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Sammendrag 

Denne studien har til hensikt å forstå og forklare innholdet i regjeringen Solbergs 

jernbanereform slik det presenteres i Meld. St. 27 (2014-2015) På rett spor – reform av 

jernbanesektoren. Ved å anvende tre ulike organisasjonsteoretiske perspektiver – det 

instrumentelle perspektiv, det historisk-institusjonelle perspektiv og det institusjonelle 

omgivelsesperspektiv - identifiserer studien instrumentelle, historiske og ideologiske 

kjennetegn ved reformen. Studiens primære fokus ligger på tidsrommet mellom annonseringen 

av reformen i Sundvollen-plattformen i 2013 og godkjenningen av stortingsmeldingen i 2015. 

Imidlertid blir det også gitt en oversikt over de viktigste utviklingstrekkene i jernbanesektoren 

siden NSBs formative fase i 1883, som på sin side tillater å se jernbanereformen i sammenheng 

med et bredere historisk rammeverk. Dette er nødvendig ettersom noe av det teoretiske 

grunnlaget bygger på antakelser om historiske føringer. 

 Studien identifiserer markedsretting som et viktig nøkkelord for å forstå hvorfor 

jernbanereformen fikk det innholdet den har. Ut fra et mer kortsiktig, instrumentelt perspektiv 

kan dette sees i sammenheng med at reformen ble initiert av en regjering som nettopp ønsket et 

mer markedsrettet organisatorisk arrangement i jernbanesektoren. I tråd med grunnleggende 

antakelser i det instrumentelle perspektiv viser analysen hvordan reformprosessen i perioden 

2013-2015 i stor grad artet seg som en tilnærmet rasjonell, toppstyrt og lukket prosess hvor 

aktører med spesielle rettigheter og plikter spilte særs viktige roller.  

Ut fra et langsiktig, historisk-institusjonelt perspektiv viser studien hvordan 

markedsrettingen kan forstås som en konsekvens av historiske mekanismer og etablerte stier 

som har begrenset reformatorenes handlingsvalg. Jernbanens tap av transportmonopol i møte 

med konkurranse fra veitrafikken initierte allerede på tidlig 1900-tall en utmattelsesprosess som 

over tid underminerte et lite konkurransedyktig NSB. Reformen i 1996 markerer et 

sammenbrudd og en stiendring i den forstand at den integrerte forvlatningsbedriften NSB for 

første gang ble delt, og ved at det forekom en tydelig politisk omprioritering fra jernbanens 

samfunnsrolle til dens bedriftsøkonomiske side. Det historisk-institusjonelle perspektiv viser 

således hvordan regjeringen Solbergs reform kan forstås som en videreføring og videreutvikling 

innenfor stien som ble påbegynt ved 1996-reformen.    

Analysen ut fra et institusjonelt omgivelsesperspektiv viser hvordan markedsrettingen 

kan sees i sammenheng med at ideologiske trender knyttet til neoliberale ideer ble infundert i 

jernbanesektoren på historisk gunstige tidspunkter. Spredningen av neoliberale ideer er blant 
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annet tydelig i sammenheng med at innholdet i jernbanereformen i stor grad deler likhetstrekk 

med innholdet i Jernbanepakke IV, som begge bygger på et felles tenkesett om 

grenseoverskridende konkurranse og fri flyt. Samtidig viser analysen ut fra det institusjonelle 

omgivelsesperspektiv hvordan neoliberale ideer gjennom EUs jernbanedirektiver fikk fotfeste 

i norsk jernbanesektor allerede tidlig på 1990-tallet, og hvordan disse ideene i stor grad har 

bidratt til å definere den nye stien som ble påbegynt med 1996-reformen. 
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1 Innledning 

1.1 Tema og bakgrunn 

Tema for denne studien er organisatoriske endringer i jernbanesektoren tilknyttet regjeringen 

Solbergs jernbanereform. I sin politiske plattform av 2013, den såkalte Sundvollen-erklæringen, 

annonserer regjeringen en større reform i norsk jernbanesektor. Av plattformen fremgår det at 

jernbanen skal være et konkurransedyktig alternativ for både passasjerer og gods, og at 

regjeringen vil øke både jernbaneinvesteringene og konkurranse på sporet (Regjeringen 2013). 

I forbindelse med konkurranseutsetting på sporet annonseres det at Jernbaneverket og NSB vil 

omorganiseres for å oppnå en mer «hensiktsmessig styringsstruktur, en forretningsmessig 

innretning og tydelige mål.» (Regjeringen 2013, 67). Reformen skal også sørge for en 

«konkurransenøytral eier- og driftsstruktur av alle jernbaneterminaler». (ibid.) Reformen utgjør 

den første fundamentale organisasjonsendringen i norsk jernbanesektor siden 1996, da den 

gamle forvaltningsbedriften NSB ble delt i Jernbaneverket, NSB BA og Statens jernbanetilsyn. 

 Våren 2015 presenteres og godkjennes Meld. St. 27 (2014-2015) På rett spor – reform 

av jernbanesektoren i statsråd. Meldingen ble fremlagt knappe to år etter at regjeringen tiltrådte, 

og tilkjennega regjeringens ambisjoner for jernbanesektoren. Jernbaneverket, som hadde blitt 

opprettet i 1996 ved utskilling fra forvaltningsbedriften NSB, skulle igjen deles – denne gangen 

i en strategisk og en operativ del. Siden Jernbaneverket angivelig hadde for stort spenn i sine 

oppgaver, med tidshorisonter som varierte fra tiår til det daglige, skulle organisasjonsformen 

nå rendyrkes for å gi tydeligere ansvarsfordeling. Det skulle opprettes et Jernbanedirektorat 

med ansvar for den langsiktige tenkningen, herunder utredning av transportbehov, strategisk 

utvikling av togtilbud, koordinering av togtransport med andre transportformer, samt 

konkurranseutsetting av persontogtrafikk og kjøp av tilbringertjenester. Den operative driften 

med kort tidshorisont skulle statsforetaket Bane NOR stå for, herunder jernbaneinfrastruktur og 

brukervennlige jernbaneinfrastrukturtjenester. Foretaket skulle eies av 

Samferdselseldepartementet og inngå i et kontraktsbasert forhold mellom både 

Jernbanedirektoratet og aktørene som benytter jernbaneinfrastrukturen. Incentivmekanismer, 

deriblant bruk av kjøreveisavgift, skulle sikre mer effektiv drift av jernbaneinfrastrukturen.

 Som et ledd i konkurranseutsettingen, og som et tiltak for å legge til rette for 

konkurranse på like vilkår, annonserte stortingsmeldingen at også NSB skulle gjennomgå 

radikale endringer. I essens er NSB tiltenkt å rendyrkes som et transportselskap for å gjøre det 
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mer attraktivt for andre aktører å konkurrere om persontogtransporten, som NSB har hatt et 

tilnærmet monopol på. Etter reformen av 1996 fikk det administrative apparatet i 

jernbanesektoren en mer forretningsmessig innretning sammenlignet med tidligere, men 

fremdeles hadde NSB enorme komparative fortinn, hvorav de viktigste var eierskap over 

rullende togmateriell, verksteder og arealer, samt ansvar for salgs- og billetteringssystemer. 

Med jernbanereformen overføres alle disse funksjonene til Bane NOR, og sikrer dermed 

tydeligere ansvarsfordeling i sektoren samtidig som NSB videreføres som et transportselskap 

som skal drive forretningsmessig drift på vei og bane.  

 Mellom Sundvollen-plattformen som annonserer reformen og Meld. St. 27 (2014-2015) 

er det er gap på omtrent to år hvor det faktiske innholdet i reformen blir utarbeidet. Ettersom 

regjeringen kun ga overordnede føringer for et nytt organisatorisk arrangement i 

jernbanesektoren, fikk det administrative apparatet tilsynelatende stort handlingsrom til å 

utforme det faktiske innholdet i reformen. Denne toårsperioden er det primære fokuspunktet 

for denne studien. Nøyaktig hvordan reformen fikk sitt innhold er et ubesvart spørsmål og et 

uutforsket terreng som denne studien har til hensikt å kartlegge. Formålet blir derfor å forstå og 

forklare innholdet i reformen slik det presenteres i Meld. St. 27 (2014-2015), samt 

arbeidsprosessen og hendelsesforløpet i forkant av stortingsmeldingen. På denne måten søker 

oppgaven å forstå og forklare hvordan og hvorfor reformen fikk det innholdet den har. 

Problemstillingen er todelt og lyder som følger. 

 

1. Hva kjennetegner reformarbeidet frem mot lanseringen av Meld. St. 27 (2014-2015)? 

2. Hvordan kan forløpet og innholdet forklares?  

 

Teorier og teoretiske antakelser knyttet til forklaringen av reformforløpet og 

reforminnholdet utdypes grundigere senere. Når det kommer til organisering av offentlig 

forvaltning finnes det sjeldent fasitsvar eller beste praksiser; reformer blir vanligvis 

gjennomført på bakgrunn av komplekse beslutningsprosesser preget av mange aktørers 

preferanser, historiske føringer og krav fra omgivelsene. Denne oppgaven søker å gi en fyldigst 

mulig beskrivelse og systematisk forståelse av reformens innhold og reformarbeidets forløp ved 

å anvende flere ulike teoriperspektiver, og ved å ta høyde for flest mulig faktorer som i det korte 

eller lange løp har hatt innvirkning på reformens innhold. Fokuset rettes derfor mot både de 

interne arbeidsprosessene i Samferdselsdepartementet, mot den historiske utviklingen siden 

NSBs opprettelse i 1883, og mot innvirkninger fra mulige organisasjonstrender og EU-føringer.  
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1.2 Hvorfor studere jernbanereformen?  

Både samfunnsmessig aktualitet og interesse for jernbane har vært utslagsgivende hva gjelder 

valg av tema for masteroppgave. I en tid med befolkningsvekst, urbanisering og økt fokus på 

miljøutfordringer har jernbanen fått stor oppmerksomhet i Europa. Dens fordeler som et mer 

miljøvennlig og effektivt transportmiddel trekkes frem som et viktig løsningsalternativ i møte 

med nevnte utfordringer. I det øyemed er Norge ikke et unntak, og etter alt å dømme vil 

jernbanen spille en stadig viktigere rolle i fremtiden. I denne kontekst fremstår det som både 

viktig og interessant å forstå endringene sektoren gjennomgår. Foruten samtiden, er jernbanen 

også historisk sett en av landets største, viktigste og eldste institusjoner. Dens formål har vært 

å binde landet sammen, få varer til markedet og transportere mennesker over lange avstander. 

I over et århundre ivaretok NSB disse samfunnsoppgavene. Organisert som en 

forvaltningsbedrift i 1883, forble NSB en av landets største organisasjoner frem til 1996, da det 

for første gang ble gjennomført organisatoriske endringer og forvaltningsbedriften ble delt. I 

skrivende stund gjennomføres det igjen større endringer. Tatt i betraktning at NSB i over hundre 

år forble organisert som en integrert forvaltningsbedrift, vil det ikke være urimelig å hevde at 

sektoren har gjennomgått radikale endringer på historisk sett kort tid. Derfor vil det også være 

av interesse å kartlegge de langsiktige føringene og drivkreftene som har formet dagens 

jernbanesektor, samt forstå hvorfor sektoren har gjennomgått så radikale endringer i løpet av 

og etter 1990-tallet. 

1.3 Avgrensning av oppgaven  

 Det primære fokuset vil ligge på perioden 2013-2015, eller med andre ord hendelsesforløpet 

mellom punktet da reformen ble annonsert i Sundvollen-plattformen og innholdet i reformen 

ble presentert i Meld. St. 27 (2014-2015). Hensikten er som nevnt å forstå og forklare prosessen 

knyttet til reformarbeidet, og med det også innholdet i reformen. For å ta høyde for historiske 

føringer og drivkrefter som kan ha virket inn på innholdet i reformen vil det imidlertid også 

være nødvendig å se på utvikling i jernbanesektoren siden NSBs opprettelse i 1883. Det vil 

derfor bli redegjort for jernbanens historiske utvikling for å gi en best mulig forklaring av 

innholdet i regjeringens Solbergs jernbanereform, og for å sette jernbanereformen i 

sammenheng med tidligere endringer i sektoren.   
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Oppgaven vil videre avgrenses til å fokusere på det organisatoriske arrangementet i 

jernbanesektorens sentralforvaltning. Siden reformen ikke berører Statens jernbanetilsyn, 

omfatter fokuset i hovedsak NSB og Jernbaneverket, samt de nye organene og selskapene som 

utgår fra omorganiseringen. NSB inkluderes ettersom konsernet både historisk sett og etter 

reformen av 1996 har hatt viktige administrative oppgaver i kraft av sin posisjon. En viktig del 

av reformen er å rendyrke NSB som et transportselskap, noe som innebærer at en rekke 

funksjoner først skilles ut i egne datterselskaper hvis eierskap senere overføres til andre 

forvaltningsorganer. 

1.4 Jernbanereformen i lys av andre reformer og 

tidligere forskning  

Forvaltningspolitikk har siden tidlig 1980-tall vokst frem som et selvstendig politikkområde, 

og med det også en forskningstradisjon i statsvitenskapen knyttet til studier av reformer og 

reformprosesser. En reform kan defineres som «aktive og bevisste forsøk fra politiske og 

administrative aktører på å endre strukturelle eller kulturelle trekk ved organisasjoner…» 

(Christensen et al. 2009, 49) Ved å systematisk studere reformprosesser søker man å få en bedre 

forståelse for hvordan det offentlige forvaltningsapparatet utvikles og endres, i hvilken grad 

organisasjonsstrukturer er resultater av bevisst planlegging og styring, og under hvilke 

betingelser endringsprosesser kan kontrolleres (Egeberg 1984). Samtidig vil slike studier bidra 

til å styrke det generelle kunnskapsgrunnlaget om ulike offentlige organisasjoner. 

 Norge har frem til midten av 1990-tallet vært ansett som en motvillig reformator, noe 

som kan tilskrives en generelt god økonomisk situasjon og et velfungerende forvaltningsapparat 

(Lægreid og Rykkja 2016). Endringer som har blitt gjennomført har derfor gjerne artet seg som 

gradvise endringer over lengre tid. Likevel har norsk forvaltning, på tross av den tilsynelatende 

iboende motstandsdyktigheten mot endring, vært gjenstand for påvirkning fra internasjonale 

reformtrender. Særlig har New Public Management (NPM) satt sine spor i en rekke sektorer 

siden begynnelsen av 1990-tallet. Dette har blant annet medført organisatorisk spesialisering 

gjennom økt autonomi i direktoratene og opprettelse av statseide selskaper. Det er dog verdt å 

merke at Norge i større grad har vektlagt serviceretting og mål- og resultatstyring fremfor 

markedsretting, privatisering og konkurranseutsetting (Lægreid og Rykkja 2016).  

 Mer nylig har reformer blitt initiert for å takle grenseoverskridende, horisontale 

problemer som ofte kan sees i sammenheng med nettopp fragmenteringen og de påfølgende 
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koordineringsproblemene knyttet til NPM-bølgen. I faglitteraturen blir slike reformer ofte 

betegnet som post-NPM eller «whole-of-government». «Reassertion of the centre», eller med 

andre ord etablering av en strukturell og kulturell helhet, utgjør et overordnet mål. I likhet med 

NPM-reformer gjennomføres post-NPM-reformer i effektiviseringsøyemed, dog med en annen 

tilnærming; fremfor å rendyrke og spesialisere, blir effektivitetsbegrepet knyttet til 

koordinering, stordriftsfordeler og felles etiske standarder i offentlig forvaltning. Post-NPM-

reformene har imidlertid ikke fullstendig erstattet tidligere endringer, men har heller bygget på 

eksisterende ordninger, og således bidratt til mer kompliserte og hybride strukturer. 

Som i andre europeiske land kan reformprosesser i Norge generelt sees på som mer 

«top-down» enn «bottom-up», selv om den politisk-administrative kulturen i norsk forvaltning 

er noe mer kollektivt- og egalitært orientert, og toppledelsen derfor gjerne også involverer andre 

berørte parter i reformarbeidet (Lægreid og Rykkja 2016). Tidligere masteroppgaver om blant 

annet nærpolitireformen, politireform 2000 og samhandlingsreformen i helsesektoren, som 

bygger på lignende tilnærming som denne studien, bekrefter i stor grad dette poenget (Holmen 

2016, Abrahamsen 2006, Høverstad 2013). Når det gjelder norsk jernbanesektor mer spesifikt, 

har det tilsynelatende ikke blitt gjennomført systematiske studiet av reformprosesser tidligere.  

Wyller (1982), Ryggvik (2016) og Gulowsen og Ryggvik (2004) gir imidlertid en overordnet 

oversikt over utviklingen i norsk jernbanesektor som det er mulig å bygge på videre. Som en 

studie av en jernbanereform, er denne oppgaven ment å gi bedre innsyn i norsk jernbanesektor, 

så vel som å være et lite bidrag til den nevnte forskningstradisjonen om reformprosesser. Denne 

studien søker med andre ord å belyse utviklingstrekk i norsk jernbanesektor og samtidig 

etterprøve det teoretiske kunnskapsgrunnlaget om reformprosesser. 

 

1.5 Teori og metode  

Oppgaven bygger på en kongruensanalytisk tilnærming. Kortfattet innebærer en slik tilnærming 

at ett og samme fenomen analyseres med utgangspunkt i flere konkurrerende teoriperspektiver. 

Hensikten er å gi en fyldigst mulig forklaring som tar høyde for flest mulig variabler som kan 

ha innvirket på reformens innhold. Det er ingen garanti for at alle teoriperspektiver har like stor 

forklaringskraft, eller at alle har forklaringskraft i det hele tatt, men tilnærmingen har like fullt 

nytteverdi ved at den luker ut det uvesentlige og belyser det vesentlige. De tre 

teoriperspektivene som benyttes i denne studien er alle sammenfatninger av generisk relaterte 
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teorier innenfor et bredere felt av organisasjonsteori og institusjonell teori. I denne oppgaven 

har de blitt kalt for det instrumentelle perspektiv, det historisk-institusjonelle perspektiv og det 

institusjonelle omgivelsesperspektiv.   

Gjennom det instrumentelle perspektiv søker oppgaven å fange opp de rasjonelle 

elementene i reformarbeidet. I hovedtrekk bygger perspektivet på en antakelse om at 

organisasjonsmedlemmer i sine roller handler tilnærmet formålsrasjonelt i tråd med en 

konsekvenslogisk mål-middel-tankegang, og at reformpakken således kan forstås som det beste 

løsningsalternativet i forhold til et fastsatt mål. Det historisk-institusjonelle perspektiv søker på 

sin side å ta høyde for at historiske røtter og tidligere veivalg kan begrense handlingsrommet i 

fremtiden, og åpner på denne måten opp for en mer organisk og langsiktig forståelse av 

organisasjonsendring i jernbanesektoren. Sist men ikke minst vil det institusjonelle 

omgivelsesperspektiv rette fokuset mot forventninger som måtte komme fra utsiden. Det antas 

at organisasjoner til enhver tid må forholde seg til rasjonaliserte myter og oppskrifter for 

hvordan moderne og dermed legitime organisasjoner bør være utformet.   

Det empiriske materialet er innhentet gjennom dokumentanalyser og eliteintervjuer. 

Informantene er alle nøkkelpersoner som har førstehåndskjennskap til reformarbeidet. 

Spørsmålene i intervjuguiden er utformet for å kunne fungere som indikatorer på de teoretiske 

forventningene. Foruten å svare på spørsmål har informantene vært svært behjelpelige med å 

finne offentlige dokumenter som enten ble innhentet i forbindelse med reformarbeidet eller som 

har hatt betydning i forkant av reformen. De samme dokumentene ligger til grunn for store deler 

av det empiriske materialet som blir presentert senere. Også sekundærkilder har blitt benyttet, 

da i hovedsak i forbindelse med kartleggingen av jernbanesektorens historiske utvikling fra 

1883 til 1996. Til dette har særlig Wyller (1982) og (Ryggvik 2016) vært nyttige. 

  

1.6 Oppgavens oppbygging 

Oppgaven er strukturert etter 6 kapitler og har følgende oppbygging.  

 Kapittel 1 gir en sammenfatning av oppgavens tema, formål og struktur.  

 Kapittel 2 introduserer teoriperspektivene som anvendes i analysen av det empiriske 

materialet – det instrumentelle perspektiv, det historisk-institusjonelle perspektiv og det 

institusjonelle omgivelsesperspektiv. Ut fra hvert enkelt teoriperspektiv utledes 

teoretiske forventninger.  
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 Kapittel 3 tar for seg forskningsdesign og forskningsmetode. Her begrunnes og forklares 

oppgavens fremgangsmåte og datainnhentingsmetode, og validitets-  og 

reliabilitetsutfordringer drøftes.  

 Kapittel 4 gir den empiriske beskrivelsen som ligger til grunn for analysen.  

 I kapittel 5 analyseres det empiriske materialet ut fra nevnte teoriperspektiver. Det blir 

foretatt tre separate analyser - en for hvert teoriperspektiv -, og det blir undersøkt 

hvorvidt de teoretisk antakelsene stemmer overens med de empiriske observasjonene.   

 Kapittel 6 gir en sammenfatning av viktige funn og en endelig konklusjon.  
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2 Teori 

2.1 Det instrumentelle perspektiv 

2.1.1 Hovedtrekk og bakgrunn 

Det instrumentelle perspektiv er i seg selv ikke en enhetlig teori, men omfatter sentrale 

elementer i en rekke generisk relaterte tilnærminger som behandler organisasjoner som 

rasjonelle systemer (Scott 2003, Christensen et al. 2009). Perspektivet bygger blant annet på 

Max Webers rasjonelt-legalistiske typologi av administrasjonssystemer, «Scientific 

Management»- og «Administrative Management»-tradisjonene, Gullick og Urwicks 

organisasjonsprinsipper, og ikke minst Simons (1997) forfatterskap om 

organisasjonsmedlemmer som begrenset rasjonelle aktører.  

 Dette skaper følgelig et sammensatt bilde. Overordnet gir perspektivet et syn på 

organisasjoner som redskaper eller instrumenter som politisk og administrativ ledelse kan 

benytte for å oppnå viktige mål på vegne av samfunnet. Organisasjonens struktur forstås 

utelukkende gjennom formbare egenskaper som arbeidsdeling, rutiner, demografisk 

sammensetning og hierarkisk over- og underordning mellom upersonlige roller. Det ventes at 

offentlige organisasjoner og deres medlemmer handler tilnærmet formålsrasjonelt ved 

utføringen av deres oppgaver, og at den formelle organisasjonsstrukturen har direkte 

innvirkning på organisasjonsmedlemmenes faktiske atferd. 

Individer regnes som begrenset rasjonelle, men det antas at handling kan kanaliseres 

gjennom den formelle organisasjonsstrukturen ved å gi individer i deres roller snevrere 

fokuspunkter. På denne måten vil man lette forståelses- og kapasitetsproblemer for det enkelte 

organisasjonsmedlem, men samtidig gjøre det vanskeligere for individet å se sin rolle i 

sammenheng med andre roller. Likevel ventes det at det kollektive utfallet vil være rasjonelt og 

fremmende for organisasjonens mål.  

Instrumentalitet kan således komme til uttrykk enten ved at organisasjoner og deres 

medlemmer vurderer tilgjengelige virkemidler mot konsekvenser i forhold til fastsatte mål, eller 

ved at selve organisasjonsstrukturen er utformet på bakgrunn av mål-middel-vurderinger 

(Christensen et al. 2009). Ut fra et instrumentelt perspektiv vil det derfor kunne ventes en tett 

kopling mellom formålsrasjonelle handlinger og formell organisasjonsstruktur. 
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2.1.2 Formålsrasjonelle handlinger og konsekvenslogikk 

Formålsrasjonelle handlinger i det instrumentelle perspektiv må sees i sammenheng med mål 

og problemforståelser. Mål er oppfatninger av ønskede utfall, eller med andre ord en tilstand 

man ønsker å realisere i fremtiden. I denne sammenheng kan problemer forstås som oppfattet 

avstand mellom ønsket og virkelig tilstand, og problemløsning som tiltak for å minimere 

avstanden. I enkelte tilfeller vil organisasjonsendring fremstå et relevant tiltak for 

problemløsning. Ut fra et instrumentelt perspektiv kan det ventes at problemløsningsprosessen 

vil arte seg som en formålsrasjonell prosess hvor problemer identifiseres og alternativer 

vurderes gjennom de formelle beslutningskanalene.  

