikevel bruken ganske markant utover i 2000-tallets første tiår, og 

tjenesten ble terminert i mai 2012. Brukerne hadde ikke behov for Minside 

likevel. De hadde «endret atferd», noe som førte til at portaler som Minside ikke 
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lenger syntes å være «state of the art» for hvordan elektroniske tjenester skulle 

designes, slik det muligens var i 2006.103  

Likevel er kanskje det mest slående funnet når det gjelder begrunnelsene for 

digitalisering den sterke og robuste forestillingen eller troen forvaltningens 

aktører målbærer om at digitaliseringsprosesser som det Minside representerer, 

skal kunne bidra til å forenkle folks hverdag og samordne og effektivisere den 

offentlige forvaltningen. Når målet er modernisering og reformer, synes slike 

forventninger å være et sentralt element i begrunnelsene for modernisering. 

Målsettingen om en digital forvaltning ble altså ikke nådd med Minside. Heller 

ikke i dag (2016) synes den å være oppnådd til tross for både stor ressursbruk og 

høye forventninger til hva som kan oppnås med digitalisering, gjennom minst tre 

tiår. Fra 2009 og fram til i dag har forventingene til digitaliseringen særlig blitt 

formildet gjennom det som omtales som «Digitaliseringsrundskrivet»: 

Digitaliseringsrundskrivet er en sammenstilling av pålegg og anbefalinger 
vedrørende digitalisering i offentlig sektor, og gir et helhetlig bilde av hvilke 
føringer som gjelder [for digitaliseringen]104 

Det første Digitaliseringsrundskrivet kom i 2009, og det har kommet årlige 

oppdateringer av rundskrivet. I det foreløpig siste rundskrivet er følgende 

forventninger formidlet: 

Digitalisering handler om å bruke teknologi til å fornye, forenkle og forbedre. 
Det handler om å tilby nye og bedre tjenester, som er enkle å bruke, effektive, 
og pålitelige. Digitalisering legger til rette for økt verdiskaping og innovasjon, 
og kan bidra til å øke produktiviteten i både privat og offentlig sektor. 105 

                                              

103 Det kan være mange og ulike grunner til at en elektronisk tjeneste ikke tas i bruk etter 
hensikten. Jeg har ikke utført noen form for brukerundersøkelse, så jeg skal være forsiktig 
med å trekke for bastante konklusjoner i denne sammenhengen. Men ett moment i denne 
forbindelsen er at brukerne selv ser ut til å klare å finne fram i det offentliges tjenester og 
tilbud ved hjelp av søkemotorer. De googler. Det syntes altså ikke lenger å være behov for 
å samle «alle tjenester på ett sted», slik en av de viktigste begrunnelsene for Minside handlet 
om. Muligens var dette blant grunnene til at innbyggerne i så liten grad anvendte Minside, 
og at tjenesten derfor ble utdatert etter hvert. Det viste seg å være like enkelt, eller enklere, 
å søke opp og gå direkte til nettstedet hvor tjenesten ble tilbudt, uten å måtte gå via en portal, 
for så å komme seg videre derfra. Både utviklingen innenfor internett og måten nettet og 
tjenestene anvendes på, skjer utenfor forvaltningens og politikernes kontroll.  

 

104 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/digitaliseringsrundskrivet/id2462793/, lest 
23.11.2015. 

105 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/digitaliseringsrundskrivet/id2462793/, lest 
23.11.2015 
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Selv om noen av begrepene er endret i 2015-versjonen av formidlede 

forventninger, så er poenget likevel det samme: det eksisterer sterke og tydelige 

forventninger til hva som kan utrettes gjennom digitalisering. Samtidig hevdes 

det, også fra forvaltningen selv, at digitaliseringen går for sakte, og at 

målsettingene ennå ikke er nådd. Forståelsen om at digitaliseringsarbeidet fortsatt 

går for sakte, har blitt formidlet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

så sent som i 2016 der det under «Program for bedre styring og ledelse i staten», 

under punktet «Strategisk bruk av IKT» hevdes at: 

Utviklingen av digitale tjenester går for sakte – det har vært liten økning i antall 
digitale tjenester de siste årene.106  

Likevel synes tilliten til at anvendelsen av IKT og satsingen på ulike 

digitaliseringsprosjekter skal bidra til modernisering ikke å ha blitt vesentlig 

svekket som følge av at resultatet om en digital forvaltning ikke er blitt innfridd. 