Konsekvenslogikk utgjør den underliggende handlingslogikken. Dette medfører en 

antakelse om at individer som handler på vegne av organisasjonen vil analysere og avklare 

tilgjengelige alternativer og måle dem opp mot mulige konsekvenser, for så å velge det beste 

alternativet i forhold til det fastsatte målet. Formålsrasjonalitet og konsekvenslogikk tilsier 

således at det løsningsalternativet som i størst grad tetter gapet mellom ønsket og virkelig 

tilstand er det alternativet som vil bli valgt.  

Mål kan imidlertid ha varierende grad av målspesifisitet (Scott 2003). Dette kan sees i 

sammenheng med det som tidligere er nevnt om begrenset rasjonalitet og det faktum at 

fullstendig rasjonalitet i de fleste tilfeller er fraværende. Individer som handler på vegne av 

organisasjonen vil derfor velge alternativer som er tilstrekkelige og ikke nødvendigvis 

optimale. Høyere grad av målspesifisitet vil redusere tvetydighet og gjøre det enklere å veie 

alternativer mot konsekvenser, mens lav grad av målspesifisitet vil gjøre oppgaven vanskeligere 

og eventuelt kunne føre til resultater med uforutsette konsekvenser. 

2.1.3 Formell organisasjonsstruktur 

Problemløsning foregår normalt gjennom den formelle organisasjonsstrukturen. En 

organisasjonsstruktur er å regne som formalisert i den utstrekning regler som regulerer atferd 

er tydelig presisert, og i den utstrekning roller og forholdet mellom dem eksisterer uavhengig 

av de personlige karakteristikkene til individene som besitter dem. Strukturene kommer 

vanligvis til uttrykk gjennom organisasjonskart, stillingsinstrukser, regler og retningslinjer. 

Formalisering kan således sees på som tiltak rettet mot å gjøre atferd mer forutsigbar gjennom 

standardisering og regulering. Den formelle organisasjonsstrukturen vil ikke uten videre si noe 
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om den faktiske handlemåten til organisasjonsmedlemmene, men vil i stor grad legge føringer 

for hvordan oppgaver blir utført, og dermed tillate stabile forventninger over tid.  

  Den formelle organisasjonsstrukturen kjennetegnes videre av ulike grader av 

samordning og spesialisering langs vertikale og horisontale dimensjoner. Vertikal samordning 

kommer til uttrykk gjennom at overordnede nivåer i organisasjonshierarkiet i større grad 

kontrollerer og koordinerer aktiviteten til underordnede nivåer. Virkemidlene som benyttes er 

formell kontroll gjennom kommandostrukturen og tydelige retningslinjer. På den annen side vil 

vertikal spesialisering si at underordnede nivåer får friere tøyler. Spesialisering kan da 

allegorisk forstås som at avstanden mellom nivåene øker. Dette kan eksempelvis komme til 

uttrykk ved at enkelte oppgaver skilles ut av et departement og legges til et underliggende 

direktorat. 

Organisering langs horisontale linjer viser til hvordan oppgaver på samme nivå i 

organisasjonsstrukturen blir fordelt. Ved spesialisering vil avstanden mellom ulike enheter på 

samme nivå øke, og kan eksempelvis komme til uttrykk ved at eieroppgaver og tilsynsoppgaver 

blir atskilt. Samordning mellom enheter på samme nivå vil i motsatt fall foregå ved at det 

opprettes kollegiale strukturer som kommer i stedet for eller i tillegg til toppledelsen i hierarkiet, 

eller at det opprettes matrisestrukturer hvor en posisjon eller underenhet er underlagt flere 

overordnede enheter samtidig (Christensen et al. 2009). Slik sett vil samordning medføre at 

enheter og oppgaver kommer nærmere hverandre uten å bli underlagt en sterkt hierarkisk 

kommandostruktur. 

2.1.4 Hierarki og forhandling  

Gitt nærmest utallige organisasjonsmuligheter langs vertikale og horisontale linjer, vil graden 

av hierarkisk kontroll kunne variere. Det vil av den grunn være mulig å skille mellom en 

hierarkisk variant og en forhandlingsvariant av det instrumentelle perspektiv (Scott 2003, 

Christensen et al. 2009). 

Den hierarkiske varianten av det instrumentelle perspektiv behandler organisasjoner 

som lukkede, hierarkiske systemer og instrumenter hvor toppledelsen har relativt stor kapasitet 

til å ta valg og gjøre endringer i organisasjonsstrukturen. Styring skjer med andre ord fra toppen 

og ned. Således vektlegges mål-middel-forståelsen hos toppledelsen og deres evne til å 

implementere beslutninger gjennom den hierarkiske over- og underordningen i organisasjonen. 

Dette gjelder følgelig også forholdet mellom over- og underordnede organer, eksempelvis 

departementer og direktorater. 
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 I forhandlingsvarianten vektlegges betydningen av at organisasjoner er delt inn i ulike 

posisjoner langs vertikale og horisontale dimensjoner, og at det følgelig kan oppstå 

divergerende mål og motstridende interesser mellom disse. Dette kan komme til uttrykk for 

eksempel ved at den politiske ledelsen i et departement og den administrative ledelsen i et 

underliggende direktorat ikke nødvendigvis har sammenfallende interesser og mål, eller at det 

er motstridende interesser mellom departementer på et horisontalt plan. Konsekvensen er at 

beslutninger ikke nødvendigvis fattes og implementeres fra toppen og ned, men at en rekke 

aktører gjennom pressmidler, interessehevding og koalisjonsdannelse kan påvirke det endelige 

utfallet. Slik sett kan ingen enkelt aktør seire alene. Utfallet avhenger heller av samhandling og 

kompromisser mellom ulike aktører. Forhandlingsvarianten av det instrumentelle perspektiv 

introduserer på denne måten en mulighet for at konflikter og maktforhold kan spille en 

avgjørende rolle i organisasjonsendring.  

2.1.5 Forventninger  

Ut fra det instrumentelle perspektiv vil defineringsprosessen knyttet til mål og tiltak være 

kjennetegnet av rasjonell mål-middel-kalkulasjon i tråd med konsekvenslogikk. Flere mulige 

alternativer vil vurderes, og det rasjonelt beste alternativet vil velges. Det vil kunne ventes tett 

kopling mellom intendert og faktisk resultat. Aktører med spesielle rettigheter og plikter vil 

spille særs viktige roller, men forholdet mellom dem vil ikke nødvendigvis utspilles rent 

hierarkisk. I den hierarkiske varianten av det instrumentelle perspektiv vil man i større grad 

vektlegge toppledelsens evne til å fatte rasjonelle beslutninger og foreta organisasjonsendringer 

gjennom den formelle kommandostrukturen. I forhandlingsvarianten vil man imidlertid også 

vente at andre aktører med motstridende interesser, både i og utenfor organisasjonen, vil kunne 

medvirke i utformingen av et tiltak.  
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2.2 Det historisk-institusjonelle perspektiv  

 

2.2.1 Begrepet institusjon 

For å forstå historisk institusjonalisme og hvordan teorien kan benyttes i en fruktbar analyse, er 

det først og fremst nødvendig å kaste lys over begrepet institusjon, da faglitteraturen gir til dels 

divergerende definisjoner. Spesielt den sosiologiske litteraturen som i stor grad beskjeftiger seg 

med institusjoner, og som statsvitenskapen trekker inspirasjon fra gjennom de ulike grenene av 

ny-institusjonell teori, har skapt uklarhet rundt betydningen av begrepet. 

Uklarheten kan for det første knyttes til at begrepene organisasjon og institusjon ofte 

blir brukt om hverandre, samt at institusjon også brukes mer generelt om lover, regler, sosiale 

klasser og ulike normsystemer som regulerer atferd mellom individer. For det andre har 

teoretikere vært mer opptatt av å forklare hva institusjoner gjør enn hvordan de endres over tid. 

Institusjonell endring har derfor fremstått som et svakt punkt i den ny-institusjonelle litteraturen 

(Peters 2012, 127-129, Thelen 2009). I en statsvitenskapelig studie med fokus på 

organisasjonsendring vil det være nødvendig med tydeligere begrepsavklaring som tillater å se 

institusjoner i sammenheng med formelle organisasjoner. Viktigst av alt vil det være å vise 

hvilke implikasjoner institusjonalisering har for organisasjonsendring. 

 

2.2.2 Selznicks institusjonaliserte organisasjoner  

Selznick (1984) trekker et klassisk skille mellom organisasjoner og institusjoner. 

Organisasjoner er å forstå som instrumenter i samsvar med det instrumentelle perspektiv; 

tekniske konstruksjoner hvis hensikt er å nå fastsatte mål, eller med andre ord strukturelle 

uttrykk for rasjonell handling. Begrepet institusjon viser på den andre siden til de uformelle 

trekkene som gradvis vokser frem i organisasjoner gjennom sosialisering over tid. Ved at 

uformelle normer og verdier blir tilført den formelle organisasjonsstrukturen, blir 

organisasjonen institusjonalisert, og det blir da mulig å snakke om institusjonaliserte 

organisasjoner.  

Institusjonalisering vil være særlig fremtredende i organisasjoner hvor medlemmene 

ikke er strengt bundet til tekniske rutiner, og dermed får frihetsgrader til å ta skjønnsmessige 

vurderinger. I motsetning til organisasjoner i instrumentell forstand vil institusjonaliserte 
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organisasjoner ha en egenart utenom det som kan leses fra organisasjonskart, stillingsinstrukser 

og formelle regler og rutiner. En institusjonalisert organisasjon vil bære preg av å være en sosial 

gruppe i tillegg til et instrument. Institusjonalisering tilfører med andre ord mening som 

transcenderer de instrumentelle formålene, og organisasjonen blir dermed ikke lenger ansett 

som kun et unnværlig verktøy:    

 

Institutionalization is a process. It is something that happens to an organization over 

time, reflecting the organization’s own distinctive history, the people who have been in 

it, the groups it embodies and the vested interests they have created, and the way it has 

adapted to its environment. […] In what is perhaps its most significant meaning, “to 

institutionalize”, is to infuse with value beyond the technical requirements of the task at 

hand. (Selznick 1984, 16-17)  

 

Den underliggende handlingslogikken i en institusjonalisert organisasjon kan betegnes 

som pliktlogikk eller logikken om det passende. Denne vil skille seg fra konsekvenslogikken i 

det instrumentelle perspektiv ved at organisasjonsmedlemmer ofte vil handle i tråd med 

uformelle normer.  De uformelle trekkene er i motsetning til deres formelle motpart mindre 

håndgripelige og vanskeligere å måle, men har likevel en teoretisk betydning ettersom den 

formelle organisasjonsstrukturen alene aldri gir et helthetlig bilde av 

organisasjonsmedlemmenes faktiske atferd. De uformelle verdiene trenger ikke nødvendigvis 

å støtte opp om de formelle strukturene, men en god organisasjonskultur kan medvirke til at 

store og komplekse organisasjoner fungerer mer smidig.   

En sterk organisasjonskultur kan imidlertid også være en vesentlig forklaringsvariabel 

med hensyn til organisasjonsendring, ettersom organisasjoner blir mer rigide og deres 

medlemmer mer konservative. Ved at de uformelle normene og verdiene blir noe som i seg selv 

skal ivaretas, tilfører institusjonalisering et element av konservatisme som gjør organisasjonen 

mindre fleksibel og tilpasningsdyktig. Institusjonalisering tilfører med andre ord de elastiske 

fibrene som på den ene siden legger et normativt rammeverk for handling, og på den andre 

siden utruster organisasjonen med et bolverk som vanskeliggjør endring. Å vedlikeholde 

organisasjonen blir med andre ord ikke lenger sett på som kun et instrumentelt anliggende om 
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å holde maskineriet i gang, men også en øvelse i å ivareta et sett med unike normer, verdier og 

tradisjoner (Scott 2014). 

2.2.3 Stiavhengighet og institusjonell endring 

Institusjonalisering fører med seg et syn på organisasjoner som naturlige systemer som utvikles 

og endres gjennom en langsom prosess over lang tid. Implikasjonene av institusjonalisering 

resonnerer således godt med den grunnleggende og til dels enkle antakelsen i historisk 

institusjonalisme om at fortiden er overrepresentert i nåtiden. Stiavhengighet, som dette 

fenomenet er kjent som i faglitteraturen, impliserer at organisasjoner bærer fødselsmerker 

karakterisert av kontekstuelle betingelser og rådende normer og verdier i deres formative fase. 

Organisasjoner kan på denne måten forstås som å være innkapslet i en særegen historisk 

kontekst som i stor grad forblir upåvirket selv om forholdene endres over tid. Stiavhengighet 

kan komme til uttrykk ved at det for eksempel er liten omstillingsvilje på grunn av bestemte 

normer og verdier, eller ved at det blir for høye kostnader knyttet til å endre organisasjonens 

målgruppe eller type ekspertise som er bygget opp i organisasjonen (Christensen et al. 2009) I 

tilfeller hvor stiavhengighet er synlig, vil man også gjerne være i stand til å observere 

mekanismer som enten forsterker eller undergraver et eksisterende mønster.  

Den største utfordringen innen ny-instiusjonalisme generelt og historisk 

institusjonalisme spesielt har vært å systematisk forklare institusjonell endring. Siden den 

grunnleggende antakelsen er stabilitet over tid, kommer det ikke som en overraskelse at 

spørsmålet om hvordan institusjoner endres er et svakt punkt. Tradisjonelt har endring innen 

historisk institusjonalisme vært forstått gjennom avbrutt likevekt (punctuated equilibrium) og 

avgjørende tidspunkter (critical junctures) (Krasner 1988). Denne teorien tilsier at 

organisasjoner fra et punkt i historien vil følge samme sti inntil et sterkt sjokk eller historisk 

brudd – for eksempel revolusjon, krig eller regimeskifte – avbryter likevekten og innleder en 

kortvarig fase med brå endring, som varer til en ny likevekt blir oppnådd. Organisasjoner vil 

slik sett være preget av lange perioder med stabilitet fulgt av korte perioder med brå omveltning 

og innovasjon. Avgjørende tidspunkter og stiendring vil ut fra et historisk-institusjonelt 

perspektiv gjerne utløse nye feedback-mekanismer som vil forsterke et mønster også i 

fremtiden (Skocpol 1973). 
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2.2.4 Inkrementell endring 

Antakelsen om avbrutt likevekt utfordres imidlertid av forskning som viser at all endring ikke 

nødvendigvis kommer i form av brå omveltning, men også kan foregå gradvis ved at 

akkumulering av små endringer over tid gir transformativ effekt (Thelen 1999, 2003, 2009, 

Streeck og Thelen 2005). Endringsprosessen kan således foregå enten inkrementelt eller brått, 

og utfallet av endringsprosessen kan være enten kontinuitet eller diskontinuitet. Særlig tre 

modeller for inkrementell endring fremstår som relevante for utviklingen i norsk 

jernbanesektor.  

Endring som sedimentering (layering) viser til kumulativ endring over tid som 

kombinerer lock-in og innovasjon. Dette betyr at enkelte strukturelle trekk aldri helt vil kunne 

erstattes, men at det heller vil legges nye lag oppå etablerte lagstrukturer. Det vil dermed oppstå 

hybridisering ved at reformatorer ikke bygger fra bunnen, men heller gjør bruk av det materialet 

som allerede er tilgjengelig. Slik kan for eksempel ulike regjeringer sette sitt preg på de 

eksisterende strukturene. Sedimentering tilsier med andre ord at de historiske røttene til 

organisasjonen vil være synlige selv om nye trekk måtte dukke opp. Når man snakker om 

organisasjonsendring, kan dette komme til uttrykk ved at enkelte strukturelle trekk aldri blir 

helt borte til tross for gjentatte reformforsøk.  

Endring ved omdannelse (conversion) kan komme til uttrykk ved at eksisterende 

strukturer benyttes til andre formål enn det de opprinnelig var ment til, samtidig som den 

opprinnelige strukturen forblir intakt. En slik endringsprosess kan tre i kraft for eksempel ved 

at forandringer i omgivelsene skaper uventede utfordringer, og at berørte organisasjoner på 

denne måten blir tvunget til å benytte gamle strukturer på en ny måte.  

Den siste formen for inkrementell endring er institusjonell utmattelse (exhaustion). Til 

forskjell fra de andre modellene leder ikke denne prosessen til endring per se, men heller til 

sammenbrudd – endog sammenbruddet er gradvis, til forskjell fra antakelsen om avbrutt 

likevekt hvor endring kommer i form av brå omveltning. I slike tilfeller vil man gjerne 

observere at en organisasjon fortsetter å operere etter samme mønster selv om dette åpenbart er 

destruktivt i lengden. Man vi således kunne observere negative mekanismer som underminerer 

organisasjonen over tid og eventuelt leder den til et sammenbrudd. 

 

 

 



16 

 

2.2.5 Forventninger 

Ut fra det historisk-institusjonelle perspektiv vil organisasjonsendring fortone seg som en 

langsom og gradvis prosess. Organisasjonens særegne historie vil i stor grad legge føringer og 

begrensninger for videre endring, og endringer som blir gjort på et tidspunkt vil derfor måtte 

sees i sammenheng med lengre historiske linjer. I motsetnings til konsekvenslogikken i det 

instrumentelle perspektiv, vil handling i større grad følge en uformell pliktlogikk og nedarvede 

tradisjoner. Alternativene vil således være begrenset til det som anses som kulturelt passende. 

Drastiske organisasjonsendringer vil av den grunn ikke kunne forventes med mindre det 

foreligger akutte kriser, eller eventuelt sammenbrudd som følge av utmattelse. Endring vil 

heller foregå inkrementelt ved at akkumulering av små modifikasjoner over tid gir en 

transformativ effekt. Således vil både formelle og uformelle trekk fra organisasjonens formative 

fase være synlige til enhver tid.  

 

2.3 Det institusjonelle omgivelsesperspektiv 

2.3.1 Institusjonelle omgivelser 

Teoriperspektivene hittil har vist hvordan organisasjoner ofte har to sider som ikke 

nødvendigvis er i overenstemmelse med hverandre. Ut fra det instrumentelle perspektiv er 

organisasjoner å forstå som systemer for koordinert handling, mens de ut fra det historisk-

institusjonelle perspektiv også kan sees på som sosiale systemer med uformelle normer og 

verdier som ikke nødvendigvis samsvarer med de formelle. Organisasjoner vil således ha en 

instrumentell så vel som en organisk karakter. I begge ovennevnte teoriperspektiver ligger 

imidlertid hovedvekten på organisasjonenes indre liv, og organisasjoner behandles som mer 

eller mindre lukkede systemer. Det er dog viktig å merke seg at omgivelsene kan spille en vel 

så viktig rolle. En alternativ innfallsvinkel, her omtalt som det institusjonelle 

omgivelsesperspektiv, gjør derfor organisasjonens forhold til omgivelsene til et 

nøkkelresonnement:   

 

Instead of independence, the organization’s dependence on the environment is 

emphasized. And instead of having clear boundaries with the environment its borders 
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are vague, or so general as not to distinguish the organization from the environment at 

all. The organization is part of the very environment which is going to judge it. 

(Brunsson 2006, 195)  

 

Hovedresonnementet er at organisasjoner i post-industrielle samfunn retter seg etter 

rasjonaliserte myter som oppstår i institusjonaliserte omgivelser. Ved å reflektere de 

institusjonaliserte omgivelsene blir organisasjoner selv institusjonalisert. Organisasjoner er slik 

sett ikke isolerte tilfeller, men nærmest komponenter i en mer omfattende makrosammenheng. 

Den formelle strukturen vil derfor ikke utelukkende kunne sees på som et produkt av interne 

prosesser og interaksjon med det nære handlingsmiljø, men vil også måtte sees i sammenheng 

med mer generelle og utbredte forståelser av den sosiale virkelighet som nærmest blir tatt for 

gitt. Organisasjoner kan med andre ord sees på som dypt integrerte i sine institusjonaliserte 

omgivelser, og deres formelle strukturer som produkter av verdier og forventninger i 

omgivelsene.  

Når formelle strukturer og faktisk atferd ikke sammenfaller, vil det kunne forklares med 

at eksterne forventninger ikke nødvendigvis er i overenstemmelse med krav om effektivitet. 

Dette skillet oppstår ved at organisasjoner - for å sikre legitimitet i omgivelsene - ser seg nødt 

til å inkorporere og reflektere til dels inkonsistente forventninger. Samtidig vil den faktiske 

atferden ikke nødvendigvis gjenspeiles i den formelle strukturen, nettopp fordi effektiv 

handling krever konsistens. Den formelle organisasjonsstrukturen vil slik sett kunne fremstå 

som en ferniss eller fasade mot omverdenen som legitimerer organisasjonens eksistens og 

maskerer dens faktiske atferd. Organisasjonsendring utføres derfor ikke nødvendigvis i 

instrumentelt øyemed, men heller seremonielt for å tilfredsstille forventninger i omgivelsene.  

 

2.3.2 Rasjonaliserte myter og oppskrifter  

Rasjonaliserte myter oppstår i en historisk evolusjonær prosess, ved at felles fortolkninger og 

fremherskende verdier får almen utbredelse og en regellignende karakter. I moderne samfunn 

vil myter vanligvis ha rot i modernitetsnormer om kontinuerlig fremskritt, fornyelse og 

rasjonalitet (Rowan og Meyer 1991, Christensen et al. 2009). Myter kan komme i form av 

generelle ideer eller mer konkrete oppskrifter på hvordan moderne og dermed legitime 

organisasjoner bør være utformet. Oppskrifter eller familier av oppskrifter knyttes gjerne til 
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distinkt litteratur og publikasjoner som presenterer innholdet og ofte argumenterer for dets 

nytte. Et godt eksempel er reformbølgen New Public Management (NPM) som bygger på 

styringsprinsipper fra privat sektor.  

Når institusjonaliserte myter blir rasjonalisert gjennom vitenskapslignende 

argumentasjon, blir de fort til moter som foreskriver bestemte strukturelle elementer som det 

nærmest ventes at alle offentlige organisasjoner skal ha i en gitt periode, inntil de blir avløst av 

nye moter og forventninger. Det tas blant annet utgangspunkt i at organisasjoner i kraft av å 

være organisasjoner deler en systemidentitet på et mer abstrakt plan, og at såkalte «beste 

praksiser» derfor kan identifiseres eller konstruerer og overføres til alle typer organisasjoner 

(Røvik 2007). Men siden moter som nevnt endres, vil også oppfatninger av beste praksiser 

endres. Det rasjonelle vil slik sett være en tids- og kontekstbetinget tro på hva som er rasjonelt, 

og ikke nødvendigvis et evig og selvstendig ideal.    

Ved at nettverk i samfunnet og på tvers av samfunn stadig blir tettere og mer komplekse, 

øker også mangfoldet av oppskrifter som ledere og reformatorer må forholde seg til. 

Oppskriftene foreskriver sjeldent en totalløsning for organisasjonsutforming, og bør derfor 

heller sees på som byggesteiner rettet mot utsnitt av det helhetlige organisatoriske 

arrangementet (Christensen et al. 2009). Det finnes imidlertid et bredt repertoar av ulike 

oppskrifter rettet mot alle deler. Dette kan eksempelvis innebære oppskrifter for spesialisering 

eller samordnings langs vertikale og horisontale linjer, oppskrifter for prosesser og rutiner, eller 

oppskrifter for virksomhets- og økonomistyring. Ved at ulike oppskrifter benyttes på ulike deler 

av organisasjonen, kan man som nevnt risikere at den formelle organisasjonsstrukturen blir 

inkonsistent. 

 

2.3.3 Oversettelse og spredning av oppskrifter 

Til sammenligning med oversettelse fra et språk til et annet, hvor det ofte er en og samme aktør 

som oversetter og formidler, vil oversettelse av ideer ikke nødvendigvis gå gjennom et like 

lukket og kontrollert kretsløp. Myter og oppskrifter vil snarere projiseres ut av enkelte 

kontekster og inn i andre gjennom uforutsigbare veier i nettverket mellom ulike aktørgrupper 

(Røvik 2007). Internasjonale organisasjoner, konsulentselskaper, organisasjoner innen høyere 

utdanning, mediebedrifter og store multinasjonale selskaper spiller skiftende roller i utvikling 

og formidling. 
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Oppskrifter vil således eksistere på et abstrakt plan og best kunne forstås som 

immaterielle representasjoner med en viss grad av iboende elastisitet, som først får en materiell 

representasjon når de adopteres av organisasjoner. Representasjonen kan imidlertid variere ved 

at en abstrakt oppskrift tolkes ulikt og tilpasses ulike kontekster. Det vil dermed eksistere 

variasjoner mellom organisasjoner til tross for at de følger samme oppskrift. I det store og hele 

ventes det imidlertid at organisasjoner over tid vil bli mer homogene ettersom den gjensidige 

avhengigheten øker og flere organisasjoner forholder seg til de samme oppskriftene samtidig. 

2.3.4 Isomorfi  

Til forskjell fra mer kulturorienterte perspektiver innen ny-institusjonell teori, vil man altså ut 

fra et institusjonelt omgivelsesperspektiv anta at organisasjoner blir likere hverandre over tid. 

Organisasjonsutvikling vil derfor kjennetegnes av konvergens fremfor divergens. DiMaggio og 

Powell (1983) beskriver hvordan organisasjoner homogeniseres gjennom tre isomorfi-

prosesser. 

 Tvangsmessig isomorfi viser til det som er nevnt med hensyn til krav fra omgivelsene. 

Ved å innrette den formelle organisasjonsstrukturen etter krav utenfra, søker organisasjoner å 

legitimere seg selv og overleve. Presset på organisasjonen kan være både formelt og uformelt. 

Formelt press kan arte seg som at en organisasjon gjennom lov eller forskrift blir påtvunget å 

adoptere en bestemt oppskrift, mens uformelt press kan være knyttet til mer generelle 

forventninger til hvordan en moderne organisasjon bør være utformet. Graden av tvang kan 

dermed variere.   

Mimetisk isomorfi kommer ofte som følge av at organisasjoner i møte med stor 

usikkerhet modellerer sin struktur etter andre organisasjoner som de anser som vellykkede. 

Usikkerheten kan være knyttet til at mål, midler og teknologi er utydelig definert, eller at 

organisasjonen står overfor tvetydige signaler fra omgivelsene. Den mimetiske isomorfi-

prosessen kan arte seg som en bevisst handling hvor en organisasjon etterligner en bestemt 

praksis eller benytter samme oppskrift som en annen organisasjon. Den kan imidlertid også arte 

seg som en mindre planlagt handling uten forutgående utredninger eller grundige analyser.  

Normativ isomorfi viser til den homogeniseringen som skjer som følge av at bestemte 

kognitive kart knyttet til bestemte faggrupper blir dominerende. En viktig mekanisme bak 

normativ isomorfi er at det blir en vanlig praksis for organisasjoner å rekruttere fra et snevert 

demografisk utvalg til bestemte posisjoner. Ved at individer med lignende utdannings- og 

yrkesbakgrunn besitter lignende posisjoner, dannes det et profesjonelt nettverk gjennom hvilke 
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ideer spres raskt. På denne måten vil også enkelte foretrukne organisasjonsformer bli 

dominerende, og organisasjoner bli stadig likere over tid. 

2.3.5 Forventninger  

Ut fra det institusjonelle omgivelsesperspektiv vil organisasjonsendring foregå i samsvar med 

forventninger fra omgivelsene. For å sikre legitimitet vil organisasjoner måtte forholde seg til 

rasjonaliserte myter og oppskrifter som foreskriver hvordan en moderne og dermed legitim 

organisasjonsstruktur bør være utformet. Oppskriftene vil på denne måten adopteres mer eller 

mindre seremonielt, mens den faktisk atferden ikke nødvendigvis vil påvirkes i nevneverdig 

grad. Ved at nettverk vokser vil flere organisasjoner søke å adoptere de samme oppskriftene. 

Det vil derfor være mulig å observere trender ved at organisasjoner blir mer homogene over tid. 
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3 Metode 

3.1 Case-studier 

Begrepet case knyttes ofte til uklare og varierende definisjoner. I faglitteraturen om 

samfunnsvitenskapelig forskningsmetode finnes det et mangfold av ulike forståelser med 

hensyn til hva en case-studie er, i hvilke tilfeller en slik strategi er mest gunstig å benytte og 

hvordan den på best mulig vis kan anvendes. På et minimumsnivå kan en case forstås som en 

studie av et avgrenset fenomen som observeres på et tidspunkt eller over en definert tidsperiode. 

Case-studie er hensiktsmessig når problemstillingen krever mye informasjon om et enkelt 

tilfelle, og når detaljer og innlevelse er viktigere enn å måle sammenhenger mellom variabler. 

Gerring (2007) argumenterer også at case-studier ofte vektlegger mekanismer fremfor effekter, 

og at fremgangsmåten derfor er spesielt godt egnet til å beskrive prosesser og endringer. 

Dessuten er case-studier godt egner når fenomenet som undersøkes ikke har blitt undersøkt 

tidligere.  

Case-studie som forskningsdesign kjennetegnes først og fremst av at det hentes inn mye 

informasjon om et lite antall enheter eller konkrete tilfeller gjennom detaljert og omfattende 

datainnsamling. Dataene samles som regel inn gjennom kvalitative datainnsamlingsmetoder 

(Johannessen, Christoffersen, og Tufte 2010). Slike studier har det til felles at de er tid- og 

stedsavhengige, og at enhetene eller tilfellet som er gjenstand for studien således studeres i en 

avgrenset kontekst. Case-studier er av den grunn spesielt godt egnet når målet er å undersøke 

hva som kjennetegner samspillet mellom kontekst og fenomen, og når undersøkelsesenheten 

forstås som en mer kompleks helhet heller enn et individ eller en enkelt organisasjon.  

  Vanligvis velges undersøkelsesopplegg ut av hensyn til hvorvidt forskningsspørsmålet 

krever at man går i dybden eller bredden. I grunn er det ingen iboende motsetning mellom disse 

dimensjonene, men siden man ofte er begrenset av tid og ressurser, vil man også måtte 

prioritere. En studie som går i dybden på et fenomen, slik tilfellet er med denne oppgaven, vil 

nødvendigvis være kostnadskrevende ettersom det tar lang tid å samle og sammenfatte 

datamateriale, og ettersom informasjonen man henter inn er så kompleks at analysearbeidet blir 

krevende. Av den grunn vil man i praksis alltid måtte gjøre avveiinger mellom intensivitet og 

ekstensivitet, eller med andre ord dybde og bredde.   

 Denne oppgaven søker å forstå og forklare innholdet i jernbanereformen og 

arbeidsprosessen bak, og kan således betegnes som en intensiv case-studie. Studien er også 
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holistisk ettersom analyseenheten er en kompleks prosess heller enn en tydelig definert enhet 

som et individ eller en organisasjon.  Hensikten med en intensiv studie er ganske enkelt å få et 

mest mulig helhetlig bilde av en situasjon, et fenomen eller en hendelse. I tilfelle man benytter 

intervjuer som metode for datainnsamling, vil det også være av interesse å belyse individuelle 

forskjeller og variasjoner i informantenes forståelse av det konkrete tilfellet som studeres, 

samtidig som man trekker frem likhetene. 

 

3.2 Kongruensanalyse som forskningsdesign 

Typen case-studie som gjennomføres i denne studien blir i faglitteraturen mer presist betegnet 

som kongruensanalyse (George og Bennett 2005). Hensikten med en kongruensanalyse er å 

belyse ett og samme fenomen fra ulike synvinkler ved å utlede konkurrerende antakelser fra 

flere teoriperspektiver, for deretter å undersøke hvorvidt det er samsvar (kongruens) mellom 

konkrete observasjoner og teoretiske prediksjoner. Allison og Zelikow, som i praksis benytter 

kongruensanalytisk metode i sitt kjente verk om Cuba-krisen, beskriver teorienes rolle på denne 

måten:  

 

Conceptual models not only fix the mesh of the nets that the analyst drags through the 

material in order to explain a particular action; they also direct the analyst to cast nets 

in selected ponds, at certain depth, in order to catch the fish he is after. (Allison og 

Zelikow 1999, 4)     

 

Teoriperspektiver kan med andre ord forstås som konseptuelle modeller som 

strukturerer en ellers kompleks virkelighet; ved å vise hva man skal se etter for å forklare en 

spesifikk hendelse, retter de blikket mot det vesentlige og luker ut det uvesentlige. Ved at det 

utføres separate analyser for hvert teoriperspektiver testes også den den relative styrken til hvert 

teoriperspektiv. Slik sett utgjør rivaliseringen mellom teoriperspektivene også den viktigste 

kontrollmekanismen i en kongruensanalyse. Imidlertid kan det også tenkes at 

teoriperspektivene vil utfylle hverandre, og at man ved å anvende flere teoriperspektiver vil få 

et mer utfyllende bilde enn om man kun hadde anvendt ett teoriperspektiv.  
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I sin helhet avhenger en god kongruensanalyse av konseptuelt rike teorier. I motsetning 

til andre fremgangsmåter, som vektlegger presis operasjonalisering av variabler, vil en 

kongruensanalyse i større grad vektlegge gode teoretiske tolkninger av det empiriske materialet. 

Antakelser vil således ikke være begrenset til hvorvidt det er samsvar mellom predikerte verdier 

på avhengig og uavhengig variabel, men vil tillate å se større sammenhenger som kan bidra til 

en rikere forståelse av fenomenet som studeres. Det er av den grunn avgjørende at analytikeren 

har god forståelse for teoriene som bygger bro mellom det konkrete og abstrakte, og samtidig 

er i stand til å reflektere over mulige sammenhenger mellom konkrete observasjoner og mer 

abstrakte konsepter. 

 

3.3 Semistrukturerte intervjuer som 

forskningsmetode  

I kvalitativ forskning er intervjuer en av de vanligste metodene for innhenting av informasjon. 

Målet er ofte å gripe informantenes egne forståelser og beskrivelser av fenomenet som studeres. 

Intervjuer benyttes da gjerne når en ønsker å se verden fra informantens perspektiv, når 

betydningen av deres erfaringer vektlegges, og når en ønsker informasjon som vanskelig kan 

kodes eller kvantifiseres. I faglitteraturen er det vanlig å skille mellom strukturerte, semi-

strukturerte og åpne intervjuer (Bryman 2012, Jacobsen 2005). I denne oppgaven benyttes den 

semistrukturerte intervjuformen.  

Et semistrukturert intervju kjennetegnes av at intervjueren følger en spørsmålsliste kjent 

som en intervjuguide (se vedlegg), som er ment å dekke alle teoretisk interessante aspekter ved 

fenomenet som studeres, samt rette informantens blikk mot de aspektene som er av interesse. 

Spørsmålene er formulert på en slik måte at informanten står relativt fritt til å svare med egne 

ord og uten å nødvendigvis følge spørsmålsrekken slavisk. Intervjuet arter seg heller som en 

mer eller mindre åpen samtale sentrert rundt en rekke temaer (Bryman 2012). Intervjuets 

åpenhet tillater også oppfølgingsspørsmål om intervjueren skulle bite seg fast i noe som kan 

være av særlig interesse med hensyn til forskningsspørsmålet og de teoretiske antakelsene, og 

gir for øvrig informanten mulighet til å tilføye informasjon etter eget forgodtbefinnende 

innenfor intervjuguidens rammeverk, noe som potensielt kan bidra til å styrke den indre 

validiteten i studien.  

Semistrukturerte intervjuer er med andre ord fleksible. Fokuset ligger på informantenes 
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egne forståelse av fenomenet som studeres, samt de aspektene ved fenomenet som de selv måtte 

vektlegge mest. Fremgangsmåten er dessuten hensiktsmessig når forskeren i utgangspunktet 

har en rimelig klar forståelse av hva som skal undersøkes og hvilke funn som kan forventes. 

Denne oppgaven tar som nevnt utgangspunkt i forholdsvis klart definerte teorier og teoretiske 

forventninger, hvilke intervjuguiden også gjenspeiler ved at spørsmålene fungerer som 

indikatorer for de teoretiske antakelsene. Ikke minst sørger bruken av en intervjuguide for at 

det blir konsistens på tvers av intervjuene, og at det dermed blir mulig å sammenligne 

informantenes svar. Intervjuguiden i denne oppgaven er tredelt etter teoriperspektivene, og 

følger samme struktur som teorikapittelet ovenfor. Spørsmålene dekker temaene som studien 

søker å få innsyn i, men er fremdeles åpne nok til at informantene kan besvare dem relativt fritt 

ut fra sin posisjon og sitt synspunkt.  

Informantene som ble intervjuet er alle personer som enten har arbeidet direkte med 

utarbeidelsen av reformens innhold, eller i kraft av sin posisjon har inngående kjennskap til 

reformarbeidets forløp og bakgrunn. De er ressurssterke personer som kan belyse fenomenet 

som studeres og gi pålitelig og detaljert informasjon. Utvalgsmetoden som har blitt benyttet i 

denne oppgaven er den såkalte snøballmetoden. Metoden innebærer at man velger 

informanter ved å forhøre seg om personer som vet mye om temaet, og som man bør komme i 

kontakt med for å belyse temaet som undersøkes. Disse personene kan videre vise til andre 

personer som har kunnskap om samme tema og dermed kan fungere som informanter. I denne 

studien ble totalt fem informanter intervjuet. Antallet skyldes på den ene siden 

tidsbegrensninger, og på den andre siden at det ble nådd et naturlig metningspunkt med den 

siste informanten.   

3.4 Dokumentanalyse som forskningsmetode  

Hensikten med en dokumentanalyse, eller mer presist kvalitativ innholdsanalyse, er å samle inn 

og analysere skriftlige dokumenter som kan bidra til å kaste lys over både hendelsesforløp og 

fagbegreper. Anvendt på riktig vis, kan en dokumentanalyse gi dyptgående innsyn i hvordan 

og hvorfor innholdet i jernbanereformen er som det er. Det er imidlertid viktig å ha et bevisst 

forhold til dokumentenes opprinnelse og hensikt ettersom de i utgangspunktet ikke ble utformet 

i forskningsøyemed, men snarere til helt andre formål. Dokumentene som ligger til grunn for 

denne studien er i hovedsak offentlig tilgjengelige dokumenter som kan finnes på internett. 

Disse har blitt sporet opp gjennom internettsøk, samtaler med informanter og henvisninger i 
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allerede kjente dokumenter. Meld. St. 27 (2014-2015) På rett spor – reform av 

jernbanesektoren, som presenterer jernbanereformen, utgjør det mest sentrale dokumentet. For 

å forstå prosessen bak reformen og for å se den i sammenheng med en bredere kontekst har det 

imidlertid også vært nødvendig å analysere andre dokumenter. Dette inkluderer blant annet 

Jernbanegruppas rapport fra 2011 om utfordringer i jernbanesektoren, en rekke NTP-er, og ikke 

minst regjeringen Solbergs politiske plattform. Ettersom deler av teorien som ligger til grunn 

krever innsyn i organisasjoners formative fase, vil det også blitt gitt en redegjørelse for 

organisatoriske endringer i jernbanesektoren siden 1883, da NSB ble opprettet som et felles 

rammeverk for de statseide banene. Store deler av empirien baserer seg av den grunn også på 

sekundærlitteratur. 

 

3.5 Validitet   

Intern validitet handler om hvorvidt man måler det man har til hensikt å måle. I 

samfunnsvitenskapene, og spesielt i kvalitative undersøkelser, har samfunnsforskere for lengst 

forlatt ideen om at det er mulig å gi en objektiv riktig fremstilling av samfunnsfenomener. 

Derfor snakker man i samfunnsvitenskapene gjerne om intersubjektivitet heller enn sannhet  

(Jacobsen 2005). I praksis betyr dette at man kun kan komme nærmere sannheten ved at flere 

uavhengige parter enes om at en viss beskrivelse av et fenomen er riktig. Man vil således kunne 

styrke validiteten ved å observere fenomenet langs flere indikatorer.  

 I denne studien har jeg forsøkt å styrke den indre validiteten først og fremst ved å sikre 

de riktige kildene. Som nevnt ble det gjennomført eliteintervjuer med nøkkelpersoner innen 

reformarbeidet, hvorav samtlige stort sett viste til de samme dokumentene og stort sett anbefalte 

å snakke med de samme personene. Enigheten mellom informantene på nøkkelpunkter 

tilknyttet reformarbeidet bekrefter videre at informasjonen ikke er farget eller vridd.  

Det har vært viktig å vurdere informantenes evne til å gi fra seg riktig informasjon. I 

denne studien ble informantenes nærhet til saken vurdert; fire av fem hadde 

førstehåndskjennskap til enten selve reformarbeidet eller hendelser i forkant som var relevante 

for reformarbeidet. Den ene informanten som ikke hadde førstehåndskjennskap til verken det 

ene eller det andre, hadde på sin side godt overblikk over den historiske utviklingen i 

jernbanesektoren, og kom med sitt synspunkt på hvordan jernbanereformen kunne sees i 

sammenheng med en bredere historisk kontekst. Denne informasjonen kunne videre sjekkes 
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opp imot andre sekundærkilder. I tillegg oppfattet jeg det som at det var stor vilje blant 

informantene til å oppgi informasjon, sett bort ifra at det ikke var mulig å få innsyn i interne 

saksdokumenter.  

Ytre validitet handler på den andre siden om hvorvidt det er mulig å generalisere funn. 

Formålet med kvalitative studier er sjeldent å slå fast omfanget eller hyppigheten av et fenomen, 

men heller å utdype selve fenomenet. Ikke minst er utvalget av informanter ofte bevisst skjevt 

ettersom man gjerne vil ha mye informasjon fra kun de beste informantene. Av den grunn blir 

det vanskelig å generalisere til en større populasjon.  I kvalitative studier vil det imidlertid være 

mulig å generalisere til et teoretisk nivå. Dette vil være mulig ettersom en avgrenset historisk 

episode slik som jernbanereformen kan forstås som en representasjon av et mer abstrakt 

fenomen eller en del av en teoretisk definert klasse av enheter. En historisk episode vil med 

andre ord ikke forstås som et tilfelle i seg selv, men heller som et tilfelle av noe annet; en 

delkomponent som inneholder informasjon om en større - dog mindre synlig - helhet. 

Slik sett vil jernbanereformen eventuelt kunne forstås som et tilfelle av 

organisasjonsendring i sentralforvaltningen, endring i europeiske jernbanesektorer, eller 

konkurranseutsetting av statlige monopoler. Ettersom dette er mer abstrakte begreper, er de ikke 

utelukkende begrenset til jernbanereformen; snarere er det snakk om elementer som kan være 

til stede i lignende tilfeller uavhengig av tid og sted. Det blir dermed mulig å argumentere for 

at en systematisk analyse gjennom et teoretisk rammeverk kan knytte sammen det spesifikke 

og abstrakte, og at funn i et tilfelle kan være gjeldende også for andre, lignende tilfeller. I 

faglitteraturen kalles gjerne denne typen generalisering for teoretisk generalisering, da man 

generaliserer fra empiri til teori, og teorien ofte stemmer i flere lignende tilfeller (Jacobsen 

2005). Den kongruensanalytiske tilnærmingen som benyttes i denne oppgaven styrker den ytre 

validiteten ved at det foretas separate analyser for hvert teoriperspektiv. På denne måten ser 

man hvilke teorier som har sterkest forklaringskraft, man siler ut irrelevant informasjon, og man 

belyser fenomenet fra flere sider. Ved å styrke eller svekke den relative forklaringskraften til 

teoriene i et konkret tilfelle, skaper man belegg for å hevde at tilnærmet samme forklaringer vil 

være gjeldene også i andre tilfeller av samme art. 
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3.6 Reliabilitet  

Reliabilitet handler i essens om hvorvidt trekk ved selve undersøkelsen har skapt de resultatene 

man har kommet frem til, og hvorvidt det er mulig å etterprøve resultatene. I dette ligger det en 

anerkjennelse om at det eller de som undersøkes kan påvirkes av undersøkeren og vice versa, 

samt at selve undersøkelsesmåten kan påvirke resultatet. I intervjusammenheng kalles det 

gjerne intervjuereffekt når undersøkeren har en effekt på det som undersøkes. Denne effekten 

er umulig å kontrollere fullstendig, men undersøkelsen bør i det minste inneholde en diskusjon 

om hvordan intervjueffekt kan ha påvirket resultatet. En annen mulig effekt kan betegnes som 

konteksteffekt. Her er det viktig å vurdere hvorvidt konteksten er kunstig eller naturlig, og 

hvorvidt intervjuene fremstår som planlagte eller overraskende for informanten. Også denne 

effekten bør drøftes i enhver kvalitativ studie hvor intervju benyttes som 

datainnsamlingsmetode (Jacobsen 2005). 

 I dette tilfellet ble de fleste intervjuer foretatt på arbeidsplassen til informantene hvor de 

oppholder seg daglig, og man kan derfor med rimelighet påstå at intervjuene ble gjennomført i 

en kontekst som er naturlig for informantene. Videre var de fleste informert om intervjuet, dets 

tema og hensikt god tid i forveien. Kun en informant ble intervjuet uventet, ettersom en kollega 

anbefalte å snakke med denne personen etter sitt eget intervju. Denne informanten fikk 

imidlertid utdelt en kopi av intervjuguiden, og intervjuet fulgte samme struktur til tross for at 

det var uventet. At det var samsvar i informantenes synspunkter, inkludert informanten som ble 

intervjuet uventet, styrker reliabiliteten.  

Slurv i nedtegning av data fremstår også som en mulig trussel mot reliabiliteten, da man 

aldri vil få bedre data enn man selv klarer å registrere. Man er derfor avhengig av gode notater 

eller lydopptak, hvorav sistnevnte er å foretrekke ettersom opptak gir en fullstendig gjengivelse 

av det som blir sagt. Fire av fem informanter aksepterte at det ble gjort lydopptak. Dette styrker 

i teorien reliabiliteten fordi data blir tilgjengelig for andre forskere og interesserte, som dermed 

kan etterprøve resultatene. En hake ved båndopptak er at informantene muligens ikke vil ønske 

å ha deres uttalelser nedtegnet, og derfor i større grad begrenser seg selv. I tilfellet med denne 

studien vil imidlertid ikke råmaterialet være tilgjengelig på grunn av de samme 

personvernhensynene som er gjengitt tidligere. Dette svekker reliabiliteten, men er ikke desto 

mindre en viktig og riktig avveining, da informasjonen enkelt vil kunne spores tilbake til den 

enkelte informant om råmaterialet blir gjort tilgjengelig. 
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4 Empiri 

4.1 Den formative fasen 

Den første tids formel for organisering i jernbanesektoren kjennetegnes av planløs bygging og 

improvisert administrasjon. Hovedbanen fra 1854 ble opprinnelig drevet i privat regi med 50% 

engelsk og 25% norsk privatkapital, samt 25% norsk statskapital. Senere strekninger var også 

organisert som aksjeselskap underlagt en selvstendig ledelse, dog med staten som 

hovedaksjonær. Staten var her representert ved regjeringen med sin grunnlovfestede myndighet 

over statseiendom. Ordningen med selvstendige aksjeselskap fungerte så lenge hver bane løste 

oppgaver på et lokalt plan, men viste seg å være mangelfull i møte med utbredt statlig utbygging 

av jernbanenettet og nye tider som krevde sterkere samordning innen anlegg, administrasjon og 

drift på et nasjonalt plan. Statsbaneprinsippet vokste gradvis frem ettersom jernbanen ble 

identifisert som et fellesgode og «et nytt politisk terreng» (Wyller 1982, 25). I løpet av 1870-

årene etableres en jernbanekommisjon med oppdrag å utarbeide en nasjonal plan for videre 

jernbanebygging, Stortinget får en fast jernbanekomite, og banebudsjettene innarbeides i 

statsbudsjettet.  

I 1883 inkorporeres statsbaneprinsippet i en varig struktur i form av 

forvaltningsbedriften NSB. Samtidig blir staten eneeier på stadig flere strekninger, og private 

interesser forsvinner etter hvert helt ettersom gjenværende aksjebaner løses inn over årene. 

Denne perioden symboliserer en overgang til det som etter hvert blir et statlig 

transportmonopol.  

NSB-administrasjonen ble opprinnelig utstyrt med en generaldirektør og et hovedstyre 

bestående av tre fagdirektører med ansvar for hver sin fagavdeling (Trafikk-, Maskin- og 

Baneavdeling). For å illustrere jernbanens politiske betydning, ble hovedstyret også utrustet 

med to faste posisjoner for stortingsvalgte representanter. I dette inngikk en administrativ 

matriseordning som delte statsbanestrekningene i fem distrikter, alle med sin egen 

distriktsdirektør og samme avdelingsstruktur som hovedstyret. Antallet stortingsvalgte 

representanter og distrikter kom imidlertid til å variere over årene. Generaldirektøren skulle 

ifølge de formelle instruksene ha ansvar for forretningens orden og gang, samt fordeling av 

foreliggende arbeid. Han skulle forberede saker som skulle legges frem for hovedstyret, som i 

sin tur var forpliktet til å legge frem de fleste sentrale avgjørelser for departementet. Den 

parlamentariske styringskjeden tatt i betraktningen betydde dette at de fleste avgjørelser – fra 
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budsjetter og lønnsfastsettelse til opprettelse eller nedleggelse av stoppesteder og holdeplasser 

– i siste instans kunne avgjøres av Stortinget. NSB ble slik en integrert forvaltningsbedrift med 

monopol på både jernbaneinfrastruktur og togtrafikk (Gulowsen og Ryggvik 2004). 