Tvert om synes det som om det råder en sterk og økende tiltro til at digitalisering 

og etablering av elektroniske tjenester er det som skal til for å løse ulike problemer 

knyttet til den offentlige forvaltningens funksjoner og tjenester, til tross for at 

den ønskede effekten er uteblitt.  

Den andre historien (kapittel 4) var en gjennomgang av den rolle og betydning 

digitaliseringen og anvendelsen av IKT har hatt i perioden 1987 til 2006, dvs. 

fram til tiden da Minside ble lansert. Det handlet her om ulike begrunnelser for 

hvorfor og hvordan digitalisering og elektroniske tjenester har hatt betydning 

innenfor moderniseringsreformer i forvaltningen over en tidsperiode på ca. 25 

år. Det denne andre historien viste, var at samlet sett har begrunnelsene for 

digitaliseringen i stadig økende grad handlet om å effektivisere forvaltningen, 

sammen med tanken om å forenkle innbyggernes forhold til det offentlige, og - i 

tillegg - avhjelpe behovet for samordning og koordinering av både IKT-

politikken og ulike enheter innenfor forvaltningen. Jeg delte historien inn i fire 

delvis overlappende faser:  

 

 

                                              

106 http://nettsteder.regjeringen.no/bedrestyringogledelse/category/strategisk-bruk-av-ikt/, 
lest 25.2.2016 
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Fase Kjennetegn Periode 

Fase 1 Sektorsatsinger – utstyrsanskaffelse, automatisering og 
effektivisering: sektorplaner 

1987 – 1995 

Fase 2 Koordinering av IT-politikken – mot informasjonssamfunnet: 
Den norske IT-veien. Bit for bit 

1996 – 2000 

Fase 3 Tilgang og delegering – alle skal med og på nett, og utviklingen 
skal skje lokalt, IKT-politikk blir forvaltningspolitikk: IT-
politiske redegjørelser 

1997 – 2002 

Fase 4 Tilgjengelighet og samordning – eNorge i emning: eNorge-
planene 

2000 – 2006 

Tabell 8: Faser i digitaliseringen av norsk offentlig forvaltning 

Denne andre historien viste hvordan betydningen av å anvende IKT og det å 

drive fram digitaliseringsprosesser har fått en stadig mer sentral betydning i 

perioden fra midten av 1980-tallet og helt fram til i dag. Begrunnelsene for hva 

slags betydning anvendelsen av IKT skulle ha, har variert mellom de ulike 

periodene, men jeg har vist hvordan begrunnelsene om forenkling, samordning 

og effektivisering har preget utviklingen på en gjennomgående måte. I tillegg var 

det andre sentrale momenter som også pekte seg ut i denne gjennomgangen: 

- Det synes å være et tydelig mønster for IKT-politikken, som dreier seg om 
en pendling mellom strategier for h.h.v. delegering og sentralisering. Disse 
to strategiene har avløst hverandre, dvs. at en periode hvor delegering og 
fristilling ble satt i sentrum, ble avløst av en periode hvor sentralisering og 
sentral styring ble fokusert. Minside er et godt eksempel på en periode 
preget av strategier for sentralisering. Behovet for koordinering av IKT-
politikken har vært et gjennomgående kjennetegn i hele perioden jeg har 
undersøkt. 