 

4.2 Mellomkrigstidens reformforsøk og 

administrasjonsendringer  

Ordningen fra 1883 forble urørt i over 30 år. Først på begynnelsen av 1900-tallet ser man en 

viss endringsvilje, endog de faktiske endringene som blir gjennomført er av beskjeden karakter. 

I 1912 blir fagavdelingene formelt opphevet og erstattet av direktører for ulike saksfelt. Den 

faktiske endringen var imidlertid ikke stort mer enn en navneendring. Det opprettes videre en 

fjerde direktørstilling med ansvar for regnskaps- og personalsaker. Distriktsorganisasjonen 

endres ved at tredelingen av fagfelt blir opphevet, og det introduseres en ordning med 

distriktssjefer. Videre endrer «Styrelsen for statens jernbaner» navn til «Hovedstyret for 

statsbanene» (Olsen 2013). 

 Godstakskommisjonen, nedsatt i 1911, kom i 1918 med en et unektelig drastisk 

reformforslag (Wyller 1982). I komiteens innstilling var det gjennomgående og utvetydig at 

den anså NSBs forhold til myndighetene som vanskelig og derfor ønsket å gi større myndighet 

til hovedstyret.  Komiteen hadde den private bedrift som ideal, og ønsket derfor å frigjøre NSB 

fra statsforvaltningen ved å omorganisere forvaltningsbedriften til et aksjeselskap. Mindre 

byråkrati, større avstand til myndighetene og friere tøyler til hovedstyret skulle sikre en mer 

effektiv og lønnsom drift.  

Forslaget fikk støtte i hovedstyret – inkludert de storingsvalgte representantene -, men 

en flersidig politisk konflikt resulterte i at generaldirektøren og hovedstyret leverte sine 

avskjedssøknader. Et nytt og mer regjeringsvennlig hovedstyre støttet opp om den gamle 

ordningen med departementet og Stortinget som henholdsvis kontrollerende og bevilgende 

myndighet. Hovedstyret fikk dermed kun utvidet handlefrihet med hensyn til administrative 

saker, men langt de fleste andre saker skulle fremdeles forelegges departementet og vedtas av 

Stortinget. Det ble med andre ord ikke foretatt en strukturell reform, og hovedstyrets nyvunne 

frihet kunne bare utspilles innenfor eksisterende rammer. 

I 1924 var det igjen duket for to mindre organisasjonsendringer. For det første ble sakene 

som omhandlet drift av jernbane overført fra departementets Jernbanekontor til hovedstyret, og 
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dermed ble også Jernbanekontoret nedlagt. Den andre endringen innebar at det ble opprettet et 

eget Jernbaneråd hvis oppgave var å ta avgjørelser av mer prinsipiell art og treffe rådgivende 

vedtak. Distriktsstyrene fikk for øvrig noe utvidet ansvarsfelt, som sammen med de andre 

endringene bidro til at det ble et tydeligere skille mellom hovedstyret og Stortinget (Olsen 

2013).   

Den viktigste langsiktige implikasjonene fra denne perioden er at NSBs dobbeltrolle 

mellom næringspolitiske og sosiale hensyn på den ene siden og bedriftsøkonomiske hensyn på 

den andre ble markert (Wyller 1982). Dobbeltrollen skulle vise seg å danne en rød tråd i norsk 

jernbanehistorie, da spesielt med hensyn til konfliktlinjene ved senere reformforsøk. Foruten at 

NSBs dobbeltrolle blir markert forekommer det en viktig endring ved at NSB mister sitt 

transportmonopol i møte med konkurranse fra bilen og landveisbussen. Dette kommer klarest 

til uttrykk ved at det i sammenheng med endringene i 1918 ble opprettet en Automobilavdeling, 

og at NSB allerede i 1923 opprettet statsdrevne bilruter. Reformforsøket av 1918 - så vel som 

senere reformforsøk - kan således forstås som en dragkamp mellom myndighetene som vektla 

NSBs næringspolitiske og sosiale rolle, og hovedstyret som i større grad vektla 

forvaltningsbedriftens bedriftsøkonomiske rolle. 

Striden rundt styringsproblematikken og konkurransen bølget frem og tilbake i 1920- 

og 1930-årene. Et mangfold av komiteer ble nedsatt, men ingen videre endringer ble gjort før 

regjeringen Nygaardsvold i 1938 klarte å samle trådene i et kompromisspreget vedtak. En 

spesialkomite bestående av 3 medlemmer ble enige om at hovedstyret kun måtte bindes der det 

var konstitusjonelt nødvendig. Stortinget fulgte stort sett opp regjeringen, og i 1938 fikk man 

en ny administrasjonsordning i NSB som i stor grad gjenspeiler den nevnte konflikten. 

Direktørstillingene forble, men tallet ble utvidet til 6, og samtlige ble stilt utenfor hovedstyret. 

Stortinget beholdt kun 3 av sine tidligere 5 styremedlemmer, mens 2 nå skulle velges av 

regjeringen. Det ble også bestemt at generaldirektøren skulle tilsettes på åremål med seks år om 

gangen. Det ble opprettet en egen Personal- og pensjonsnemd, en Driftsavdeling og en 

Forrådsavdeling. Således økte også antallet avdelingssjefer fra 5 til 6 (Wyller 1982, Olsen 

2013). 
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4.3 Modernisering og rasjonalisering i 

etterkrigstiden 

 

Under krigen ble det innført nyordningsinnslag fra NS-regimet. NSB ble forsøkt organisert etter 

førerprinsippet, noe som innebar at generaldirektøren fikk all formell beslutningsmyndighet, 

mens hovedstyret ble oppløst og erstattet av et landsråd med korporative preg. Samtidig ble 

omtrent 200 kilometer med jernbane elektrifisert, og det ble i den anledning opprettet en 

Elektroavdeling som vedvarte også etter krigen. Lite tyder på at den administrative nyordningen 

under krigen påvirket NSB i nevneverdig grad, men det er ikke utenkelig at den svekket 

myndighetenes reformviljen i etterkrigsårene. Mindre endringer ble likevel foretatt utover 

1950-tallet: Administrasjonsavdelingen ble splittet i en Administrasjons- og personalavdeling 

og en Økonomiavdeling, mens Driftsavdelingen og Trafikkavdelingen ble slått sammen til en 

Drifts- og trafikkavdeling. I 1946 ble også Samferdselsdepartementet opprettet ved omlegging 

av Arbeidsdepartementet.    

I 1958 presenterer hovedstyret en moderniserings- og rasjonaliseringsplan. Den såkalte 

MR-planen fremhevet endringene i norsk og internasjonal samferdsel, og la særlig vekt på den 

tekniske utviklingen innen vei- og flytrafikk som hadde erstattet NSBs transportmonopol. 

Etatens tilstand ble funnet i elendig forfatning - underskuddet var ikke bare vedvarende, men 

tiltok årlig både absolutt og relativt. Samtidig mistet jernbanen en stadig økende andel av det 

samlede transportmarkedet. Årsakslisten som hovedstyret la frem betonet særlig problemer 

knyttet til prisøkning, det opparbeidede fornyelsesunderskuddet og konkurransevilkårene til 

jernbanen. Forvaltningsbedriftens rigide struktur, som hemmet styrets posisjonsfrihet, ble 

imidlertid mindre vektlagt.        

Hovedstyret hevdet at jernbanen måtte komme bort fra konflikten i sin målsetting 

mellom næringspolitiske og sosiale hensyn på den ene siden og bedriftsøkonomiske hensyn på 

den andre, og organiseres etter et konstnadsansvarsprinsipp som ville tillate jernbanen å 

konkurrere på like vilkår med annen transport. Det ble argumentert at trafikksvake linjer burde 

legges ned, ulønnsomme tog innstilles, antallet ansatte reduseres drastisk, og at oppdrag knyttet 

til blant annet verkstedsdrift, godsekspedisjon og konsulentvirksomhet bør settes bort til aktører 

som kan utføre dem billigere. Ikke minst ble det argumentert at NSB først og fremst burde være 

et transportselskap med formål å drive lønnsom og rasjonell forretning med bane og bil.  
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MR-planen ble presentert som en teknisk løsning tuftet på bedriftsøkonomisk analyse, 

modernisering og rasjonalisering. I realiteten bar forslaget et sterkt samferdselspolitisk preg, og 

det er enkelt å se hvordan tråder kan knyttes fra MR-planen fra 1958 til Godstakstkommisjonens 

forslag i 1918. I essens gikk konfliktlinjene fremdeles mellom myndighetene som ville bevare 

NSB som en samfunnsinstitusjon, og hovedstyret som i større grad la vekt på 

lønnsomhetstanken. Selv om MR-planen ikke medførte mer enn et regnskapsmessig skille 

mellom forretningsmessig begrunnet virksomhet og samfunnsmessig motiverte tiltak, var 

fremstøtet likevel av stor betydning ettersom de nevnte konfliktlinjene aldri før hadde blitt like 

tydelig og eksplisitt markert. 

Jernbanens måldualitet kom igjen på dagsorden da Jernbanetransportkomiteen ble 

opprettet i 1964. I komiteens endelige innstilling – avgitt i 1967 – ble det påpekt at NSBs 

nedarvede mål og midler fra monopoltiden ikke var gunstige for et moderne transportmarked. 

Komiteen la frem et sett med prinsipielle forutsetninger i form av en samferdselspolitisk ramme. 

Hovedmålet var å skape et nasjonalt transportapparat som mest mulig effektivt kunne ivareta 

datidens transportbehov. Disse prinsippene omfattet i tråd med MR-planen 

kostnadsansvarsprinsippet, brukernes frie valg, like konkurransevilkår, samt spesifiserte 

subsidier på områder hvor fri konkurranse måtte suppleres med markedsregulerende inngrep 

(Wyller 1982). 

 Jernbanetransportkomiteens synspunkter skilte seg fra MR-planen gjennom 

anerkjennelsen av jernbanens doble målsetting. Det ble sagt at NSB måtte drive ulønnsom drift 

knyttet til sosialt motiverte tjenester i tillegg til å høste inntekt der det var mulig. Komiteens 

hovedfokus var likevel lønnsomhet, og målet var å nå driftsbalanse innen 1980. For å oppnå 

dette målet, foreslo komiteen spesialisering ved å dele jernbanenettet i to kategorier; en 

forretningsmessig del og en ikke-forretningsmessig del. Tanken var at samlet overskudd var 

umulig så lenge NSB var påkrevd å drive ulønnsom drift knyttet til forvaltningsbedriftens 

samfunnsrolle. Ifølge komiteen ville todelingen medføre flere fordeler, blant annet at 

regnskapene ville vise et differensiert bilde, og således gi en oversikt over hva og hvem som 

ble subsidiert av offentlige midler. Myndighetene ville på denne måten få et stødig grunnlag 

for å vurdere hvorvidt midler bør frigis til andre formål, både i og utenfor jernbanesektoren. 

Komiteens plan ville også medføre en ansvarsfordeling ved at NSB ville drive det 

forretningsmessige nettet, mens myndighetene ville ta ansvaret for ulønnsomme aktiviteter 

dekket av spesifiserte tilskudd. 
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 En faktisk gjennomføring av planen var likevel avhengig av politisk vilje. 

Samferdselskomiteen på Stortinget – som behandlet saken i 1972 - så på like konkurransevilkår 

som et selvsagt mål, men argumenterte at også miljøhensyn og transportsikkerhet måtte 

innarbeides i konkurransebegrepet. Samtidig ble det hevdet at hovedstyret i NSB ikke først og 

fremst trengte å avskaffe ulønnsomme aktiviteter for å tilpasses det moderne transportmarkedet. 

Nettets todeling ble dermed avvist. I Stortinget fikk samferdselskomiteen full oppslutning, og 

det ble således nok en gang mobilisert til forsvar for jernbanen som samfunnsinstitusjon.  

I 1967, samme år som Jernbanetransportkomiteen avga sin innstilling, iverksatte NSB 

selv arbeidet med en ny 10-årsplan. Den såkalte Langtidsplanen stod ferdig i 1972. I kjent stil 

var det jernbanens måldualitet som inntok rampelyset, og også i dette tilfellet ble det gjort 

forsøk på å fastlegge tydeligere jernbanepolitiske retningslinjer og velge passende midler. 

Langtidsplanen delte mange likhetstrekk med Jernbanetransportkomiteens forslag, men ble i 

realiteten aldri behandlet på politisk toppnivå, ettersom planen nådde Stortinget kun i sterkt 

revidert form. Den politiske debatten rundt planen gir imidlertid et bilde av det politiske klimaet 

og datidens drivkrefter:  

 

Den illustrerer de mange aktører og interesser som var i sving, innen og rundt etaten 

selv. Den vitner om temaets komplekse karakter, almene planleggingsvansker, ikke 

minst forvaltningsbedriftens styringsproblematikk. Den forteller om en brytningstid i 

norsk samferdselspolitikk, intensivert av atmosfæren før, under og etter EF-striden, med 

nye vesentlige spørsmål reist ved olje-epokens åpning i det norske samfunn. (Wyller 

1982, 155) 

 

Igjen ble det påpekt at jernbanen måtte sees under både bedriftsøkonomiske og sosiale 

synsvinkler, og det ble påpekt at markedsmekanismer som er tjenlige for bedriften ikke 

nødvendigvis er tjenlige med hensyn til samfunnsoppgaver. Til forskjell fra 

Jernbanetransportkomiteens innstilling foreslo ikke Langtidsplanen en todeling av nettet, men 

hevdet i gjengjeld at nettet kunne sees under ett forutsatt at de ulønnsomme delene ble dekket 

av statlige subsidier. Det ble videre argumentert for at jernbanen burde få erstatning for 

inntektstapet forårsaket av lave bilavgifter som svekket jernbanens konkurranseevne. Nok en 

gang lå hovedvekten på de bedriftsøkonomiske hensyn: styret så for seg en driftsmodell hvor 
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ressursene konsentreres om de delene av markedet hvor jernbanen har gode forutsetninger til 

lønnsom drift. Også her var målet økonomisk driftsbalanse innen 1980.   

Når det gjelder samfunnsmessige hensyn, uttrykte hovedstyret en velvilje til å ivareta 

sin plikt til å dekke den ikke-forretningsmessige driften, som utgjorde hele 65% av NSBs 

virksomhet (Wyller 1982, 156). Dette forutsatte imidlertid at den ulønnsomme driften ble 

dekket av statlige tilskudd. Hovedstyret ønsket at driftskostnadene som helhet skulle dekkes av 

inntekter, statlige tilskudd for ulønnsom virksomhet, og ikke minst erstatning for 

underbeskatning av biltrafikk som svekket jernbanens konkurranseevne. Til forskjell fra MR-

planen og Jernbanetransportkomiteens forslag presenterte Langtidsplanen måldualismen mer 

som en utfordring heller enn et problem, selv om det var iøynefallende at de bedriftsøkonomiske 

hensyn var prioritert. 

I 1968 ble det endelig gjennomført administrative endringer for første gang siden 1938. 

Våren 1968 forelå et stortingsvedtak som banet vei for en rammeordning som i 1972 skulle 

innlemmes i en ny forvaltningsinstruks for NSB. Beslutningsmyndigheten ble tillagt et 

kollegialt styre bestående av 7 medlemmer, inkludert generaldirektøren og 2 

regjeringsoppnevnte personalrepresentanter. Samtidig ble det foretatt enkelte endringer også i 

Jernbanerådet. Det skulle fremdeles fungere som rådgivende organ for NSB og 

Samferdselsdepartementet, men skulle nå bestå av 8 regjeringsoppnevnte representanter, samt 

8 stortingsoppnevnte representanter, hvorav formannen var en av dem. For øvrig ble det ved 

begynnelsen av 1970-tallet opprettet en stilling som plansjef for Oslo sentralstasjon, samtidig 

som Forrårdsavdelingen ble omdøpt til Forsyningsavdelingen, og det ble opprettet en egen 

Salgsavdeling. 

 

4.4 Politisk turbulens på 1970-tallet 

Perioden 1972-75 var preget av opinionspress og en dramatisk konflikt mellom styre og 

departement. Motforestillinger kom blant annet fra fylker som fant for få knutepunkter i egen 

region, lastebiltransport som mente seg urettferdig behandlet, samt jernbaneløse distrikter som 

så det urimelig at de skulle lide under høye bilavgifter hvis eneste hensikt var å gjøre jernbanen 

mer konkurransedyktig (Wyller 1982, 160). Også Vegdirektoratet mente at en hard prioritering 

av bedriftsøkonomiske målsettinger lett kunne komme i konflikt med overordnede mål, 

deriblant hensyn til miljø og veitrafikkens utvikling. 
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I kjent stil mente myndighetene at samferdsel skulle tjene samfunnet. Da en ny 

arbeiderparti-regjering tiltrådte i 1974, reviderte hovedstyret Langtidsplanen, mens 

Samferdselsdepartementet utarbeidet en stortingsmelding som drøftet almen 

samferdselspolitikk, jernbanepolitikk og investeringene til langtidsbudsjettet for 1975-78. Det 

fremgikk av stortingsmeldingen at samferdselspolitikken som helhet skulle tjene produksjons- 

og bosettingsmønsteret, og samtidig ivareta miljøhensyn og effektiv transportutvikling. Videre 

ble det hevdet at gods i større omfang måtte overføres fra vei til bane. Forbrukernes frie valg 

skulle fremdeles underordnes behovet for helhetsstyring. Godtgjørelse for ulønnsom drift ble 

akseptert som prinsipp, og det ble lovet nyordninger ved kommende budsjettfremlegg.   

NSBs eget innspill i denne debatten kom i første omgang i et brev hvis ordbruk beskrives 

som fast og voldsomt, hvor «[s]tatsbedriftens styre hudflettet i harme sine nærmeste 

overordnede.» (Wyller 1982, 161) Det ble skrevet at styret selvsagt aksepterte å være 

underordnet Storting og departement, men at det så seg lei av reduserte investeringer, avvisning 

av forslag og nølende holdninger til jernbanens fremtid som gjorde styrets arbeid vanskelig. 

Det ble også påpekt at myndighetene fremhevet jernbanens miljømessige fortinn uten å legge 

til rette for at jernbanen kunne realisere dem. Etter at samferdselsdepartementets 

stortingsmelding ble behandlet i 1975, virket det midlertidig som at vinden hadde begynt å snu 

i NSBs favør. Meldingen fikk tilslutning i både Stortinget, samferdselskomiteen og i stor grad 

allmenheten; nyanser ble selvfølgelig diskutert, men mye tydet på at man var i ferd med å en 

mer realistisk samferdselspolitikk. 

Jernbanens måldualisme utgjorde fremdeles et problem, og problemene knyttet til 

konkurranse med biltrafikken var fremdeles ikke avklart. Samferdselsplanutvalget, oppnevnt i 

1972, avga i 1975 sin innstilling, samme år som Langtidsplanen ble kuttet helt ut. Innstillingen 

konkluderte med at det var tvingende nødvendig å foreta noe når driftsunderskuddet på 

jernbanen nærmet seg 1 milliard årlig. Jernbanen ble bedriftsøkonomisk sett beskrevet som et 

håpløst foretak, men det ble samtidig hevdet at den måtte opprettholdes, dog med begrensede 

offentlige tilskudd. I presentasjonen av sine forslag benyttet utvalget to begrepet som hittil var 

ukjent i samferdselspolitikken: sanering og satsing. Med dette mente utvalget at de delene av 

jernbanenettet som ligger i tynt befolkede områder, der hvor jernbanens fortrinn ikke kommer 

til gode, bør legges ned, mens resten bør satses på.  

Regjeringen Nordlis syn på planen kom til utrykk i en stortingsmelding i 1979. 

Regjeringen avvek fra Samferdselsplanutvalget på enkelte områder, blant annet ved at man i 

større grad ønsket å satse på sanering og en generell reduksjon i jernbanetilbudet. Satsing ble i 
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liten grad vektlagt, og jernbanens samfunnsrolle forsvant i bisetninger. Videre ble overføring 

av gods til bane nedprioritert, man så ingen grunn til å satse på hurtige langdistansetog for å 

styrke jernbanens konkurranseevne, og det ble hevdet at jernbanen helst bør satse på å ta seg av 

nærtrafikken i Oslo-regionen. Stortinget forble en iherdig forsvarer av jernbanens 

samfunnsrolle, men 1970-tallet intensiverte debatt rundt jernbanens doble målsetting, samt 

regjeringen Nordlis tilsynelatende prioritering av de bedriftsøkonomiske hensyn, antydet at 

mulige endringer var på vei. 

 

4.5 Ideologiske føringer og markedsretting i statlig 

virksomhet 

Den økonomiske krisen knyttet til oljeprishevingen i 1973/1974 symboliserte et klart 

vendepunkt, ikke bare for store deler av befolkningen som i flere tiår hadde blitt vant til en lang 

periode med kontinuerlig økonomisk vekst og nærmest full sysselsetting, men også i kraft av 

krisens ideologiske ettervirkninger. Norge hadde sluppet billigere unna enn andre land på grunn 

av oljefunn i Nordsjøen, og kunne derfor fremdeles føre motkonjunkturpolitikk, men kom 

senere til å ta inn over seg de samme ideologiske føringene uansett. I Storbritannia og USA 

stod henholdsvis Margareth Thatcher og Ronald Reagan som symboler på de ideologiske 

vendingene som tok sted, samtidig som nyklassiske og liberalistiske økonomer erstattes John 

Maynard Keynes’ hegemoni i økonomifaget. Det nye paradigmet var å redusere statlige 

aktiviteter til et minimum, da statlig virksomhet ble sett på som noe som kun svekket 

næringslivets konkurranseevne (Ryggvik 2016). 

 I organisering av offentlig sektor skulle disse ideene komme til uttrykk gjennom 

reformbølgen NPM. Idegrunnlaget bygger i stor grad på styringsprinsipper fra privat sektor, 

deriblant markedsorientering, økt bruk av konkurranse, større vekt på service og brukerretting, 

og ikke minst mål- og resultatstyring. I offentlige organisasjonsreformer har NPM hatt tendens 

til å komme til uttrykk gjennom desentralisering av beslutningsmyndighet samt vertikal og 

horisontal fristilling. Selv statlige aktiviteter som ble opprettholdt hadde tendens til å 

gjennomgå endringer i tråd med NPM så langt det lot seg gjøre. 

 NPM fikk medvind i Europa ved at liberalisert økonomi og mer markedsrettede statlige 

virksomheter ble fremmet i tråd med etableringen av EUs indre marked og senere EU-

reguleringer som bygde på kjerneelementer fra NPM. I Norge fantes det allerede på 1980-tallet 
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et sjikt av eksperter i både offentlig og privat sektor som hadde tatt til seg de nye ideene, og i 

1986 kom de samme ideene til å prege Arbeiderparti-regjeringen under Gro Harlem 

Brundtlands ledelse.  

Når det gjelder jernbane mer spesifikt var Sverige allerede på 1980-tallet og inn på 1990-

tallet er foregangsland innen markedsretting. Sverige hadde i 1963 innført et regnskapsmessig 

skille mellom infrastrukturdel og trafikkdel, og i 1988 ble det etablert et organisatorisk skille 

mellom de samme. Selv om delingen av 1988 etter sigende ble gjennomført med hensyn til 

politisk styring, var det neppe fremmed for reformatorene at organisasjonsformen var godt 

egnet for ytterligere markedsretting (Ryggvik 2016). Det kommer således ikke som en 

overraskelse at Sverige allerede i 1991 signaliserte at også private skulle få slippe til på enkelte 

strekninger. Enda viktigere var det at den svenske modellen ble lagt til grunn da EU-

kommisjonen ønsket å oppnå økt konkurranse på det europeiske jernbanenettet tidlig på 1990-

tallet, og at den senere også dannet mønsteret etter hvilke norsk jernbanesektor ble organisert 

ved reformen i 1996. 

 

4.6 På veit mot norsk reform  

I 1985 nedsatte Willoch-regjeringen et utvalg ledet av ekspedisjonssjef Steinar Killi, og i 1987 

konkluderte utvalget med at det skulle etableres et regnskapsmessig skille mellom 

infrastrukturdel og trafikkdel. Forslaget ble behandlet i Stortinget i 1988. NPM var fremdeles 

mer eller mindre ukjent da utvalget utførte sitt arbeid, men utvalget var uten tvil preget av en 

dreining mot markedsorienterte løsninger. Sammenlignet med Sveriges regnskapsmessige 

deling av 1963 var også Killi-utvalgets forslag betydelig mer gjennomgripende (Ryggvik 

2016). Organisatoriske endringer ble ikke minst fremskyndet av stor misnøye blant passasjerer, 

men argumenter om at problemene på jernbanen skyldtes manglende bevilgninger, fikk i tråd 

med tidsånden svært lite gjennomslag. I stadig større grad fremstod økt bruk av 

markedsmekanismer som eneste alternativ (ibid.).  

 Jernbanen ble videre diskutert i Hermansen-utvalgets offentlige utredning, den velkjente 

NOU 1989: 5 En bedre organisert stat, som Morgenbladet i 2014 kåret til norgeshistoriens mest 

innflytelsesrike NOU-rapport, og høyre-politiker Torbjørn Røe Isaksen treffende beskrev som 

«New Public Managements moderdokument.» (Gundersen og Lien 2014) Utvalget ble 

oppnevnt 16. januar 1987, og avga sin utredning til Forbruker- og administrasjonsdepartementet 
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17. mars 1989. Utvalget gikk inn for en gradvis markedsretting innen en rekke sektorer, 

deriblant energi-, tele- og postsektorene, og ikke minst jernbanesektoren. Utvalget konkluderte 

imidlertid med at NSB burde beholdes som en forvaltningsbedrift, selv om det ikke var tvil om 

hvilken vei utviklingen egentlig gikk. 

 Under Jan P. Syses koalisjonsregjering bestående av Høyre og Kristelig Folkeparti, 

utnevnt 16. oktober 1989, ble spørsmål om reform av jernbanesektoren reist på nytt. Denne 

gangen markerte også ledelsen i NSB etter formell henvendelse fra Samferdselsdepartementet 

at de var for en deling av infrastrukturdel, samt omdannelse av NSB til et aksjeselskap. 

Jernbanefagforbundene protesterte imidlertid kraftig, og da Syse-regjeringen gikk av og Kjell 

Opseth overtok som Samferdselsminister i Gro Harlem Brundtlands regjering, ble også 

forslaget trukket tilbake.  

Reform virket imidlertid uunngåelig på sikt. NSB hadde egenrådig gjennomført 

prosjekter og mindre endringer internt på 1980- og 1990-tallet under Tore Lindholts ledelse. 

Først og fremst ble NSB fra 1.1.1990 organisert etter en divisjonsmodell etter markeds- og 

fagområder, hvor mest mulig av administrasjonen ble sentralisert, mens man i distriktene heller 

skulle konsentrere seg om lønnsom drift. Den gamle distriktsordningen ble således opphevet 

og erstattet av en ny ordning hvor nye divisjoner opprettet egne enheter rundt om i landet (Olsen 

2013). Banedivisjonen, som ble opprettet i denne sammenheng, la grunnlaget for det som senere 

skulle bli Jernbaneverket (Ryggvik 2016). 

Deretter reiste EUs første jernbanedirektiv i 1991 krav om et regnskapsmessig skille 

mellom forvaltning av infrastruktur på den ene siden, og drift av gods- og persontransport på 

den andre. Direktivet ble implementert også i Norge, høyst sannsynlig som en tilpasning til 

Norges kommende EØS-medlemskap i 1992. Presset til omorganisering kom således først og 

fremst utenfra, men interne omstendigheter innad i jernbanesektoren fikk også stadig større 

betydning. Begrepet «blåruss» ble brukt om personer som verken hadde steget i gradene eller 

hadde relevant teknisk utdannelse, men heller hadde bedriftsøkonomisk utdanningsbakgrunn. I 

tråd med NPM-reformbølgen, og et toppsjikt i jernbaneadministrasjonen som i stadig større 

grad utrykte preferanser for markedsretting, ble grunnlaget lagt for reform (Ryggvik 2016). 
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4.7 NSB blir delt 

Samferdselsminister Kjell Opseth oppnevnte i 1995 Jan Reinås til styreformann i NSB, som på 

sin side fikk med seg hele styret til å konstatere at utviklingen i NSB var kritisk, og at NSBs 

trafikkdel derfor burde omdannes til et statsaksjeselskap (Rykkvik 2016). Den endelige 

avklaringen kom ikke i en offentlig utredning, men i en komite bestående av representanter fra 

Arbeiderpartiet og Landsorganisasjonen (LO) som tok for seg omstillinger i statlig sektor. 

Jernbaneforbundet, som tradisjonelt hadde stått imot markedsretting i jernbanesektoren, var nå 

for første gang på vikende front. Sterkt presset gikk forbundet med på organisatorisk deling 

basert på et kompromiss om at trafikkdelen ikke skulle organiseres som et statsaksjeselskap, 

men som et særslovselskap (Ryggvik 2016).  

 Den endelige avklaringen knyttet til delingen av NSB ble muligens påvirket av EUs 

såkalte hvitbok om jernbane som ble publisert sommeren 1996. Hvitboken representerte ikke 

et direkte krav om deling av infrastrukturdel og trafikkdel, men kan heller sees på som et uttrykk 

for EU-kommisjonens ambisjoner. Norge var likevel et av de landene, i tillegg til Sverige, 

Storbritannia og Spania, som gikk lengst med å markere skillet mellom trafikkdel og 

infrastrukturdel. Endringer i norsk jernbanesektor kom uten tvil som følge av interne 

omstendigheter først og fremst, men det er samtidig ikke til å se bort ifra at de også ble gjort 

som et ledd i tilpasningen til EU og det indre marked. For øvrig kan det virke som om deling 

av infrastrukturforvalter og togselskaper på denne tiden var i ferd med å bli en generell 

vesteuropeisk trend:  

 

Ved delingen i 96 var det en del land som gikk i samme retning, og vi hadde behov for 

å utveksle erfaringer og snakke sammen med disse selvstendige infrastrukturforvalterne, 

og da dannet vi først en gjeng som kalte seg for Nordic Infrastructure Managers. Vi 

hadde et nordisk samarbeid om disse forholdene, for det var jo da skjedd deling i alle de 

nordiske landene. (Informant 5) 

 

Informanten legger videre til: 
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Organisasjonen har senere blitt utvidet ettersom flere og flere land har delt seg, og heter 

nå European Infrastructure Managers. Det er en lobbyorganisasjon som har jobbet for 

dette institusjonelle skillet mellom infrastrukturforvalter og togselskapene. Du kan si at 

kommisjonen har likt denne organisasjonen. (Informant 5)   

  

 Reformen ble gjennomført i rekordfart. 27. september 1996 la 

Samferdselsdepartementet frem en proposisjon for Stortinget, som tok for seg både opprettelsen 

av NSB som et særlovsselskap og etableringen av en ny infrastrukturetat. Stortingets 

samferdselskomite hadde ferdigbehandlet innstillingen 7. november, og dato for delingen ble 

satt til 1. desember samme år. I mellomtiden hadde det vært et regjeringsskifte, men også den 

nye koalisjonsregjering bestående av Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Kristelig 

Folkeparti under Thorbjørn Jaglands ledelse, støttet opp om hovedpunktene i den foregående 

regjeringens forslag.  

 I proposisjonen hadde Samferdselsdepartementet lagt til grunn et prinsipp om at en ny 

infrastrukturetat av hensyn til like konkurransevilkår måtte legge til rette for at andre operatører 

kunne få tilgang til nødvendige eiendommer og funksjoner. Men til tross for dette prinsippet 

aksepterte departementet senere NSBs eget forslag om at brorparten av eiendomsmassen bør 

tillegges trafikkdelen. Departementets begrunnet avgjørelsen ved å vise til at det var både 

praktisk og økonomisk hensiktsmessig å samle all eiendomsforvaltnings i samme enhet, og 

skulle eiendomsmassen tilfalle Jernbaneverket, måtte de først og fremst bygge en 

eiendomsenhet. I retrospekt fremstår departementets begrunnelse som tynn. 

 Mer presist gikk Samferdselsdepartementet med på NSB-ledelsens forslag om at 

Jernbaneverket skulle eie tekniske anlegg direkte knyttet til jernbanens infrastruktur, samt bygg 

knyttet til drift og vedlikehold av jernbaneinfrastrukturen, herunder relehus, 

omformerstasjoner, traktorstaller og stillverk. NSB selv skulle på sin side eie alle 

stasjonsbygninger, inkludert plattformtak, oppholdsrom og venterom. Selskapet skulle også eie 

andre områder tilknyttet stasjonen, deriblant gangveier, bilveier, parkeringsplasser osv. Ved 

behov for å benytte disse eiendommene var tanken at Jernbaneverket skulle betale leie til NSB 

(Ryggvik 2016, 41-45). 

Reformen var i utgangspunktet basert på en klar ideologisk ide som viste seg å være 

mindre klar i praksis. Ordningen man fikk i 1996 var også tilsynelatende preget av et ønske om 

å videreføre NSB som et dominerende togselskap også i fremtiden, noe som i sin tur resulterte 
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i et svært uryddig forhold mellom statlig forvaltningsorgan og kommersiell aktør. Om det i 

utgangspunktet var meningen å legge til rette for at flere operatører skulle få tilgang til 

jernbanenettet på like vilkår, var dette nærmest uoppnåelig nå ettersom NSB fikk disponere 

store eiendommer som ikke var relatert til deres virksomhet som transportselskap. Selskapet 

hadde med andre ord enorme komparative fortrinn. For NSB, som nå hadde lønnsom drift som 

overordnet mål i kraft av å være et særlovselskap, fremstod det selvfølgelig som rasjonelt å 

tilegne varige verdier og på denne måten utelukke potensielle konkurrenter. 

 

4.8 Opptakt til regjeringen Solbergs jernbanereform 

På 1990-tallet kunne det virke som om Norge hadde blitt tatt av en bølge som drev frem 

markedsorienterte reformer i europeiske jernbanesektorer. Dette skulle imidlertid vise seg å 

ikke være helt presist, da viktige jernbaneland som Fankrike og Tyskland valgte å ikke rette seg 

etter EU-kommisjonens hvitbok, men heller gå sin egen vei. På samme vis skulle den norske 

ordningen vise å være forholdsvis særegen. EU spilte imidlertid en stadig viktigere rolle også i 

norsk jernbanesektor, noe som tydelig kommer til uttrykk gjennom det faktum at ytterligere to 

jernbanedirektiver ble gjort gjeldende for Norge gjennom EØS-avtalen i perioden 2001-2007. 

Alle inneholder et sett med lover som har som formål å skape en felles standard for europeiske 

jernbaner og fullføre det indre markedet på jernbaneområdet. Jernbanepakkene har i hovedsak 

reist krav om tydeligere ansvarsfordeling i administrasjonen samt konkurranseutsetting av 

gods- og persontogtrafikk på jernbaneinfrastrukturen. I tråd med markedsrettingen ble også 

NSB omorganisert til et aksjeselskap i 2002.    

Jernbanen slet likevel. Da Stoltenberg II-regjeringen tiltrådte 17. oktober 2005 var 

jernbanen underfinansiert over mange år og lå med brukket rygg. Tilstanden var så kritisk at 

reservedeler i enkelte tilfeller ble hentet fra jernbanemuseet (Informant 3). Betydelige endringer 

hadde ikke blitt gjort siden 1996. Liv Signe Navarsete, samferdselsminister i perioden 2005-

2009, ønsket å løfte samferdselspolitikken for å bedre jernbanen, men måtte gjøre dette innenfor 

Stoltenberg II-regjeringens strenge rammer. I sin regjeringserklæring, kjent som Soria Moria-

erklæringen, varslet regjeringen økt satsing på jernbane i tråd med stortingsflertallets vedtak 

tilknyttet NTP, men annonserte samtidig at det ikke skulle settes flere persontrafikk-strekninger 

innen jernbane ut på anbud, og at privatisering og konkurranseutsetting av drift- og 

vedlikeholdsoppgaver skulle stanses helt. Dette kan med rimelighet sees på som en konsekvens 
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av at den foregående regjeringen, Kjell Magne Bondeviks andre regjering (2001-2005), hadde 

forsøkt å fristille nettopp de samme oppgavene. Stoltenberg II-regjeringen hadde nærmest hatt 

som politisk program å ikke gjøre endringer i jernbanesektoren. Samtidig var budsjetteringen 

av jernbanen et stort problem, da jernbanen ikke bare var underfinansiert lenge, men også ble 

budsjettert kun ett år om gangen. Dette ba på problemer ettersom jernbanen er en rigid sektor 

som krever langsiktige investeringer, helst 30-40 år i fremtiden.  

 Den første som kan sies å ha dyttet i gang et initiativ til endring er Steinar Killi, som på 

denne tiden var jernbanedirektør i Jernbaneverket, og som stadig gjorde seg umulig ved å refse 

sin egen regjering for å ikke bevilge mer til jernbanen. Avisoverskrifter som «Full krig mellom 

tog-topper» og «Mener Steinar Killi bør gå av» illustrerer konflikten på midten av 2000-tallet. 

En informant poengterer at Killi ikke ble populær for sine øvelser, men at han tross alt hadde 

helt rett; det ble bevilget altfor lite til jernbanen (Informant 3). Man måtte rett og slett velge 

mellom å ha en jernbane eller å ikke ha en jernbane. Samtidig kom klima- og miljøsakene stadig 

sterkere frem. Jernbanens betydning, både nasjonalt og internasjonalt, steg i tråd med 

miljøbevegelsens fremvekst og som en konsekvens av økt folketetthet i byene. Som følge av 

økende folketetthet ble det presset frem en satsing på InterCity-utbyggingen, og gjennom 

InterCity-satsingen en modernisering av hele systemet.  

I 2009 inntok Magnhild Meltveit Kleppa posisjon som samferdselsminister og la 

grunnlaget for endring. På det tidspunktet var det stor enighet mellom statsråden og 

toppbyråkratene i Samferdselsdepartementet om at noe måtte gjøres skulle man fremdeles ha 

en jernbane i fremtiden (Informant 3). Det viktigste fremstøtet fra Kleppas side var å ta initiativ 

til å opprette Jernbanegruppen, som ble nedsatt i 2010, og ledet av daværende departementsråd 

Eva Hildrum. Gruppens rapport virker til å være særlig viktig ettersom den i stor grad fungerte 

som et springbrett for regjeringen Solbergs reform. Gruppens oppdrag var å uforme en rapport 

om utfordringene norsk jernbane stod overfor og hvordan disse kunne håndteres. Funnene 

presenteres i 2011-rapporten Hovudutfordringar for norsk jernbane: Rapport frå 

arbeidsgruppa om vidare utvikling av norsk jernbane. 

 

4.9 Jernbanegruppens rapport  

I tråd med det som er tidligere nevnt, peker rapporten i hovedsak på utfordringer og drivkrefter 

knyttet til demografisk utvikling, miljøhensyn og Norges forhold til EU. Selv om informantene 
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legger vekt på at det først og fremst var nasjonale forhold som skapte behov for endring, trekker 

Jernbanegruppens rapport frem trender og regelverk i europeisk sammenheng som viktige 

drivkrefter: «Sjølv om Noreg geografisk ligg i utkanten av Europa og dei store 

folkekonsentrasjonane, er vi i stor grad prega av trendar, utviklingstrekk og regelverk hos 

naboland og handelspartanarar.» (Jernbanegruppen 2011, 16) 

Av rapporten fremgår det at det er en klar tendens til konkurranseutsetting i de ulike 

transportmarkedene og transportformene i Europa, samt at det har vært en synlig trend til 

omstrukturering og liberalisering av persontogtransport, i stor grad som følge av europeisk 

konkurranseregelverk. Rapporten indikerer videre at Norge, som tar fullt del i det indre EU-

markedet gjennom EØS-avtalen, påvirkes av de samme drivkreftene. Det hevdes videre at det 

er viktig med et mest mulig likt regelverk på tvers av landene på grunn av grenseoverskridende 

togtrafikk. Det fremgår også av rapporten at EU-regelverk står stadig sterkere i Norge:  

  

EU-regelverket er prega av spesifikke (detaljerte) krav, medan det nasjonale regelverket 

er meir basert på (generelle) funksjonskrav. EU-regelverket er etter kvart dominerande 

og unntaksheimlane er avgrensa. I utgangspunktet har vi no nasjonale avgjerder berre 

der det framleis ikkje finst EU-regelverk… (Jernbanegruppen 2011, 17) 

 

 Demografiske utviklingstrekk ventes i fremtiden å legge press på allerede pressede 

områder og dermed tvinge frem endring i jernbanesektoren. Det vises i hovedsak til en trend 

mot økt urbanisering og konsentrasjon av folkemasser i store byer med påfølgende mobilitets- 

og trafikkvekst, og at det kommende behovet for transport rundt de største byene ikke vil være 

mulig å løse med personbil grunnet arealmangel. I tillegg ble det ventet at økning i den 

disponible inntekten i befolkningen til en viss grad ville øke etterspørselen etter lengre reiser, 

selv om dette påvirkes også av andre faktorer, deriblant kollektivtransporttilbud og tilgang på 

parkeringsplasser. I de samme områdene ventes økt konsentrasjon av næringsaktivitet og 

varebevegelser, som potensielt kan skape utfordringer for infrastrukturen når det gjelder 

kapasitet, fremkomst og trafikksikkerhet. Med hensyn til miljøpåkjenninger fra transporten 

påpekes det at en høy del av klimagassutslipp kommer fra transportsektoren, men at lite 

kommer fra jernbanen, og at økt satsning på jernbane derfor kan benyttes som et mulig tiltak 

for å realisere mål i norsk klimapolitikk: «Primært som følgje av miljødebatten, men òg som 
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ein effekt av den høge transportkapasiteten, har jernbanen fått fornya merksemd som ei 

transportform det er verd å satse på.» (Jernbanegruppen 2011, 41) 

 Når det gjelder organisering i jernbanesektoren, mente Jernbanegruppen at ordningen 

fra 1996 ikke var optimal med hensyn til konkurranseutsetting av persontogtrafikk, som på sin 

side ble presentert som en nærmest uunngåelig fremtidig realitet. Godstogtrafikken ble 

konkurranseutsatt i 2007, mens persontogtrafikken på Gjøvikbanen ble konkurranseutsatt i 

2008. Det vises eksplisitt til positiv erfaring med sistnevnte. Samtidig utrykkes det en tro på at 

videre konkurranseutsetting vil skje i tråd med fremtidig påvirkning fra EU. I den anledning 

mente Jernbanegruppen at det organisatoriske arrangementet i jernbanesektoren bør rustes 

bedre for fremtidens behov, blant annet ved å utvikle incentivordninger og operasjonelle mål: 

«Systemet i dag har i stor grad vore basert på tillit til at alle aktørane yter sitt beste. Det er i 

liten grad knytt økonomiske betalingar, bøter eller bonusar til leveransane mellom partane.» 

(Jernbanegruppen 2011, 40)     

Det utryktes først og fremst et behov for tydeligere ansvarsfordeling med hensyn til 

eierskap til selskaper, areal og såkalte kritiske produksjonsfaktorer. Mer spesifikt er det snakk 

om togselskap, salgs- og distribusjonsløsninger, materiell, verksteder, stasjoner og terminaler. 

Prinsipielt mente Jernbanegruppen at nøytrale parter bør levere løsninger til flere aktører for å 

sikre konkurranse på like vilkår, noe ordningen fra 1996 ikke tillot til dels på grunn av uklar 

ansvarsfordeling mellom NSB og Jernbaneverket på nevnte områder. Flertallet av medlemmene 

entes om at Jernbaneverket bør ha ansvaret for å drifte, bygge og vedlikeholde all infrastruktur; 

at ulike transportselskap må ha tilgang til stasjonsområdene på like vilkår; og ikke minst at det 

er behov for gjennomgang av eierskap til verksteder, godsterminaler og stasjoner for å sikre 

ulike operatørselskaper tilgang, og for å sikre mer kunderettede løsninger. 

 

4.10  Agendasettingsfasen 

Høyre hadde i sitt stortingsvalgprogram for 2013-2017 gått inn for en strukturell deling av 

Jernbaneverket i to selskaper – et selskap med ansvar for drift og utvikling av infrastruktur, og 

et selskap ett for utbygging og vedlikehold. Fremskrittspartiet hadde på sin side gått mer 

drastisk til verks og foreslått å oppheve togmonopolet på persontransport og selge unna NSB. 

Da disse partiene dannet regjering høsten 2013 ga deres politiske plattform utrykk for et 

kompromiss mellom hovedelementene i partienes politiske mål for jernbanesektoren. 
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I regjeringens politiske plattform fremgår det at regjeringen har til hensikt å øke både 

jernbaneinvesteringer og konkurranse på sporet, og at «[j]ernbanen skal være et 

konkurransedyktig alternativ for både passasjerer og gods.» (Regjeringen 2013, 67) Videre 

fremgår det at regjeringen ønsket å gjennomføre en større reform for å omorganisere NSB og 

Jernbaneverket, med det noe vagt definerte formål om å oppnå «en hensiktsmessig 

styringsstruktur, en forretningsmessig organisasjonsform og tydelige mål.» (ibid.) Regjeringen 

ønsket å gjennomgå hvordan kjørevegsavgiften bør uformes for å oppnå en konkurransenøytral 

infrastruktur, legge en langsiktig plan for å tilpasse norske signalanlegg den europeiske 

standarden, samt «sørge for en konkurransenøytral eier- og driftsstruktur av alle 

jernbaneterminaler». (ibid.) 

 Når man snakker om politiske mål er det viktig å ha i mente at de ofte er bevisst 

formulert på en slik måte at de skal kunne nås med mange midler, og jernbanereformen er i så 

måte intet unntak. Reformen kan uten tvil sees på som et politisk initiativ ettersom den 

annonseres i regjeringserklæringen, men ettersom målene er så vagt formulert, fikk 

administrativ ledelse svært frie tøyler når det kom til å gi reformen et mer konkret innhold. Ikke 

minst var det en stor vilje i det administrative apparatet til å gjennomføre endringer, da det lenge 

var kjent at noe måtte gjøres. Som en informant påpeker, hadde delingen i 1996 vært vellykket 

på enkelte områder, mens den på andre områder ikke hadde fungert helt optimalt (Informant 2). 

I det administrative apparatet så man derfor en mulighet til å legge bedre til rette for 

konkurranse og få sektoren til å fungere bedre. 

 

4.11  Utredningsfasen 

Da arbeidet med reformen begynte, var Jernbanegruppens rapport et godt utgangspunkt for hvor 

skoen trykker – rapporten ga et bilde av både samtidens og fremtidens utfordringer, og kom i 

tillegg med forsikte forslag til strukturelle endringer. Rapporten ble hentet inn da sektoren 

skulle omorganiseres (Informant 4). Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen skal etter sigende 

selv ha uttalt at rapporten var et godt utgangspunkt for å omorganisere sektoren. Bevilgningene 

over statsbudsjettet til jernbanen hadde økt gradvis over de siste ti årene, og regjeringen Solberg 

hadde i tillegg økt bevilgningene til jernbanen utover NTP (2014-2023). I det administrative 

apparatet fantes det både evne og vilje til å gjøre endringer.  
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Ved begynnelsen av 2014 begynte en gruppe konsulenter arbeidet med å utvikle 

innholdet i reformen. Arbeidet kan i begynnelsesfasen forstås som en systematisk prosess som 

fulgte en bottom-up tankegang, da det i utgangspunktet ikke forelå noen «best practice» eller 

ferdige modeller å velge mellom: 

  

Vi tenkte at vi ikke kunne hoppe ned til vurderingen av ferdige modeller for norsk 

jernbanesektor, vi er nødt til å gjøre dette systematisk, for hvis du går ut i Europa og ut 

i verden så er det en million måter å gjøre dette på – det er liksom ikke en best practice 

for hvordan jernbanesektorer organiseres. (Informant 2) 

  

Innholdet ble derfor bygget frem analytisk med utgangspunkt i den eksisterende 

organisasjonsstrukturen. Man begynte med andre ord ikke med blanke ark, men benyttet det 

man allerede hadde til rådighet. Å bygge fra bunnen av, slik man hadde gjort ved opprettelsen 

av Nye Veier AS i veisektoren, hadde blitt for kostbart i jernbanesektoren. Det fremstod derfor 

som klokt å heller bygge videre på elementer fra 1996:  

 

For å være litt pragmatisk, så er det nok god samfunnsøkonomi i å prøve og omstille det 

man har når man har så store systemer. Det er vanskelig å se at man da bør legge ned og 

gi avkall på den institusjonelle hukommelsen og den kompetansen som finnes i disse 

institusjonene. (Informant 3) 

 

På spørsmål om hvorvidt jernbanereformen oppfattes som radikal, og hvorvidt den kan sees på 

som et brudd med tidligere føringer, svarer en annen informant at reformen ikke er et brudd 

med 1996, men heller en videreføring av det samme grunnlaget. Informanten påpeker imidlertid 

også at «man har gått mye lengre på den veien», og at reformen slik sett utgjør «en mer 

dramatisk og omfattende endring.» (Informant 4) En tredje informant mener at regjeringen 

Solbergs reform er minst like gjennomgripende og radikal som reformen i 1996, men at den 

tross alt bygger på grunnmurene fra 1996-reformen (Informant 1). Det samme bekreftes av en 

fjerde informant, som mener at regjeringen Solbergs reform presenterer noe nytt, men at 

delingen i 1996 var «en forutsetning for å kunne gå videre i den retningen.» (Informant 5) En 
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femte informant ser på sin side feil og mangler ved ordningen av 1996 som en viktig grunn til 

at det var stor reformvilje i den administrative ledelsen: 

 

Initiativet var politisk, men antageligvis hadde den administrative ledelsen stor vilje, og 

tenkte kanskje at det var bra at det endelige skjedde noe. Det ble jo gjort en stor 

strukturell endring i 1996. Noe av det har vært veldig vellykket, og noe av det har vært 

mindre optimalt. Man så en mulighet til å få gjort noe med det, en mulighet for å få lagt 

til rette for konkurranse på persontogsiden, og en mulighet til å få Jernbaneverket til å 

fungere bedre. (Informant 2) 

 

Det administrative apparatets mål var i tråd med regjeringens ønsker å skape en mer 

forretningsmessig innretning, tydeligere ansvarsfordeling og ta i bruk incentivmekanismer i 

større grad, men hadde utenom disse føringene frihetsgrader til å foreslå nærmest hva som helst 

(Informant 2). Siden jernbanesektoren som nevnt er rigid, og enkelte deler bærer preg av å være 

naturlige monopoler, kan arbeidsprosessen knyttet til utredningsfasen beskrives som et forsøk 

på å først og fremst kartlegge hvor det var mulig å skape mer dynamikk, eller med andre ord 

finne ut hva som var naturlig monopolvirksomhet og hva som kunne fristilles. Grunntanken var 

at en mer forretningsmessig innretning skulle oppnås ved at flere oppgaver ble overført til 

private aktører etter konkurranse. 