- Anvendelse av marked og konkurranse har tiltatt gjennom hele perioden. 
Dette har vært knyttet både til et statlig reglement for anskaffelser, som 
krever at anbud av en viss størrelse skal settes ut på anbud, slik at også 
private aktører kan delta i konkurransen om å utvikle tjenester, og det har 
handlet om at staten ved å etterspørre IKT skulle drive 
digitaliseringsprosesser framover. Staten skulle være «lokomotiv i 
utviklingen»107.  

- Forvaltningen ønsker å presentere og forstå seg selv i stadig økende grad 
som en digital forvaltning, og den elektroniske teknologien kan med dette 
utgangspunktet ikke bare forstås som et verktøy for å oppnå andre 
forvaltningsmessige målsettinger, dvs. som noe som «setter strøm på 

                                              

107 Jeg diskuterte i denne forbindelse om dette kunne innebære at forholdet mellom stat og 
marked var annerledes i Norge enn i andre land det er naturlig å sammenlikne seg med 
(f.eks. i EU). Statens rolle ble i andre land først og fremst sett på som en tilretteleggerrolle 
for at private markedsaktører kunne drive fram digitalisering, men i Norge spilte staten en 
mer aktiv pådriverrolle som en stor etterspørrer av ulike digitaliseringsprosjekter. Måten 
bredbåndsteknologien ble spredt gjennom HØYKOM-prosjektet er ett eksempel.  
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papirene», som en av mine informanter uttalte det. Når forvaltningen 
ønsker å presentere seg som en digital forvaltning, så vil forvaltningen 
samtidig presentere seg som en forvaltning som følger den rette måten å 
tenke og gjøre ting på, som en forvaltning som følger tidens rådende ideer 
om hvordan moderniseringen skal foregå.  

For å oppsummere: disse to historiene viser samlet sett at når fokuset ligger på 

modernisering og reformer, så har IKT og digitalisering spilt en stadig mer sentral 

rolle fra midten av 1980-tallet og fram til Minside ble lansert i desember 2006. 

Og jeg har også vist og kommentert hvordan dette bildet har utviklet seg videre 

mot dagens situasjon. Den nåværende regjeringen (2016) viser og uttrykker minst 

like høye forventninger til digitaliseringen som tidligere regjeringer, f.eks. 

gjennom uttalelser der det heter at digitalisering «vil fjerne dobbeltarbeid, frigjøre 

tid og gjøre offentlige tjenester bedre og mer tilgjengelige for innbyggere og 

næringsliv» (Pressemelding fra Regjeringen, 2014). 

Forestillingen fra forvaltningens side er at gjennomgripende og omfattende 

digitaliseringsprosesser både kan bidra til å forenkle folks hverdag, samt 

samordne og effektivisere den offentlige forvaltningen. For å gjenta poenget: 

målsettingen om en digital forvaltning synes ikke å være oppnådd til tross for så 

vel stor ressursbruk som høye forventninger gjennom minst tre tiår.  

I den tredje historien (kapittel 5) gjorde jeg rede for og drøftet det jeg har omtalt 

som den forvaltningsmessige konteksten som både Minside og andre IKT-

relaterte forvaltningsprosjekter og –reformer har skjedd innenfor. 

Oppmerksomheten ble lagt på New Public Management (NPM), presentert som 

en nyliberalistisk reformtrend inspirert av privat sektors bedriftsbaserte 

styringsformer, og som har preget utviklingen innenfor en rekke vestlige lands 

offentlige forvaltninger de siste 20 – 30 årene (Hood, 1998; Dunleavy et al., 2006; 

Christensen, 2006; Christensen & Lægreid 2010; Pollitt & Bouckaert, 2011; 

Margetts & Dunleavy, 2013).  