Det ble foretatt analyser av hvorvidt oppgavene best passet under privat utøvelse, 

ordinær forvaltning eller statlige selskap. I denne fasen så man på hvordan forholdene allerede 

var, hvorvidt det var lovmessige eller formelle føringer for hvor oppgavene kunne plasseres, og 

hvorvidt EU-regelverk allerede ga bestemmelser på noen områder. I tillegg ble det sett på 

hvorvidt oppgavene naturlig hang tett sammen med andre oppgaver, hvorvidt oppgaven trivdes 

i nærhet eller avstand til politisk myndighet, og hvorvidt det var mulig å konkurranseutsette 

oppgaven. I alt ble sektoren grovsortert i 29 hovedpunkter, som hver for seg gjennomgikk 

separate analyser for å finne ut under hvilke hovedområder og hypotetiske organisasjonsenheter 

de best passet under.  

Ut av ut av denne prosessen fremgikk det en rekke hypotetiske hovedalternativer knyttet 

til nye organisasjonsenheter og oppgavefordeling blant dem, og etter hvert som disse ble 

gjennomgått grundigere, ble det gradvis tegnet et tydeligere bilde av et mulig enderesultat. De 
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initielle analysene ga imidlertid ingen entydige svar. Prosessen munnet ut i en foreløpig 

konklusjon hvor de aller fleste oppgaver var sortert i hypotetiske organisasjonsenheter, mens 

andre var enten helt eller delvis uavklarte. Det som gjenstod var en fire-fem større 

problemstillinger som potensielt kunne bli politiske stridstemaer i en senere fase, eller som en 

informant ordla seg, det reformen egentlig handlet om (Informant 2). Problemstillingene som 

stod igjen handlet blant annet om hvorvidt utbygging av infrastruktur skulle skje i regi av 

infrastrukturforvalter, eller om man heller kunne tenke seg et separat selskap ala veiselskapet. 

Er det riktig å ta de kommersielle bitene i Rom Eiendom og legge disse til 

infrastrukturforvalter? Skal salg og billettering skje i regi av fylkene, eller skal et separat 

selskap ta seg av det? 

Videre kan innspill fra underliggende etater ha hatt en viss innvirkning i denne fasen. I 

et brev datert 10. april 2014 ba Samferdselsdepartementet formelt om faglige innspill fra 

Jernbaneverket (Samferdselsdepartementet 2014). Av brevet fremgår det at 

Samferdselsdepartementet hadde startet et utredningsarbeid for å konkretisere innholdet i 

jernbanereformen, og at resultatene ville inngå i den endelige stortingsmeldingen. Samtidig 

understrekes det at departementet vurderer og konkluderer på eget grunnlag, men at de like fullt 

er åpne for innspill der Jernbaneverket har kompetanse. Samferdselsdepartementet ba om 

forslag til en eller flere helhetlige modeller. Svarfristen ble satt til 10. mai 2014. 

 Jernbaneverkets forslag samsvarer i stor grad med det Samferdselsdepartementet senere 

selv konkluderte med: det ble foreslått å omdanne Jernbaneverket til et statsforetak med 

handlefrihet til å gjennomføre flerårige vedlikeholds- og utbyggingspakker, og i tillegg opprette 

et transportdirektorat med ansvar for planlegging på tvers av de ulike transportformene (Holtet 

2014). Denne ideen om et samlet transportdirektorat kan mulig tenkes å stamme fra Sverige, 

hvor Trafikkverket har ansvar for langsiktig planlegging av transportsystemet for veitrafikk, 

jernbanetrafikk, sjøfart og luftfart. Det er også viktig å ha i mente at jernbanereformen i 

utgangspunktet var tiltenkt å være del av en større transportreform, men i praksis ble et mer 

selvstendig tiltak, på samme måte som reformen på veisiden. Jernbanedirektør Elisabeth Enger 

så for seg at det nye direktoratet skulle legge til rette for politiske beslutninger og utføre 

oppgaver knyttet til helhetlig transportplanlegging, inkludert utarbeiding av rutemodeller og 

statlige kjøp av alle typer transporttjenester. Infrastrukturforetaket skulle på sin side være 

gjennomføreren, og forholde seg til fireårige vedlikeholdspakker for å sikre en viss 

langsiktighet i driften (Holtet 2014). Jernbaneverket var imidlertid lite opptatt av 

konkurranseutsetting.  



49 

 

NSB hadde på sin side egenrådig fremstilt forslag til organisasjonsendring allerede 

høsten 2013 (NSB 2013). Konsernsjef Geir Isaksen pekte på samme utfordringer som 

jernbanegruppen hadde gjort et par år tidligere, og mente at det var behov for en omorganisering 

av hele jernbanesektoren skulle disse utfordringene takles. NSB foreslo i den anledning at det 

skulle opprettes to aksjeselskap. Det ene selskapet var tiltenkt å underlegges 

Samferdselsdepartementet, og «drifte og bygge ut infrastruktur, eiendom, utvikling av 

knutepunkter, ha ansvaret for togmateriell og kjøp av persontogtjenester». (NSB 2013) Det 

andre selskapet skulle legges under daværende Nærings- og handelsdepartementet, og «være et 

kommersielt selskap med forretningsmessige mål på lønnsomhet og avkastning». (NSB 2013) 

Selskapets virksomhet skulle være innen «godstog, persontog, buss, samt vedlikehold av både 

tog og banestrekninger.» (NSB 2013) NSBs forslag hadde imidlertid medført at politikknære 

arbeidsoppgaver ble lagt langt fra politikken. I tillegg ville NSBs forslag vært vanskelig å 

gjennomføre ettersom det hadde vært vanskelig å samle noe som allerede er fragmentert: «Når 

du har skilt ut noe som selskaper, så er det ikke så veldig lett å ta det tilbake.» (Informant 4) 

LO, Norsk Jernbaneforbund (NJF) og Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF) har på sin 

side alltid hatt en samlet styring av jernbanen som mål. Fagforbundene lanserte imidlertid ikke 

en alternativ organisasjonsmodell før i etterkant av stortingsmeldingen, i hovedsak fordi de ikke 

ble forhåndsvarslet angående tidspunktet for lanseringen av stortingsmeldingen. Modellen er 

kjent som NSB 2.0, og kan best beskrives som et integrert holdingselskap, hvor tanken er å 

samle Jernbaneverket og NSB under en felles paraplyorganisasjon direkte underlagt 

Samferdselsdepartementet. Underlagt holdingselskapet skulle være et infrastrukturselskap med 

ansvar for trafikkstyring, drift, vedlikehold, utbygging, signal, planlegging og investeringer. I 

tillegg skulle NSBs trafikkdel videreføres som et separat selskap og ha ansvar for togdrift, 

investeringer i materiell, samt vedlikehold av tog og materiell (NJF 2015). Av 

organisasjonskartet for den foreslåtte modellen fremgår det at modellen også åpner opp for 

konkurranse mellom togselskaper, vedlikeholdsselskaper, entreprenører og leverandører. Det 

er imidlertid enkelt å se at en slik ordning hadde gitt NSBs trafikkdel store fordeler i forhold til 

andre togselskaper, og at rettferdig konkurranse – som er et viktig element i jernbanereformen 

– dermed hadde blitt umulig. 

Når det gjelder innvirkning fra omgivelsene i en bredere forstand, tyder lite på at 

helhetlige organisasjonsmodeller fra andre land ble kopiert. Av intervjuene fremgår det at man 

har sett på både positive og negative erfaringer fra andre land, særlig Sverige, Storbritannia, 

Sveits og Tyskland, men at innholdet i bunn og grunn ble analytisk bygget frem med 
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utgangspunkt i lokale forhold og eksisterende strukturer. Om inspirasjon ble hentet fra andre 

land, var det kun snakk om enkeltelementer. Informanter viser til at samferdselsminister Ketil 

Solvik-Olsen så mest til Sveits, og lot seg særlig inspirere av deres evne til å planlegge 

langsiktig og se hele sektoren i sammenheng (Informant 4 og 5). I forbindelse med en invitasjon 

til en pressekonferanse, uttalte samferdselsministeren at «[s]veitserne har lykkes særlig godt 

med langtidsplanleggingen. Det gjelder både for utvikling av robust infrastruktur og gode 

ruteopplegg.» (Samferdselsdepartementet 2015) Samferdselsministeren uttaler videre:   

 

I regjeringens arbeid med reform av norsk jernbane ønsker vi å lære av andre land hvor 

jernbanen er i positiv utvikling. Jeg har nylig besøkt Sveits, og nå går turen til England. 

Vi må lære av andres suksesser og feilskjær når vi nå skal legge grunnlaget for en bedre 

organisering av vår egen jernbane. (Samferdselsdepartementet 2015) 

 

Reformen bør også sees i sammenheng med impulser som måtte komme fra EU. En informant 

påpeker at Jernbanepakke IV, som for øvrig ikke er fullt implementert i skrivende stund, kan 

leses som et uttrykk for et rådende tenkesett som påvirker utviklingen i europeisk jernbane. 

Informanten mener at man vet «hvor landet ligger» lenge før jernbanedirektivene blir gjort 

gjeldende, og at ideer gjerne spres raskt gjennom ulike råd og utvalg som politisk og 

administrativ ledelse i Samferdselsdepartementet deltar i (Informant 3). I likhet med tidligere 

EU-føringer, inneholder Jernbanepakke IV forslag til en rekke nye forordninger knyttet til 

etableringen av et felles jernbanemarked, samt pålegg om fullstendig deling av 

infrastrukturforvalter og operatørselskaper.  

En annen informant påpeker på lignende vis at det ikke er jernbanepakken i seg selv 

som har drevet frem endring, men heller en mer eller mindre felles europeisk grunntanke om 

konkurranse, fri flyt og interoperabilitet som også er sterkt tilstedeværende i nevnte 

jernbanepakke (Informant 4). På grunn av lokale variasjoner kommer de samme ideene til 

utrykk på svært ulikt vis i ulike land: «Den samme typen organisering kan virke veldig ulikt i 

de forskjellige landene avhengig av både historien, kulturen og markedet». (Informant 4) En 

annen informant hevder videre at Jernbanepakke IV trekker i retning av standardisering i 

Europa, men at dette vil ta svært lang tid (Informant 1). Tvert imot var organiseringen av 

europeisk jernbane på tvers av land likere da forvaltningsbedriften fremdeles var normen 

(Informant 3). På spørsmål om hvorvidt denne idespredningen kan oppfattes som tvang eller 
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inspirasjon, svarer en informant at det er et politisk spørsmål; Senterpartiet hadde sannsynligvis 

oppfattet det som tvang, mens Høyre sannsynligvis oppfatter det som inspirasjon (Informant 

3). 

Lignende konklusjoner finner man i TØI-rapporten Organisering av persontrasport på 

jernbane i Europa: En kunnskapsoversikt (Krogstad 2013). Av rapporten fremgår det at 

Jernbanepakke IV har vært kraftig debattert i forkant av fremleggelsen, og at kommisjonen 

opprinnelig ønsket en fullstendig deling mellom infrastruktur og transporttjenester. Dette 

forslaget møtte imidlertid motstand fra Tyskland og Østerrike som ønsket å beholde sine mer 

integrerte holdingmodeller. Også Frankrike motsatte seg forslaget da de lanserte sine planer om 

å reintegrere infrastruktur og transport i en egen holdingmodell. Det endelige forslaget til 

Jernbanepakke IV, som ble lansert 30. januar 2013, inneholdt derfor ikke et krav om fullstendig 

separering, men heller krav om at infrastrukturforvalter må være operasjonelt og økonomisk 

uavhengig av operatøren. Således ble holdingmodeller akseptert så lenge infrastruktur er 

organisert i rettslig selvstendige datterselskaper. Jernbanepakken inneholder for øvrig et forslag 

om at all innenlands persontogtransport skal åpnes opp for konkurranse.  

 Hva gjelder idepakker mer konkret, påpeker en informant at «noe av kritikken mot 

reformen i Norge er at den på en måte er litt preget av New Public Management-tekning i en 

tid der mange er på vei bort fra den tenkningen, i alle fall i sin rendyrkede form.» (Informant 4) 

En annen hevder på sin side at NPM-trekkene var mye tydeligere ved reformen i 1996, men at 

det også finnes NPM-elementer i regjeringen Solbergs jernbanereform, og at man slik sett har 

1996-reformen i minne selv i dag (Informant 3).  

 

4.12  Avklaringsfasen 

Utredningsfasen beredte grunnen for videre regjeringsbeslutninger. Sommeren 2014 hadde 

arbeidsgruppen gjort klar for seg omtrent 80-90% av reformens innhold; de hadde sortert unna 

mange problemstillinger og løftet frem de store temaene. På dette tidspunktet fikk 

reformarbeidet et økt politisk innslag ved at statssekretærer fra en rekke departementer ble 

inkludert i prosessens siste fase, hvis formål var å få avklart de siste store spørsmålene som 

gjenstod. Statssekretærene kom blant annet fra Samferdselsdepartementet, Nærings- og 

fiskeridepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Forsvarsdepartementet og 

Finansdepartementet. Hensikten med å inkludere disse var å ta høyde for endringer i 
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jernbanesektoren kan påvirke også andre sektorer. Alle informanter enes imidlertid om at det 

ikke fantes motstand mot reformen per se, men heller ulike syn på hva som er best, samt enkelte 

innslag av «what’s in it for me»-tankegang. Eventuelle protester fra andre aktører, deriblant 

opposisjonspartier og særlig fagforeningene som fryktet lavere lønn og dårligere 

pensjonsordninger i et konkurranseutsatt marked, var ikke utslagsgivende for reformens 

innhold. Reformen møtte generelt lite motstand før stortingsmeldingen var ferdig utarbeidet og 

godkjent i statsråd. Grunnen til at dette kan sees i sammenheng med at det var bred enighet i 

det administrative apparatet og blant politikere at sektoren var moden for reform (Informant 3 

og 4).   

De fleste større spørsmål var avklart mellom departementene i april 2015, men den 

politiske diskusjonen fortsatte ut over vinteren. Dette foregikk parallelt med at 

stortingsmeldingen ble ferdigstilt. Enkelte detaljer var av den grunn ennå ikke avklart selv da 

stortingsmeldingen ble godkjent i statsråd 12. mai 2015, noe som implisitt kan leses ut av 

meldingen. Innholdet gir imidlertid et godt bilde av beslutningsprosessens resultat. Endringene 

som presenteres omfatter en rekke tiltak som er ment å legge til rette for konkurranse om 

trafikkpakker på jernbanenettet i tråd med regjeringens føringer. Reformen medfører for det 

første det som i stortingsmeldingen blir omtalt som rasjonell plassering av hovedoppgaver, som 

i hovedsak viser til et tydeligere skille mellom styrende og utførende oppgaver, eller med andre 

ord fullstendig separering av myndighetsoppgaver og tjenesteproduksjon. 

Ifølge flere informanter kan reformen forstås som en naturlig kulminering av 

fristillingstiltakene som ble påbegynt i 1996, eller eventuelt en rendyrking og videreutvikling 

av den ordningen (Informant 2, 4 og 5). For å rendyrke ordningen, vil markedsmekanismer nå 

i større grad benyttes til styring og koordinering så langt det er hensiktsmessig, mens offentlige 

organer og statlige selskaper vil benyttes der disse har sine styrker (Samferdselsdepartementet, 

6). Enkelte deler av sektoren får på denne måten en mer utpreget regulatorisk utforming hvor 

myndighetenes oppgave i stor grad blir å legge forholdene til rette for rettferdig konkurranse, 

samt kjøpe tjenester fra ulike transportselskaper etter anbud. Slik dannes en arena hvor flere 

aktører, private så vel som statlige, kan konkurrere om trafikkpakker på like vilkår. Staten tar 

tydeligere grep på enkelte områder, samtidig som det introduseres sterke elementer av 

konkurranse: 

 

Dette er en reform hvor staten tar tydeligere styringsgrep om det staten ønsker å styre. 

Man har jo et veldig klart statlig eierskap, men så har du jo også elementer av 
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konkurranse. En større del av oppgavene kan bli utført av andre enn statlig ansatte. 

(Informant 4) 

  

I denne fasen ble det endelig avklart mer nøyaktig hvordan direktorat og 

infrastrukturforvalter skulle være organisert. Behovet for deling ble begrunnet med at 

Jernbaneverket etter ordningen fra 1996 hadde for stort spenn i sine oppgaver, ettersom organet 

var ansvarlig for både strategiske plan- og utviklingsoppgaver med lang tidshorisont, i tillegg 

til rent operative oppgaver med kort tidshorisont. Det ble hevdet at en deling av Jernbaneverket 

i et direktorat og infrastrukturforetak ville tillate politisk styring på overordnet nivå, samtidig 

som rent tekniske og operative oppgaver kunne overføres til underliggende organer. Av 

stortingsmeldingen fremgår det også at Jernbanedirektoratet er tiltenkt å ha en «sentral posisjon 

i styring og koordinering av sektoren, ved at det vil være kjøper av infrastrukturtjenester, kjøper 

av togtransport, langsiktig planlegger, koordinator mot andre forvaltningsområder og 

premissgiver for sektorens generelle innretning.» (Samferdselsdepartementet, 18) Det ble med 

andre ord bestemt at direktoratet skulle fungere som en oversetter mellom politisk og operativt 

nivå.  

Jernbaneinfrastruktur betegnes gjerne som et naturlig monopol ettersom det er vanskelig 

å utnytte makskapasiteten på jernbanelinjene om flere parallelle linjer konkurrer med 

hverandre. Det finnes ikke et effektivt marked for dem, og det er derfor naturlig at ansvaret for 

forvaltning av jernbaneiendommen tilfaller en statlig aktør. Flere organisasjonsalternativer ble 

vurdert, deriblant å overlate oppgavene til en forvaltningsbedrift, som i praksis betyr at 

jernbaneinfrastrukturen hadde blitt en del av statens juridiske person. Et annet alternativ var å 

ta infrastrukturen ut av staten og legge den inn i et eget aksjeselskap. Det tredje alternativet, 

som man også landet på til slutt, var å opprette et eget statsforetak. I praksis er ikke stor forskjell 

mellom et aksjeselskap og et statsforetak, men valget ble vurdert som mest hensiktsmessig 

ettersom man ønsket å signalisere at jernbaneinfrastruktur i hovedsak kom til å forbli et statlig 

ansvarsområde, samtidig som man ønsket en ordning som tillot økt bruk av markeds- og 

incentivmekanismer, samt sørget for en viss distanse til det politiske nivå.    

Ordningen med et statsforetak - finansiert av statlige vederlag for infrastrukturtjenester, 

kjørevegsavgifter og brukerbetaling fra togselskapene, samt inntekter fra eiendomsvirksomhet 

– er ment å sikre operasjonell frihet og incentiver til effektiv drift. Det åpnes også opp for delvis 

konkurranseutsetting av drifts- og vedlikeholdstjenester så snart rammebetingelsene ligger til 
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rette. Dette er ment å bøte for enkelte mangler fra ordningen av 1996, hvor omfanget av eksternt 

kjøpte vedlikeholdsoppdrag ble oppfattet som uforutsigbart av leverandørbransjen. I 

stortingsmeldingen påpekes det at dette ga lite rasjonell anvendelse av ressurser, som i verste 

fall kunne medføre permitteringer, konkurser og oppsigelser (Samferdselsdepartementet, 20).  

For å bøte for disse manglene, ble det bestemt at infrastrukturforetaket over tid skulle 

konkurranseutsette alle drift- og vedlikeholdsoppgaver så langt disse er egnet for 

konkurranseutsetting. 

Reformen fremstår som særlig radikal for NSB. Gitt at man skal realisere konkurranse 

på like vilkår, kan ikke NSB ha fordeler som gjør det mindre attraktivt for andre aktører å 

konkurrere. Også Flytoget tenkes etter hvert å få muligheten til å konkurrere om andre 

trafikkpakker. NSBs fordeler knyttes først og fremst til det faktum at konsernet siden 1996 har 

hatt tilnærmet monopol på persontogtrafikk. Samtidig har konsernet eid og forvaltet areal, 

rullende togmateriell, vedlikeholdstjenester av togmateriell, og salgs- billetteringssystemer. Av 

hensyn til rettferdig konkurranse ble det bestemt at disse funksjonene skulle skilles ut gjennom 

datterselskaper hvis eierskap senere skulle overtas av enten departementet eller 

infrastrukturforetaket. Selskapene Rom Eiendom AS (areal og verksteder) og Mantena AS 

(togvedlikehold) overføres til henholdsvis infrastrukturforetaket og Samferdselsdepartementet. 

I stortingsmeldingen foreslås det også at rullende togmateriell og salgs- og billetteringssystemer 

skilles ut av NSB og overføres til andre forvaltningsorganer, selv om det eksakte eierforholdet 

og tidspunkter for overføringen i skrivende stund ikke er avklart.  

Tanken bak disse tiltakene er blant annet at togmateriellet skal stilles til disposisjon for 

togselskapene som vinner trafikkpakkene etter konkurranse. Kjøper av tjenestene (direktoratet) 

vil videre avgjøre hvorvidt det er obligatorisk å benytte statens materiell. På denne måten vil 

ovennevnte etableringshindringer bygges ned. Et felles salgs- og billetteringssystem vil gjøre 

det enkelt for brukere av persontransporttjeneste å kjøpe billetter uavhengig av hvilket selskap 

som betjener en gitt strekning. NSB persontog, Tågkompaniet AB, NSB Gjøvikbanen, Nettbuss 

og CargoNet videreføres i NSB-konsernet, som skal drive forretningsmessig drift på vei og 

bane. 
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5 Analyse 

5.1 Analyse ut fra det instrumentelle perspektiv 

Av den empiriske beskrivelsen fremstår det som umiddelbart klart at det er vanskelig å fastsette 

nøyaktig når det første initiativet til reform ble tatt. Det er tydelig at problemene i 

jernbanesektoren strekker seg langt tilbake i tid, at problemene lenge har vært kjent, og at 

endringer har blitt forsøkt initiert allerede fra midten av 2000-tallet. Dette kan vitne om en 

gradvis oppbygging mot en reform over lengre tid. Tar man imidlertid kun utgangspunkt i 2013, 

da reformen for første gang ble eksplisitt annonsert i regjeringen Solbergs politiske plattform, 

svarer reformarbeidet i stor grad til forventningene i den hierarkiske varianten av det 

instrumentelle perspektiv. Initiativet kom fra politisk ledelse, og reformarbeidet ble i det videre 

løp hierarkisk styrt av toppledelsen i Samferdselsdepartementet, uten særlig involvering av eller 

innvirkning fra utenforstående aktører.  

I initieringsfasen er det viktig å merke seg at målspesifisiteten er noe svak, da 

regjeringen kun uttrykker et behov for økt bruk av konkurranse og incentivmekanismer, samt 

et behov for å omorganisere Jernbaneverket og NSB for å oppnå en mer hensiktsmessig 

styringsstruktur. Det blir i liten grad gitt konkrete føringer for et nytt organisatorisk 

arrangement. At politiske mål er noe vagt definert er imidlertid ikke uvanlig, da politiske mål 

gjerne er bevisst konstruert for å kunne nås med en rekke ulike midler. Problemdefineringen, 

endog noe vag, bærer likevel preg av instrumentell tankegang i og med at de fastsatte målene 

om en bedre jernbane blir forsøkt oppnådd gjennom økt bruk av konkurranse og 

incentivmekanismer, som på sin side krever omorganisering av de formelle strukturene.  