I gjennomgangen av NPM aksentuerte jeg to dimensjoner: på den ene siden 

representerer reformtrenden en rekke konkrete tiltak som har som målsetting å 

effektivisere og forbedre offentlig forvaltning. Noen eksempler her er 

effektivitetsorientering, konkurranseutsetting og markedsorientering, økt vekt på 

tjenesteyting og brukerorientering, samt organisatorisk fristilling av statlige 

enheter. Også andre kjennetegn ved NPM ble trukket fram, som f.eks. utstrakt 

grad av mål- og resultatstyring, spesialisering og rendyrking av roller (privat v.s. 

offentlig) og innføring av nye prinsipper for ledelse.  
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På den andre siden argumenterte jeg for at NPM representerer en (nyliberalistisk) 

ide for hvordan reformer og modernisering skal foregå innenfor offentlig 

forvaltning. Dette innebærer at NPM like mye som et sett av teknikker og 

praksiser for hvordan reformer innenfor det offentlige skal foregå, representerer 

et sett av normer og forventninger til hvordan moderniseringsarbeidet skal 

begrunnes og legitimeres, ikke bare til hvordan det skal gjøres i praksis. NPM kan på 

denne måten forstås som et ideologisk rammeverk for hvordan offentlig 

forvaltning skal moderniseres, og at de ideologiske komponentene har røtter i en 

nyliberal økonomisk tenkemåte som ligger til grunn for reformene (Se f.eks. 

Hagen, 2006).  

Forskning om NPM har imidlertid ikke gitt IKT, digitalisering og elektroniske 

tjenester noen særlig plass som en del av reformtrenden. Derfor presenterte jeg 

et perspektiv som tar utgangspunkt i NPM, men som både forsøker å være et 

alternativ til NPM, og som i tillegg fokuserer på IKT og digitale prosesser: Digital 

Era Governance (DEG). Påstanden fra DEG er at NPMs tid er forbi som følge 

av en makroteoretisk dreining om hvordan offentlig sektor skal reformeres, en 

påstand om at det skal ha skjedd nærmest et paradigmeskifte gjennom overgang 

fra en analog til en digital offentlig forvaltning. Argumentasjonen gikk i grove 

trekk ut på at digitaliseringen har ført til at vestlige lands offentlige forvaltninger 

har beveget seg fra en fragmentert til en samordnet offentlig sektor, og fra en 

oppstykket, sektorbasert tjenestestruktur til et helhetlig, integrert tjenestetilbud. 

Og påstanden er at omfattende digitaliseringsprosesser har ført til at vestlige land 

i dag er kjennetegnet av digitale forvaltninger.  

Hverken historien om Minside (kapittel 3) eller historien om hvordan IKT har 

blitt anvendt og begrunnet i reformarbeidet i forvaltningen over tid (kapittel 4), 

synes imidlertid å kunne støtte påstandene om at dagens offentlige forvaltning er 

blitt en helhetlig, integrert og digital forvaltning. Likevel synes det å være grunnlag 

for å hevde at forestillingene om en integrert, helhetlig og digital forvaltning slik det 

blir formildet gjennom DEG, kan fungere som et normativt ideal for hva som er 

en ønsket utvikling når det gjelder modernisering av forvaltningen gjennom 

digitaliseringsprosesser. DEG kan derfor representere en tydeliggjøring av en 

normativ begrunnelse for reformer innenfor offentlig forvaltning, dvs. at det 

synes som om det eksisterer en sterk og meget motstandsdyktig forventning til at 

anvendelsen av IKT, digitale prosesser og elektroniske tjenester skal løse 

problemer med den offentlige forvaltningens organisering, struktur og 

funksjonsmåte. 
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Digitalisering og modernisering – et spørsmål om håp og tro? 

Forventningene synes å være robuste om at forenkling, samordning og 

effektivisering innenfor norsk offentlig forvaltning kan oppnås gjennom 

digitalisering. Disse forventningene uttrykkes tydelig i begrunnelsene som blir gitt 

for digitaliseringsprosesser og etableringen elektroniske tjenester, og de synes å 

være like tydelig i NPM som reformideologi. Et paradoks er likevel at 

forenklingen, samordningen og effektiviseringen i for liten grad synes å være 

oppnådd i praksis. I stedet for forenkling av forvaltningens tjenester og 

funksjoner synes utviklingen innenfor offentlig sektor å være preget av tiltakende 

kompleksitet. I stedet for samordning av forvaltningens organisatoriske enheter 

synes det like gjerne å foregå en oppsplitting og fragmentering. I stedet for økt 

effektivisering synes det som om en rekke reformer like gjerne fører til 

ineffektivitet og kostnadsoverskridelser.  

Til tross for uteblitte resultater, synes det imidlertid å være ett element som har 

holdt seg stabilt, og det er troen på eller forventningene om at 

digitaliseringsprosesser og etablering av elektroniske tjenester skal kunne løse 

problemene med byråkratisk ineffektivitet, med den offentlige forvaltningens 

komplekse og fragmenterte struktur og med kravstore innbyggere som har behov 

for en forenklet hverdag. Om satsingene ikke har hatt de ønskede eller forventede 

resultatene, så synes likevel ikke dette å ha hatt konsekvenser for oppfatningene 

om hva som kan oppnås med hjelp av IKT og gjennom digitalisering. De 

omfattende forventningene til teknologien synes å være bemerkelsesverdig stabile 

eller til og med økende selv om en rekke av de ønskede og tilsiktede resultatene 

har uteblitt. Dette er antakelig et av de tydeligste funnene som kan trekkes ut fra 

den empiriske gjennomgangen i denne avhandlingen. 

Begrunnelsene for å etablere tjenester som Minside spesielt, og for anvendelse av 

IKT og digitalisering generelt, synes i tillegg til å være nært knyttet opp mot 

sentrale idealer innenfor NPM som reformprogram. Effektivisering, som en av 

de sentrale begrunnelsene som benyttes for anvendelsen av IKT, synes lett å 

kunne representere rasjonalitets- og effektiviseringsnormer innenfor NPM. 

Begrunnelsene om forenkling og samordning synes også å representere slike 

bærende normative idealer.  

New Public Management kan forstås som et relevant utgangspunkt for et politisk 

salgbart – om enn ganske abstrakt og lite konkret – budskap om forenkling, 

samordning og effektivisering. NPM synes, f.eks. med referanse til DEG, i tillegg 

å ha et potensiale for å formilde et sett av begrunnelser for at nettopp 
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digitalisering skal være en sentral del av det å modernisere. IKT, digitale prosesser 

og elektroniske tjenester blir i den konteksten slik denne avhandlingen har hatt i 

fokus, mediet som formidler budskapet. Det handler om at NPM representerer 

forventinger om effektivitet, rasjonalitet og anvendelsen av konkurranse, marked 

og fokus på økonomiske insitamenter. Disse forholdene er i sin tur knyttet til 

elementer i en nyliberalistisk tenkning om at rasjonell og effektiv bruk av 

markedskrefter og konkurranse kan sikre velferdsstatens grunnleggende verdier 

(Hagen, 2006).  

Tilsynelatende kan det synes som om NPM hevder tradisjonelle liberalistiske og 

frigjørende ideer som «alle» kan være enige i, og som det synes enkelt kan 

overføres til politisk praksis. Det vil si – det kan se ut til at NPM inneholder 

løsninger som nærmest framstår som universelle (Hood, 1991, s. 8), og som dermed 

også kan benyttes som begrunnelser i ulike reformkontekster, også når vi snakker 

om digitaliseringsprosesser. Minside skulle f.eks. forenkle folks hverdag, 

effektivisere forvaltning og samordne en fragmentert offentlig sektor. Denne 

interessen for å finne enkle og praktiske løsninger kan igjen knyttes til «det 

moderne samfunnets tiltakende kompleksitet, [som] stiller krav til en politisk 

refleksjonsteori om å kombinere politisk styring med flere frihetsgrader for 

aktørene» (Hagen, 2006, s. 18). NPM handler på denne måten om å skape et 

samfunn der aktørene får et «friere handlingsrom» (s. 18).  