Til tross for lav målspesifisitet knyttet til problemforståelse vil det være rimelig å 

argumentere at reformarbeidet alt i alt artet seg som en toppstyrt og lukket prosess. Den eneste 

synlige konsekvensen av lav målspesifisitet er at de innleide konsulentene i den administrative 

ledelsen i departementet fikk rimelig frie tøyler til å gi reformen et konkret innhold, da de ikke 

hadde et entydig mål å rette seg etter, men kun overordnede føringer. Helhetlig sett vil det 

imidlertid fremdeles være rimelig å hevde at departementet beholdt kontrollen gjennom hele 

reformprosessen.  

Konsulentene bygget frem innholdet på analytisk vis, og fulgte regjeringens føringer så 

langt det lot seg gjøre. Arbeidet frem mot en problemløsning fremstår som rasjonelt i den 

forstand at alle hovedoppgaver i jernbanesektoren gjennomgikk separate delanalyser og ble 
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plassert i en rekke hypotetiske organisasjonsenheter. Det instrumentelle perspektivs antakelser 

om tilnærmet rasjonalitet gjenspeiles således i at man forsøkte å komme frem til en 

tilfredsstillende løsning gjennom å vurdere en rekke alternative organisasjonsmodeller. Dette 

vitner om et rasjonelt fokus mot å finne det beste løsningsalternativet i forhold til 

problemforståelsen, og svarer til de instrumentelle forventningene om rasjonell mål-middel-

kalkulasjon i tråd med en konsekvenslogisk tankegang. Det faktum at innleide konsulenter ble 

aktivisert i arbeidet med reformen kan for før øvrig støtte opp under argumentet om en 

tilnærmet rasjonell prosess, da det er liten grunn til å tro at disse hadde en egeninteresse eller 

normative preferanser knyttet til hvordan sektoren bør være organisert. Ikke minst er 

informantene stort sett samstemte i at reformen ble drevet frem i departementet.   

Grunnleggende antakelser knyttet til den hierarkiske varianten av det instrumentelle 

perspektiv bekreftes videre av at underliggende organer ble aktivisert i utredningsfasen. 

Spesifikt Jernbaneverket ble invitert til å komme med forslag til organisasjonsmodeller, 

ettersom de ble oppfattet som et organ med særlig ekspertise på området. Prosessen fremstår 

likevel som hierarkisk kontrollert i og med at Samferdselsdepartementet i sitt oppdragsbrev ga 

ettertrykkelig beskjed om at departementet i siste instans vurderte og konkluderte på eget 

grunnlag. Hadde prosessen i større grad stemt overens med antakelsene i forhandlingsvarianten 

av det instrumentelle perspektiv, kunne man ventet å observere større grad av forhandling 

mellom organene. Det man derimot ser er et stort samsvar mellom Jernbaneverkets foreslåtte 

organisasjonsmodell og det faktiske innholdet i reformen. Hvorvidt denne konvergensen i 

meninger skyldes innflytelse fra Jernbaneverkets side er imidlertid uklart, da informantene ikke 

enes om svaret, og empirien derfor er noe sprikende. Alternativ kan dette muligens kunne tolkes 

som at delingen av Jernbaneverket i direktorat og infrastrukturforetak, samt etableringen av et 

tydeligere skille mellom infrastrukturforvalter og togselskaper, var det rasjonelt beste 

løsningsalternativet i forhold til problemforståelsen. 

For øvrig er det verdt å merke at Samferdselsdepartementet inviterte alle berørte aktører 

til å komme med innspill på utvalgte tema, men at de ikke ble invitert til å komme med forslag 

til organisasjonsmodeller på samme måte som Jernbaneverket. Dette vitner om en hierarkisk 

styrt prosess ved at Samferdselsdepartementet selv bestemmer hvilke aktører som skulle 

involveres i ulike deler av reformarbeidet. Det samme poenget bekreftes av det faktum at NSB 

egenrådig foreslo en organisasjonsmodell allerede i 2013, men at denne modellen tilsynelatende 

ikke var utslagsgivende for reformens endelige innhold. Opposisjonspartier og fagforeninger 

var kritiske til markedsrettede endringer i jernbanesektoren, men heller ikke disse kan sies å ha 



57 

 

hatt nevneverdig innvirkning, i alle fall ikke med hensyn til det organisatoriske arrangementet. 

At fagforbundene ikke lanserte sin alternative organisasjonsmodell før stortingsmeldingen var 

utarbeidet, da de rett og slett ikke var informert om reformarbeidets forløp og tidspunktet for 

lanseringen av stortingsmeldingen, kan vitne om at Samferdselsdepartementet ikke ønsket 

innvendinger fra deres side hva gjelder organisasjonsmodeller.  

Først i avklaringsfasen får reformarbeidet noe økt innslag av horisontal forhandling, da 

statssekretærer inviteres til å delta i reformarbeidets avsluttende fase, selv om det også her er 

tydelig at Samferdselsdepartementet i stor grad styrer prosessen. Det faktum at den politiske 

ledelsen igjen blir mer direkte involvert i reformarbeidet avsluttende fase underbygger nok en 

gang argumentet om at prosessen i stor grad har vært toppstyrt, og at den politiske ledelsen 

hadde det siste ordet. Empirien stemmer slik sett godt overens med den teoretiske antakelsen 

om at aktører med spesielle rettigheter og plikter spiller særs viktige roller. Inkluderingen av 

statssekretærer fra andre departementer fremstår som et rasjonelt valg ettersom endringer i 

jernbanesektoren enkelt kan påvirke også andre sektorer. Som det fremgår av intervjuene var 

det ingen antydninger til motstridene interesser mellom aktørene, noe som informantene 

forklarer ved å vise til at det var stor enighet både blant politikere og administrativ ledelse om 

at jernbanesektoren var moden for endring. 

Spørsmålet om hvorvidt det er samsvar mellom mål og middel er vanskelig å besvare 

ettersom målspesifisiteten som nevnt var svak i utgangspunktet. Ser man utelukkende på de 

føringene som regjeringen ga, er det tydelig at de har blitt oppnådd: det har blitt gjennomført 

en større strukturell reform av NSB og jernbaneverket, og den nye ordningen vil i større grad 

legge til rette før økt bruk av konkurranse og incentivmekanismer. At politisk ledelse etter 

sigende er fornøyd med innholdet i reformen, samt det faktum at stortingsmeldingen ble 

presentert og godkjent samme dag, kan vitne om at det i bunn og grunn er stort samsvar mellom 

intendert og faktisk resultat. Forklaringskraften til det instrumentelle perspektiv svekkes 

imidlertid noe av at ingen ting ble bygget fra bunnen av, og at det i aller største grad ble tatt 

utgangspunkt i eksisterende strukturer da de nye organene ble opprettet. Det kan selvfølgelig 

argumenteres for at dette var det mest rasjonelle å gjøre, men åpner samtidig opp for at tidligere 

valg kan ha lagt føringer for hva som er mulig å gjennomføre av endringer. 
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5.2 Analyse ut fra det historisk-institusjonelle 

perspektiv 

Den grunnleggende antakelsen i et historisk-institusjonelt perspektiv er at kjennetegn ved en 

organisasjons formative fase i stor grad vil legge føringer for videre endring. Dette fenomenet 

betegnes gjerne som stiavhengighet i faglitteraturen. I NSB sitt tilfelle er stiavhengigheten 

iøynefallende da organisasjonen forble organisert som en integrert forvaltningsbedrift fra sin 

opprettelse i 1883 frem til reformen i 1996. Deretter ser man en utviklingstrend mot mer 

markedsretting og strukturell spesialisering. Ut fra det historisk-institusjonelle perspektiv vil 

det være av interesse først og fremst å avdekke hva som kjennetegner stiene som blir fulgt, og 

hvilke mekanismer som har styrt utviklingen i en gitt retning.  

Gjennom NSB sin historiske utvikling er det mulig å observere et sett med sentrale 

drivkrefter eller mekanismer som kommer til syne hver gang spørsmålet om endring melder 

seg. Disse mekanismene kan først og fremst knyttes til NSB sin dobbeltrolle mellom 

næringspolitiske og samfunnsøkonomiske hensyn på den ene siden, og bedriftsøkonomiske 

hensyn på den andre. Motsetningsforholdene mellom disse hensynene kom for første gang på 

dagsorden da jernbanen for alvor begynte å få konkurranse fra veitransporten på begynnelsen 

av 1920-tallet.   Ny teknologi i form av bilen og landveisbussen medførte med andre ord tap av 

transportmonopol for jernbanen. Videreutvikling i transportteknologien, deriblant økt innslag 

av flytrafikk i etterkrigstiden, la over tid stadig større press på en ellers lite fleksibel og 

konkurransedyktig jernbane. Det faktum at organisasjonsreform ikke kom på dagsorden før 

bilen og landveisbussen kom tydelig i bildet – ca. 30 år etter opprettelsen av NSB -, skaper 

belegg for å hevde at konkurranse i transportmarkedet kan ha fungert som en negativ feedback-

mekanisme som over tid underminerte en rigid og lite tilpasningsdyktig struktur.   

I møte med disse utfordringene er det mulig å observere et mønster hvor myndighetene 

for det meste støtter opp om NSB sin samfunnsrolle, mens generaldirektøren og hovedstyret i 

langt større grad har hatt tendens til å vektlegge de bedriftsøkonomiske hensyn. Samtidig kan 

det virke som at de ulike preferansene som regel har blitt fulgt av mer eller mindre konkrete 

oppfatninger om hvordan jernbanesektoren bør være organisert. Dette kommer tydelig til 

utrykk ved de større reformforsøkene, som eksempelvis da Godstakskommisjonen foreslo å 

omorganisere NSB til et aksjeselskap, eller da hovedstyret selv foreslo lignende tiltak i 

forbindelse med MR-planen av 1958 og senere Langtidsplanen. Det er iøynefallende at NSB 

har vært forkjempere for markedsrettede tiltak og mer markedsrettede organisasjonsformer, 
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mens myndighetene på sin side har vært iherdige forsvarere av jernbanen som 

samfunnsinstitusjon, og dermed også den integrerte forvaltningsbedriften som 

organisasjonsform.  

NSB ble opprinnelig opprettet som et felles rammeverk for de statseide banene i en tid 

da jernbanen ble sett på som en viktig samfunnsinstitusjon. Den var ikke nødvendigvis direkte 

lønnsom, men hadde gunstige bieffekter for den nasjonale økonomien som helhet ettersom 

varer og mennesker kom raskere og enklere frem. Så lenge denne siden av NSBs funksjon ble 

tyngst vektlagt hos politisk ledelse, forble også forvaltningsbedriften intakt til tross for tidvis 

store underskudd som følge av kostnader knyttet til drift og vedlikehold av 

jernbaneinfrastruktur, samt tilbringertjenester på ulønnsomme strekninger. Myndighetenes 

preferanse for NSB som en forvaltningsbedrift kan skyldes at en integrert 

organisasjonsutforming i større grad tillot nærhet til politisk ledelse samt en helhetlig styring 

av sektoren fra politisk hold.  

 Med utgangspunkt i Selznicks forståelse av institusjonalisering kan det argumenteres at 

NSBs samfunnsrolle hadde blitt institusjonalisert. Imidlertid er det viktig å legge merke til at 

ledelsen i NSB selv var positivt innstilt til endring grunnet driftsunderskudd og svak 

konkurranseevne, men at endring ikke var mulig så lenge politisk ledelse hadde andre 

prioriteter. Det kan tenkes at NSB-ansatte for øvrig hadde verdier knyttet til organisasjonen, og 

at forvaltningsbedriften over årene hadde utviklet konservative trekk på enkelte områder, men 

det finnes ikke belegg for å hevde at dette var utslagsgivende med hensyn til organisasjonens 

motstandsdyktighet mot endring. Motstandsdyktigheten kan heller tilskrives den politiske 

ledelsens prioritering av de næringspolitiske og sosiale hensyn på bekostning av de 

bedriftsøkonomiske, kombinert med organisasjonens kompleksitet og størrelse. Således kan det 

sies at NSB forble organisert som en integrert forvaltningsbedrift all den tid myndighetene 

prioriterte jernbanens samfunnsrolle. Tatt i betraktning at den integrerte organisasjonsformen 

tross alt var dårlig egnet til å takle utfordringene som kom med tapet av jernbanens 

transportmonopol, vil det være rimelig å hevde at det ikke var positive feedback-mekanismer 

som vedlikeholdt forvaltningsbedriften, men snarere at NSB som forvaltningsbedrift vedvarte 

til tross for negative feedback-mekanismer, da myndighetene aktivt forsvarte denne 

organisasjonsformen til tross for dens ulemper. Det er verdt å merke at forvaltningsbedriften 

lenge hadde vært en vanlig organisasjonsform i europeisk jernbane, og derfor kan forstås som 

et høyst institusjonalisert system som ga robusthet over tid.    
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Imidlertid ser man på 1970-tallet, men særlig utover 1980- og 1990-tallet, antydninger 

til en politisk omprioritering til de bedriftsøkonomiske hensyn. I samme periode nådde 

jernbanens driftsunderskudd nye høyder. Den uholdbare situasjonen gjenspeiles blant annet i 

regjeringen Nordlis prioritering av såkalt sanering heller enn satsing, eller mer presist et ønske 

om reduksjon av jernbanetilbudet til de lønnsomme strekningene, da særlig lokaltrafikken i 

Oslo-området. I 1989, under Jan P. Syses koalisjonsregjering, ble det videre foreslått å dele 

infrastrukturdel og trafikkdel, på samme måte som Sverige hadde gjort noen år tidligere. 

Forslaget vant ikke frem, men NSB gjorde i 1990 endringer på egenhånd, da distriktsordningen 

ble erstattet av en mer markedsrettet divisjonsordning. Ett år senere gjennomføres et 

regnskapsmessig skille mellom infrastrukturdel og trafikkdel i tråd med EUs første 

jernbanedirektiv. Snart etter, i 1996, fulgte en fullstendig strukturelt skille mellom 

infrastrukturdel og trafikkdel. 

 Utviklingen tatt i betraktning kunne man muligens argumentere for at endringsforløpet 

kjennetegnes av gradvis endring gjennom at kulminering av små endringer over tid gir en 

organisk-transformativ effekt, ettersom man ser små markedsrettede endringer internt i NSB 

ved en rekke anledninger siden begynnelsen av 1900-tallet. Det er mulig å observere en grov 

historisk rytmikk i at NSB gjennomgår organisatoriske endringer med pluss/minus to tiårs 

mellomrom, først i 1924, og deretter i 1938, 1968, 1996 og sist men ikke minst 2015, når 

regjeringen Solbergs reform lanseres. Man ser blant annet at det på 1920-tallet opprettes en 

automobilavdeling og statsdrevne bilruter som et forsøk på tilpasning til konkurranse fra 

veitrafikken. Det opprettes deretter en salgsavdeling på 70-tallet, før det deretter innføres et 

regnskapsmessig skille mellom trafikkdel og infrastrukturdel tidlig på 1990-tallet. 

Konfliktlinjene mellom NSB samfunnsrolle og bedriftsrolle er samtidig synlige i den politiske 

debatten til enhver tid.  Endringene som ble gjennomført før 1996 er imidlertid av langt mindre 

interesse enn selve 1996-reformen og det som kommer etter, da reformen i 1996 ikke bare 

representerer en omfattende endring, men også et sammenbrudd av den integrerte 

forvaltningsbedriften og dermed også en tydelig stiendring bort fra det som har vært etablert 

praksis siden 1883.  

Det faktum at det forekom en brå endring i fravær av sjokk i 1996, gir belegg for å hevde 

at reformen var forårsaket av en lang periode med utmattelse, og at endringsprosessen således 

svarer til Streeck og Thelens (2005) utmattelsesmodell for inkrementell endring. Som nevnt 

kjennetegnes utmattelsesmodellen av brått sammenbrudd heller enn synlig endring over tid. Til 

forskjell fra teorien om avbrutt likevekt, hvor det ventes at brå endring vil være forårsaket av et 
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eksternt sjokk, vil brå omveltning i utmattelsesmodellen sees på som en konsekvens av gradvis 

utmattelse over lang tid. Utmattelsen i jernbanesektoren kan sees i sammenheng med at 

forvaltningsbedriftens rigide struktur var dårlig rustet til å takle endringer i omgivelsene, 

samtidig som dens størrelse og kompleksitet gjorde den motstandsdyktig mot endring. De 

primære nedbrytende mekanismene kan som nevnt knyttes til at den integrerte 

forvaltningsbedrift-strukturen var dårlig rustet til å takle konkurransen fra vei- og flytrafikken. 

Samtidig utgjorde driftsunderskudd et stort problem. Her er det mulig å argumentere at 

1996-reformen ikke bare representerte et strukturelt brudd, men også et ideologisk brudd 

gjennom en politisk omprioritering fra næringspolitiske og samfunnsøkonomiske hensyn til 

bedriftsøkonomiske hensyn. Sedimenteringsmodellen får på sin side støtte ved at 1996-

reformen ikke medfører opprettelse av nye strukturer fra bunnen av, men heller kan forstås som 

en omstrukturering med utgangspunkt i eksisterende avdelingen i NSB. Mer presist ble 

trafikkdelen videreført som NSB BA, mens baneavdelingen i den gamle forvaltningsbedriften 

dannet grunnlaget for det som skulle bli Jernbaneverket.     

Stien som ble påbegynt med reformen av 1996 vedlikeholdes tilsynelatende av 

mekanismer som nærmest er speilvendinger av de rådende mekanismene før 1996. Ut fra de 

strukturelle endringene som ble gjennomført i 1996 og årene etter, er det mulig å observere en 

politisk preferanse for markedsrettede tiltak. På samme måte som prioriteringen av 

næringspolitiske og sosiale hensyn virket til å favorisere en integrert forvaltningsstruktur, virker 

prioriteringen av bedriftsøkonomiske hensyn å favorisere mer fragmentering og spesialisering 

i sektoren. Dette kommer tydelig til utrykk blant annet ved at NSB først organiseres som et 

særlovsselskap, før det senere omorganiseres til et aksjeselskap, med påfølgende opprettelser 

av datterselskaper utover 2000-tallet. Drift, vedlikehold og utbygging av jernbaneinfrastruktur, 

som før 1996 hadde stått for store deler av NSBs driftsunderskudd, skilles ut for å skape et 

tydeligere skille mellom forvaltning og tjenesteproduksjon, og tillater således en mer 

forretningsmessig drift.  

At historien har lagt føringer frem til i dag bekreftes av informantene som ser på 

regjeringen Solbergs jernbanereform som en videreføring og videreutvikling av ordningen fra 

1996. Ordningen fra 1996 ble oppfattet som halvveis gjennomført, samtidig som det ble sett på 

som altfor dyrt å gi slipp på den institusjonelle hukommelsen og kompetansen som hadde blitt 

bygget opp over årene. Det fremstod av den grunn som klokt å rendyrke og videreutvikle 

eksisterende strukturer. I tillegg kan det ha vært vanskelig eller umulig å gå i en annen retning 

enn den som var påbegynt i 1996, for det er ofte vanskelig å ta tilbake noe som allerede er 
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fristilt. Slik sett kan det virke som at ytterligere spesialisering og markedsretting fremstod som 

det eneste mulige handlingsvalget i kontekst allerede preget av markedsretting og 

spesialisering. Sett ut fra et historisk-institusjonelt perspektiv og uttrykt i teoretiske termer, kan 

det sies at stien som ble påbegynt i 1996 tillot kun endringer innenfor samme retning.   

 Dette er ikke for å si at politiske preferanser ikke spilte en rolle, men heller at 

handlingsvalget til reformatorene kan ha vært begrenset av tidligere hendelser. Åpner man opp 

for at historien kan ha lagt føringer, slik man gjerne gjør ut fra et historisk-institusjonelt 

perspektiv, ser man også at jernbanens problemer lå langt tilbake i tid. En god indikator på dette 

er at Jernbanegruppens rapport fra 2011 ble hentet inn da reformarbeidet begynte. Rapporten 

ga et bilde av utfordringene i jernbanesektoren, som på sin side kan spores enda lenger tilbake; 

først til midten av 2000-tallet, og deretter tilbake til reformen av 1996.  

Tatt i betraktning all problematikken knyttet til jernbanen i etterkant av 1996-reformen, 

vil det være rimelig å hevde at utmattelsesmodellen og sedimenteringsmodellen passer godt 

også med hensyn til utviklingen etter 1996. Utenom at det ble bevilget altfor lite til jernbanen 

etter 1996, var det også store problemer knyttet til uklar ansvarsdeling mellom Jernbaneverket 

og NSB, og det var fremdeles ikke lagt til rette for rettferdig konkurranse ettersom NSB hadde 

beholdt mange innsatsfaktorer som ga komparative fortrinn. Da reform endelig kom på 

dagsorden i 2013, kan dette ut fra et historisk-institusjonelt perspektiv sees på som en 

konsekvens av at underminerende feedback-mekanismer tvang frem sårt trengt endring.   

Til sammenligning med 1996-reformen kan ikke regjeringen Solbergs jernbanereform 

forstås som et sammenbrudd eller en stiendring. Som informantene poengterer, fremstår 

jernbanereformen heller som en naturlig videreføring og videreutvikling av grunnlaget som ble 

lagt i 1996, og dermed også en fortsettelse innenfor samme stien. Samtidig er det verdt å nevne 

at også i dette tilfellet benyttes eksisterende strukturer i stor grad fremfor å bygge fra bunnen 

av. I så måte samsvarer reformarbeidet med sedimenteringsmodellen for inkrementell endring. 

Reformen kan riktignok betegnes som radikal, da man i langt større grad enn tidligere 

gjennomfører markedsrettede endringer, men kan til forskjell fra 1996-reformen ikke betegnes 

som en stiending ettersom endringene i alle største grad er av samme type som endringene ved 

1996-reformen. 
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5.3 Analyse ut fra et institusjonelt 

omgivelsesperspektiv  

I motsetning til det instrumentelle perspektiv og det historisk-institusjonelle perspektiv, som i 

hovedsak ser på organisasjoner som lukkede systemer, vil man ut fra et institusjonelt 

omgivelsesperspektiv rette blikket mot krav som måtte komme fra organisasjonens bredere 

omgivelser. Disse kravene kommer gjerne i form av organisasjonsoppskrifter som foreskriver 

«moderne» strukturer som oppfattes som legitime i brede kretser. Ved at organisasjoner retter 

seg etter de samme oppskriftene, blir de likere over tid. I tilfellet med jernbanen virker 

markedsretting til å være et nøkkelord. Som drøftet hittil, vil man ut fra et instrumentelt 

perspektiv beskrive markedsrettingen som en politisk viljet handling, mens man ut fra et 

historisk-institusjonelt perspektiv vil vise til stiavhengighet og historiske mekanismer som 

mulig kan ha tvunget frem markedsrettede endringer. I et institusjonelt omgivelsesperspektiv 

vil man åpne opp for at trender og rasjonaliserte myter kan ha spilt en viktig rolle til ulike tider.  

I tilfellet med jernbanereformen er det lite som tyder på at hele organisasjonsmodeller 

ble kopiert fra andre land, selv om både positive og negative erfaringer ble innhentet, særlig fra 

Sveits. Det er imidlertid tydelig at regjeringen Solbergs reform, så vel som en rekke andre 

reformer i europeisk jernbane i den senere tid, kan forstås som manifestasjoner av en større 

ideologisk trend. Ut fra et institusjonelt omgivelsesperspektiv vil organisasjoner sees i 

sammenheng med mer generelle og utbredte forståelser av den sosiale virkelighet, i dette 

tilfellet et felles tenkesett om grenseoverskridende konkurranse, fri flyt og interoperabilitet. 

Konsekvensen av disse ideologiske drivkreftene er at man generelt får mer markedsrettede 

organisatoriske utforminger i europeisk jernbane, men at den organisatoriske utformingen ellers 

varierer stort fra land til land. Jernbanepakke IV kan således sies å tilsvare det EU forsøker å 

meisle ut som europeisk politikk. I praksis er det imidlertid fremdeles varierende oppslutning 

rundt prinsippene. I dette henseende utgjør Norge tilsynelatende ikke et unntak, da 

jernbanereformen gjenspeiler hovedtrekkene i det samme tenkesettet og dermed også i 

jernbanepakken, blant annet gjennom økt markedsretting og tydeligere organisatorisk skille 

mellom infrastrukturforvalter og togselskaper.  