Begrepet om en «enklere hverdag» kan knyttes til det som blir oppfattet som helt 

sentrale forhold i menneskers liv, som innbyggernes økte valgfrihet og frihet i det 

hele tatt, fri konkurranse uten unødige statlige og byråkratiske hindringer, en 

enklere hverdag for folk flest, et mer samordnet og integrert tjenestetilbud, osv., 

formuleringer som helt åpenbart er veldig generelle og abstrakte målsettinger for 

en politikk. Samtidig er formuleringer av denne typen hyppig benyttet av en rekke 

politiske aktører, som gjentatte begrunnelser for moderniseringen av offentlig 

sektor, særlig når begrunnelsene handler om digitalisering. Den elektroniske 

tjenesten Minside blir i denne sammenhengen et materialisert uttrykk for 

forestillinger om forenkling, samordning og effektivisering. Modernisering 

handler om intensjonen om forbedring. Derfor representerte også Minside et håp 

og en tro på forbedring. Det å modernisere handler på denne måten om et uttrykt 

håp om en forbedret framtidig verden, og det å etablere digitaliseringsprosjekter 

og det å sette i gang digitale reformer handler om å omsette håp til handling.  

For meg ser det ut til at begrunnelsene for modernisering i det hele tatt, uttrykt i 

og gjennom digitaliseringsreformer og begrunnelsene for New Public 
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Management-reformer, gjensidig konstituerer hverandre som løsninger på 

problemene den offentlige forvaltningen opplever å slite med. Den økte 

vektleggingen av IKT, elektroniske tjenester og digitaliseringen av offentlig 

forvaltning synes etter hvert å ha blitt en del av det politiske systems selvforståelse 

om hva modernisering innebærer. Teknologien synes å ha blitt en integrert del av 

den samtidige reform- og moderniseringspolitikken, ut over verktøyperspektivet 

og teknologiperspektivet, slik f.eks. Jansen (2008) behandler det. Derfor kan det 

se ut til at det til grunn for både moderniseringen og for NPM-reformer eksisterer 

et sterkt håp og en robust tro på at det er mulig å oppnå forenkling, samordning 

og effektivisering. Og digitaliseringen er det som skal binde håp og handling 

sammen:  

Digitalisering forutsetter i de fleste tilfeller omstilling, og omstilling innebærer 
i de fleste tilfeller digitalisering. Sånn sett kan man godt si at digitalisering er 
omstilling, selv om det fortsatt finnes både IKT-prosjekter uten 
organisasjonsutvikling, og organisasjonsutvikling uten digitalisering. På sitt 
beste kan digitalisering – forstått som det å introdusere ny teknologi i en 
organisasjon – være en katalysator for forenkling av kompliserte regelverk og 
fornying av gammel og tungvinn forvaltningspraksis.108 

Til syvende og sist handler kanskje dette om et forhold mellom hvordan verden 

er og hvordan den burde være. Det handler med andre ord om håpet om en bedre 

verden: 

Western culture is a culture of hope. We can easily live in two worlds 
simultaneously: the world as we believe it to be, and the world as we think it 
ought to be (Brunsson, 2006, s. 11) 

Disse verdenene trenger ikke ha så mye til felles. Gjennom reformer av ulike slag 

er håpet og målsettingen å endre praksis i overensstemmelse med våre ønsker og 

idealiserte prinsipper. Vi handler i den «virkelige» verden på denne verdenens 

premisser, uten at vi av den grunn forkaster våre idealer om den ideelle verden. 

Den uttalte målsettingen er å forene disse to verdenene, og vi forsøker å forene 

dem gjennom håp (Brunsson, 2006). Det synes altså ikke å være et problem å leve 

i disse to verdenene samtidig. Derfor mister heller ikke forvaltningens aktører 

håpet om eller troen på den idealiserte tanken om at digitalisering er veien til 

modernisering til tross for gjentatte skuffelser om at den heller ikke ennå i 2016 

er oppnådd. Til tross for at måten verden er og burde være divergerer, trenger ikke 

dette bety at vi mister troen på hverken realitet eller utopi. 

                                              

108 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/digitaliseringsrundskrivet/id2462793/, lest 
23.11.2015 
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7. Summary: Coordination, efficiency and 
simplification.  
A sociological analysis of the rationales for digitalization 
processes in Norwegian public administration 

 

 

 

 

 

 

This thesis examines the arguments used by politicians and civil servants to justify 

the implementation of digitalization processes to modernize and reform the 

Norwegian public sector. The thesis research questions are “What arguments are 

used within the Norwegian public administration to justify the implementation 

of digitalization processes?” and “How can these arguments be understood in 

relation to ideas about modernization and ongoing reforms within the 

administration more generally?”. There is a lack of research-based knowledge 

regarding the role, implication and impact of ICT and electronic communication 

services in public sector modernization and reform. The research reported in this 

thesis therefore should contribute to the filling of a gap in our knowledge. 

Three studies of modernization and reform processes within the Norwegian 

public administration have been carried out to answer the research questions. 

The first study is of the Minside public electronic communications service. This 

qualitative empirical study examines the argumentation used by politicians and 

civil servants to justify the development of Minside from its inception in 2004 

until the service was discontinued in 2012. The second study is an analysis of 

governmental documents on the role and importance of digitalization reforms in 

the Norwegian public sector from the mid-1980’s to today. The third outlines 

how digitalization is related to a reform process within the public sector, widely 

referred to as New Public Management (NPM). This reform tradition rests on a 

neo-liberal ideology and provides a set of ideas and expectations of why 

reformation processes should be carried out within the public sector and a set of 

tools and practices that define how reform processes should take place.  
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The analysis shows that justifications for the implementation of Minside and for 

digitalization in the Norwegian public administration are generally focused on the 

simplification, coordination and rationalization of the public sector. These 

justifications are closely connected to key normative ideas of NPM on how and 

why modernization and reform processes should be carried out within the public 

sector.  

Despite high expectations, many digitalization and electronic service 

implementations aimed at the population do not achieve the effects expected. 

This does not, however, appear to have had any impact upon these seemingly 

deeply entrenched expectations. They continue to be as widely held and as high 

as they have always been, despite widespread evidence to the contrary. 
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Hvordan begrunner aktører innenfor norsk offentlig forvaltning 
digitaliseringsprosesser? Hvordan kan disse begrunnelsene forstås i forhold 
til ideer om modernisering og pågående reformer innenfor forvaltningen mer 
generelt?

For å svare på disse spørsmålene presenteres tre historier: Først studeres den 
offentlige digitale tjenesten Minside, deretter undersøkes offentlige dokumenter 
som omhandler digitaliseringsprosessers rolle og betydning for modernisering i 
forvaltningen fra 1987 opp til i dag. Til slutt analyseres ideene bak moderniseringen 
av offentlig sektor, New Public Management, som har hentet ideer og inspirasjon 
for hvordan offentlig sektor skal organiseres fra privat sektors markedstenkning.

Funnene viser at begrunnelsene for digitalisering er å nå mål som forenkling, 
samordning og effektivisering. Disse målene står i et nært forhold til normative 
idealer innenfor New Public Management for hvordan reformer og modernisering 
begrunnes mer generelt. Avhandlingens viser også at forventningene til 
fordelene ved digitalisering synes å være robuste. Til tross for at en rekke 
digitaliseringsprosesser ikke har oppnådd de ønskede resultater, så synes ikke 
de omfattende og sterke forventningene til hva som kan oppnås gjennom 
digitalisering å avta.
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