På samme måte som det forrige århundrets oppfatning av jernbanen som et naturlig 

monopol virket til å forskrive en mer integrert organisasjonsform, virker det nye idegrunnlaget 

å foreskrive mer fragmenterte organisasjonsmodeller. I europeisk kontekst kan dette i stor grad 

sees i sammenheng med konkrete EU-betingelser i form av de ulike jernbanedirektivene, som 
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også har blitt gjort gjeldende for Norge gjennom EØS-avtalen. Opprettelsen av Statens 

jernbanetilsyn i 1996 var eksempelvis en direkte konsekvens av EUs første jernbanedirektiv. I 

tråd med innholdet i de tidligere jernbanedirektivene, inneholder også Jernbanepakke IV forslag 

til organisasjonsendringer med rot i de samme liberale grunntankene. Det er således tydelig at 

EU selv har en sterkt preferanse for liberaliserende tiltak, hvorav de viktigste er ønsket om 

fullstendig separering mellom infrastruktur og operatør, samt ønsket om innenlands 

persontogtransport åpnes opp for konkurranse i likhet med godstransporten.   

EUs medlemsland har imidlertid vist varierende oppslutning rundt disse grunntankene. 

Eksempelvis ble det nevnt at Frankrike, Tyskland og Østerrike tviholder på mer integrerte 

organisasjonsformer, selv om det er tydelig at det liberale tankegodset har fått fotfeste også i 

disse landenes jernbanesektorer. Dette ser man blant annet ved at de har beholdt sine 

holdingmodeller hvor infrastrukturforvalter og operatør befinner seg under samme 

paraplyorganisasjon, dog økonomisk og operasjonelt uavhengige av hverandre - et kompromiss 

EU-kommisjonen gikk med på etter at disse landene viste motstand. Det man dermed ser i 

praksis er at de samme ideene befester seg ulikt fra land til land.   

For Norge gjelder det samme. Norge er riktignok ikke et medlemsland i EU, men er ikke 

av den grunn uavhengig av en europeisk kontekst og de rådende trendene. EU-føringene er som 

nevnt tydeligere i sammenheng med jernbanedirektivene som allerede er vedtatt, men det er 

samtidig iøynefallende at regjeringen Solbergs reform i stor grad deler sentrale trekk med 

Jernbanepakke IV. Dette kommer sterkest til uttrykk gjennom det faktum at det skapes et 

tydeligere skille mellom infrastrukturforvalter og togselskaper, samt at markeds- og 

incentivmekanismer i større grad tas i bruk. Også Jernbanegruppens rapport fra 2011 gir 

tydelige indikatorer på at norsk jernbanesektor i stor grad preges av europeiske trender, 

utviklingstrekk og regelverk. Særlig påpekes det i rapporten at det finnes en klar tendens til 

omstrukturering og konkurranseutsetting av persontogtransport.  

Ettersom Jernbanepakke IV ikke er fullt implementert i skrivende stund, kan ikke 

konvergensen mellom innholdet i reformen og jernbanepakken tilskrives tvangsmessig isomorfi 

spesifikt, selv om det uten tvil finnes antydninger til isomorfi. Det er ikke for å si at 

jernbanereformen trekker direkte inspirasjon fra jernbanepakken - noe som også kommer 

tydelig til utrykk gjennom informantenes uttalelser -, men at det snarere er snakk om isomorfi 

i den forstand at de strukturelle endringene som blir gjennomført langt på vei kan forstås som 

uttrykk for et felles tenkesett, som både Jernbanepakke IV og jernbanereformen deler. Enkelte 

tvangsmessige elementer kommer likevel til uttrykk gjennom det faktum at EU aktivt forsøker 
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å meisle ut en felleseuropeisk jernbanelovgivning. Av den grunn er det ikke til å se bort ifra at 

man i fremtiden vil kunne se sterkere antydninger til tvangsmessig isomorfi i Europa, selv om 

dette ikke er like tydelig i skrivende stund. I den sammenheng vil man antakeligvis se at 

organisering av europeisk jernbane i større grad vil bære preg av homogenisering.  

Det er videre tydelig at nevnte ideer blir tilpasset en lokal kontekst, og at norsk 

jernbanesektor således beholder en forholdsvis unik utforming, på samme vis som Frankrike, 

Tyskland og Østerrike beholder sine holdingmodeller, endog med sterke innslag av de rådende, 

liberale normene. Dette er i tråd med de teoretiske antakelsene om at ideer og oppskrifter vil 

tilpasses lokale kontekster. Som en informant påpeker er det også mye som tyder på at veien 

går mot europeisk standardisering, men at dette vil ta svært lang tid (Informant 1). Enn så lenge 

ser man en tendens til at organiseringen av europeisk jernbane, inkludert den norske, varierer 

stort i organisatorisk utforming. Det ideologiske utgangspunktet er imidlertid det samme for de 

fleste. Av den grunn er det ikke til å se bort ifra at man i fremtiden vil se sterkere antydninger 

til organisatorisk konvergens i europeisk jernbane. På samme vis som den integrerte 

forvaltningsbedriften tilsynelatende var normalen i Europa store deler av 1990-tallet, finnes det 

muligheter for at det i fremtiden igjen vil oppstå en ny normal.    

Om man tillater seg å se lenger tilbake i tid er de ideologiske føringene enda tydeligere. 

I analysen ut fra det historisk-institusjonelle perspektiv ble det vist hvordan 1996-reformen kan 

forstås som et sammenbrudd av den integrerte forvaltningsbedriftstrukturen, forårsaket av en 

lang periode med underminerende feedback. Ut fra det institusjonelle omgivelsesperspektivet 

vil man imidlertid i større grad vektlegge de ideene som på denne tiden fikk fotfeste i sektoren. 

Markedsrettingen vil således kunne knyttes direkte til NPM-reformbølgen som gradvis fant 

veien inn i offentlig sektor på 1980- og 1990-tallet gjennom blant annet Hermansen-utvalget, 

samt EU som favoriserte og spredde disse ideene til jernbanesektoren gjennom 

jernbanedirektivene.  

Som empirien har vist, fantes det allerede på 1980-allet et sjikt av eksperter i både 

offentlig og privat sektor som hadde tatt til seg de nye ideene fra NPM-bølgen. I 

jernbanesektoren ble begrepet «blåruss» bruk om personer med bedriftsøkonomisk bakgrunn 

som forfektet ideer i tråd med NPM-bølgen. Denne observasjonen kan indikere at spredning av 

neoliberale ideer i jernbanesektoren delvis kan tilskrives det DiMaggio og Powell (1983) har 

betegnet som normativ isomorfi, som innebærer spredning av ideer gjennom at bestemte 

kognitive kart knyttet til bestemte faggrupper blir dominerende i en organisasjon eller en sektor. 

Det finnes riktignok ikke belegg for å hevde at bedriftsøkonomer ble en dominerende gruppe i 
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jernbanesektoren, men det er fremdeles ikke til å se bort ifra at de utøvet en viss innflytelse og 

medvirket til spredningen av neoliberale normer.   

Av intervjuene kommer det i tillegg frem at noe av inspirasjonen til delingen mellom 

infrastrukturforvalter og togselskaper kan spores til Sverige som allerede i 1963 innførte et 

regnskapsmessig skille mellom infrastrukturdel og trafikkdel, og at enkelte lobbygrupper som 

Nordic Infrastructure Managers og European Infrastructure Managers kan ha spilt en viktig 

rolle i spredningen av disse ideene. Man ser således at NPM-tenkesettet, i tråd med de teoretiske 

antakelsene, ble spredd gjennom et mer eller mindre diffust nettverk av ulike aktører. 

Neoliberale ideer ble med andre ord projisert ut av enkelte kontekster og inn i andre gjennom 

uforutsigbare veier i nettverket mellom ulike aktørgrupper (Røvik 2007).  

Ser man utlukkende på regjeringen Solbergs reform i perioden 2013-2015, er det ikke 

like tydelig at det har blitt tatt utgangspunkt i NPM, men enkelte elementer er uten tvil 

videreført og videreutviklet. Som en informant påpeker, snakker man ikke lenger eksplisitt om 

NPM i sentralforvaltningen, og store deler har man bevisst beveget seg bort fra etter 

reformbølgens høyde på 1990- og tidlig 2000-tall (Informant 3). I jernbanesektoren overlever 

imidlertid NPM i den utstrekning at man viderefører de liberale grunntankene om 

konkurranseutsetting og økt bruk av markeds- og incentivmekanismer. Det vil slik sett være 

rimelig å argumentere at jernbanereformen langt på vei kan sees på som en NPM-reform, 

forutsatt at man ser reformen i sammenheng med en lengre periode, og ikke nødvendigvis 

begrenser seg til perioden 2013-2015. Slik sett kan det sies at reformen har blitt gjennomført 

innenfor et empirisk rammeverk kjennetegnet av NPM.   

Foruten rent ideologiske føringer er det også tydelig at hensyn til økt befolkningsvekst 

og klimautfordringer har vært medvirkende til jernbanens økte popularitet. Dette kommer blant 

annet frem i Jernbanegruppens rapport som eksplisitt viser til disse utfordringene, samt 

informanten som viser til at satsningen på jernbanen har økt i tråd med miljøbevegelsens 

fremvekst og økt folketetthet i byene. Det er interessant å observere at fokuset på nevnte 

utfordringer så vel som synet på jernbanen som riktig middel for å takle disse utfordringene 

virker til å være en felleseuropeisk trend, selv om dette i seg selv ikke kan forklare hvorfor 

europeisk jernbane tilsynelatende beveger seg mot mer markedsrettede organisasjonsformer. 

Jernbanens popularitet som et middel for å takle miljøutfordringer og økt folketetthet i byene 

kan imidlertid forklare hvorfor det satses mer på jernbane, i Norge så vel som i EU-land, mens 

liberale normer i større grad er med på å påvirke selve organisasjonsutformingen. 
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5.4 Oppsummering  

Det har blitt foretatt tre separate analyser for hvert teoriperspektiv. Sett under ett danner 

analysen et komplisert og sammensatt bilde, hvor hvert perspektiv fanger opp elementer som 

de andre perspektivene ofte forbigår. I perioden 2013-2015 kan reformarbeidet i stor grad 

beskrives som en toppstyrt og tilnærmet rasjonell prosess hvor aktører med spesielle rettigheter 

og plikter spilte særs viktige roller, og hvor underliggende etater ble aktivisert etter behov. 

Regjeringen gikk til valg blant annet med et løfte om å reformere jernbanesektoren, og hadde 

derfor mandat til å gjøre nettopp dette. Sundvollen-erklæringen tilkjennega regjeringens planer 

om å forbedre jernbanen gjennom organisasjonsendringer som ville tillate økt bruk av 

konkurranse og incentivmekanismer. Den politiske plattformen ga imidlertid ikke entydige 

føringer for et nytt organisatorisk arrangement, og den administrative ledelsen fikk dermed et 

rimelig stort handlingsrom til å gi reformen et konkret innhold. Likevel tyder alt på at det er 

stort samsvar mellom intendert og faktisk resultat, og at reformarbeidet i perioden 2013-2015 

foregikk i tråd med antakelsene i den hierarkiske varianten av det instrumentelle perspektiv.   

De andre perspektivene har imidlertid vist at reformarbeidet ikke kan forstås uavhengig 

av historisk eller ideologisk kontekst. Dette kommer først og fremst til uttrykk gjennom at 

reformatorene ikke bygget fra bunnen, men heller tok utgangspunkt i de strukturene man 

allerede hadde til rådighet, og dermed videreførte den institusjonelle hukommelsen og 

kompetansen som hadde blitt bygget opp over årene. Regjeringen Solbergs reform kan således 

sees på som en videreføring og videreutvikling av 1996-reformen, mens 1996-reformen på sin 

side kan sees i sammenheng med det historiske hendelsesforløpet siden NSBs formative fase i 

1883. Man ser blant annet at negativ feedback gradvis utmattet en institusjonalisert og ellers 

rigid forvaltningsbedrift-struktur, og at denne utmattelsesprosessen resulterte i et sammenbrudd 

av forvaltningsbedriften i 1996, som i sin tur dannet premissene for regjeringen Solbergs 

jernbanereform. 

Denne markedsrettingen som er mulig å observere ut fra de ovennevnte perspektivene, 

er også sterkt synlig ut fra et institusjonelt omgivelsesperspektiv. Ut fra et dette perspektivet 

samsvarer markedsrettingen i stor grad med NPM-reformbølgens inntog i offentlig forvaltning 

i Norge gjennom Hermansen-utvalget generelt, og deretter EUs jernbanedirektiver for 

jernbanens spesielt. Det vil av den grunn ikke være urimelig å hevde at 1996-reformen så vel 

som regjeringen Solbergs reform har blitt gjennomført innenfor et visst ideologisk rammeverk 

kjennetegnet av NPM, eller sett ut fra et historisk-institusjonelt perspektiv, innenfor en sti 

preget av neoliberale ideer.  
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Overordnet kan man si at sammenbruddet i 1996 åpnet opp for en infundering av 

neoliberale ideer i jernbanesektoren. De samme neoliberale ideene har satt preg på den 

historiske stien som ble påbegynt i 1996, og som regjeringen Solbergs reform har fulgt. Det er 

dermed tydelig at selv om reformen ble drevet frem i departementet, så har reformarbeidet ikke 

foregått uavhengig av verken historisk eller ideologisk kontekst, da både tidligere endringer så 

vel som nye ideer har lagt et rammeverk innenfor hvilke reformarbeidet har foregått. 

Regjeringens preferanser for en mer markedsrettet og strukturelt spesialisert jernbanesektoren 

kan derfor med rimelighet sees i lys av både ideologiske og historiske føringer som 

reformatorene ikke nødvendigvis er fullstendig klar over. 
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6 Konklusjon 

Formålet med denne studien har vært å forstå og forklare innholdet i regjeringen Solbergs 

jernbanereform slik det presenteres i Meld. St. 27 (2014-2015) På rett spor – reform av 

jernbanesektoren. Ved å anvende tre ulike teoriperspektiver – det instrumentelle perspektiv, det 

historisk-institusjonelle perspektiv og det institusjonelle omgivelsesperspektiv – har oppgaven 

forsøkt å ta høyde for flest mulig faktorer som kan ha virket inn på reformens endelige innhold, 

og på denne måten gi en fyldigst mulig forklaring på hvorfor jernbanereformen fikk det 

innholdet den har.  

Oppgaven har i grove trekk tatt for seg utviklingene i jernbanesektoren siden NSBs 

formative fase i 1883, samt kartlagt reformarbeidet tilknyttet regjeringen Solbergs 

jernbanereform i perioden 2013-2015. Den empiriske beskrivelsen har vist hvordan NSB 

opprinnelig ble opprettet som et felles rammeverk for de statseide banene, og hvordan trekk 

ved organisasjonens formative fase i stor grad har lagt føringer for videre utvikling. Den 

historisk-institusjonelle antakelsen om stiavhengighet har således stemt godt i tilfellet med 

utviklingen i jernbanesektoren. Organisert som en forvaltningsbedrift i 1883, beholdt NSB 

denne organisasjonsformen i over et århundre, frem til 1996 da det ble foretatt et organisatorisk 

skille mellom infrastrukturdel og trafikkdel, og et selvstendig jernbanetilsyn ble opprettet. 

Det har videre blitt vist hvordan den hundreårige forvaltningsbedriftperioden var langt 

fra smertefri, og hvordan dens sammenbrudd i 1996 førte til en stiendring. Allerede på 

begynnelsen av 1900-tallet ble jernbanens transportmonopol utfordret i møte med bilen og 

landveisbussen, og det ble raskt tydelig at forvaltningsbedriftstrukturen var for tungrodd og 

rigid til å konkurrere. Organisasjonsendring var vanskelig å gjennomføre ettersom 

forvaltningsbedriften var en høyst institusjonalisert organisasjonsform og dermed 

motstandsdyktig mot endring. I Norge kom dette til uttrykk gjennom at myndighetene 

prioriterte jernbanens samfunnsrolle fremfor dens bedriftsøkonomiske side, da jernbanen ble 

ansett som en viktig samfunnsinstitusjon hvis primære hensikt var å forbinde landet og få varer 

og mennesker frem raskere og enklere. Slik sett ga jernbanen positive effekter for den nasjonale 

økonomien som helhet, men var et økonomisk tapsprosjekt i seg selv. 

Til tross for at myndighetene iherdig forsvarte forvaltningsbedriften som 

organisasjonsform, kunne den ikke vedvare i lengden. Negativ feedback knyttet til svak 

konkurranseevne og et stadig større driftsunderskudd underminerte forvaltningsbedriften over 

tid og førte til slutt til dens kollaps. Reformen i 1996 representerer således en stiendring ved at 
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den gamle forvaltningsbedriften for første gang ble delt, og ved at det tilsynelatende forekom 

en politisk omprioritering fra næringspolitiske og samfunnsøkonomiske hensyn til 

bedriftsøkonomiske hensyn. Med omprioriteringen fulgte også en preferanse for en mer 

fragmentert organisasjonsmodell. Et nøkkelpoeng er at stiendringen ikke kom på grunn av 

eksterne sjokk, men heller kan forstås som en konsekvens av en lang utmattelsesprosess.  

Studien har videre vist at historiske mekanismer alene ikke kan forklare hvorfor det 

forekom en politisk omprioritering til bedriftsøkonomiske hensyn, da også ideologiske føringer 

har spilt en viktig rolle. Allerede på 1970-tallet forekom det et ideologisk paradigmeskifte da 

liberalistiske økonomer erstattet John Maynard Keynes’ hegemoni i økonomifaget. I tråd med 

det nye paradigmet ble statlig virksomhet gjerne sett på som et hinder for næringslivets 

konkurranseevne. I organisering av offentlig forvaltning kom de samme ideene til å få 

betydning gjennom reformbølgen NPM, som gjerne foreskrev styringsprinsipper fra privat 

sektor, deriblant desentralisering av beslutningsmyndighet samt økt vertikal og horisontal 

fristilling. Markedsretting, konkurranse, service- og brukerretting og mål- og resultatstyring 

kom til å bli viktige mål og virkemidler også i det offentlige. En viktig pådriver for disse ideene 

i Norge var Hermansen-utvalget som i 1989 avga sin utredning til Forbruker- og 

administrasjonsdepartementet, hvor de gikk inn for gradvis markedsretting innenfor en rekke 

sektorer som bar preg av naturlige monopoler, deriblant jernbanesektoren. 

EU hadde utviklet en preferanse for de samme ideene, og når det gjelder jernbane mer 

spesifikt, kom innholdet i de ulike jernbanedirektivene etter 1990-tallet til å gjenspeile 

grunntrekkene i NPM. Opprettelsen av et regnskapsmessig skille mellom infrastrukturdel og 

trafikkdel i NSB, samt opprettelsen av et selvstendig jernbanetilsyn ved reformen i 1996, kan 

blant annet sees i sammenheng med jernbanedirektivene som ble gjort gjeldene for Norge 

gjennom EØS-avtalen. Da den gamle forvaltningsbedriften brøt sammen i 1996, ble det åpnet 

et mulighetsvindu for NPM å få fotfeste i jernbanesektoren. Som følge av både historiske 

drivkrefter og ideologiske paradigmeskifter kom den nye stien i jernbanesektoren til å bære 

preg av markedsretting og strukturell spesialisering. Dette kommer til uttrykk blant annet ved 

at NSB BA etter hvert ble omorganisert til et AS, og ved at godstogtransporten ble 

konkurranseutsatt.  

Kjell Magne Bondeviks andre regjering hadde allerede på begynnelsen av 2000-tallet 

forsøkt å fristille enkelte vedlikeholdsoppgaver knyttet til jernbaneinfrastrukturen, men dette 

ble reversert da Stoltenberg II-regjeringen tiltrådte i 2005. Stoltenberg II-regjeringens motstand 

mot endring kan på mange måter minne om de samme mekanismene som underminerte 
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forvaltningsbedriften før 1996, da man forsøkte å stanse utviklingen på et ugunstig punkt. At 

det fantes store problemer i jernbanesektoren uten at det ble foretatt endringer, kan indikere at 

tiltak var nødvendig, men at det ikke var mulig å reversere endringene fra 1996 eller gå baklengs 

på den nye stien. Skulle endringer gjøres, måtte det gjøres innenfor den nye stiens rammeverk, 

noe som innebar ytterligere markedsretting og rendyrking av den eksisterende ordningen. Dette 

var tilsynelatende noe Stoltenberg II-regjeringen ikke ønsket. Man ser dermed antydninger til 

at mangler ved ordningen fra 1996 kan ha fungert som negativ feedback som over tid tvang 

frem en ny reform.   

Når man ser det historisk-institusjonelle perspektiv og det institusjonelle 

omgivelsesperspektiv i sammenheng, blir det tydelig at både historiske og ideologiske føringer 

har bidratt til å danne premissene for videre utvikling. Reformarbeidet i perioden 2013-2015 

stemmer riktignok godt overens med den hierarkiske varianten av det instrumentelle perspektiv, 

da reformatorene analyserte handlingsvalg i lys av ulike hensyn, og gikk for det som fremstod 

som det beste løsningsalternativet. Det faktum at man ikke bygget fra bunnen av, men heller 

videreførte og videreutviklet eksisterende strukturer, røper imidlertid at reformarbeidet har 

foregått innenfor et bredere historisk og ideologisk rammeverk som reformatorene og 

informantene ikke nødvendigvis har hatt fullstendig oversikt over. Det vil altså ikke være 

urimelig å hevde at reformarbeidet har artet seg som en tilnærmet rasjonell prosess, men det er 

samtidig viktig å ha i mente at reformatorene ikke begynte med blanke ark, og at deres 

handlingsvalg til en viss grad var begrenset av omstendigheter utenfor deres kontroll.   

Studien har indentifisert både instrumentelle, historiske og ideologiske kjennetegn ved 

reformprosessen. De tre perspektivene har på tilfredsstillende vis fanget opp ulike elementer 

som har vært medvirkende til at reformen fikk sitt innhold, samtidig som de har luket ut 

irrelevant informasjon. Ser man alle tre perspektiver i sammenheng, kan innholdet i reformen 

forklares som en konsekvens av at markedsretting fikk fotfeste i jernbanesektoren gjennom tre 

ulike strømmer. Ut fra et mer kortsiktig, instrumentelt perspektiv ser man at de markedsrettede 

endringene ble initiert av en regjering som ønsket nettopp dette. Ut fra et mer langsiktig 

perspektiv, det historisk-institusjonelle perspektiv, ser man imidlertid at markedsrettingen også 

delvis kan forklares som en konsekvens av historiske mekanismer og etablerte stier som har 

begrenset reformatorenes handlingsvalg. Sist men ikke minst ser man ut fra et institusjonelt 

omgivelsesperspektiv at ideologiske trender ble utbredt gjennom ulike kanaler, og at 

neoliberale ideer ble infundert i jernbanesektoren på historisk gunstige tidspunkter.   
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Som et avsluttende punkt er det viktig å poengtere at også andre teorier kunne ha blitt 

benyttet for å få innsyn i reformarbeidet, deriblant March & Olsens (1972) søppelspannmodell. 

Denne modellen hadde potensielt kunne tatt høyde for mer eller mindre tilfeldige handlingsvalg 

i reformarbeidet, da den forsøker å fange opp det som kan betegnes som anarkiske elementer i 

organisasjonsutvikling. Ut fra et slikt perspektiv forstås organisasjoner gjerne som løst koplete 

systemer hvor deltakere, løsninger og problemer ofte eksisterer uavhengig av hverandre og 

sammenkoplinger skjer som et resultat av sammenfall i tid. Dette har imidlertid ikke vært 

nødvendig, da empirien ikke gir grunn til å tro at reformarbeidet i nevneverdig grad har båret 

preg av anarkiske elementer. De elementene som var utenfor reformatorenes kontroll har i 

tilfredsstillende grad blitt fanget opp av det historisk-institusjonelle perspektiv og det 

institusjonelle omgivelsesperspektiv.  

På lignende vis er det mulig å tenke seg at en tydeligere systematisering av omgivelsene 

hadde vært til nytte, eksempelvis med utgangspunkt i Hatch og Cunliffe (2013), som presenterer 

en mer omfattende omgivelsestypologi enn det som har blitt benyttet i denne studien. Hadde 

empirien eksempelvis gitt indikatorer på at reformen kom som en direkte følge av teknologiske 

nyvinninger, hadde det kanskje vært gunstig å benytte en slik omgivelsestypologi for å forklare 

innholdet i reformen. Imidlertid er det i dette tilfellet som nevnt grunn til å tro at det historisk-

institusjonelle perspektiv og det institusjonelle omgivelsesperspektiv i tilstrekkelig grad har 

fanget opp de elementene som har vært utenfor reformatorenes kontroll.  

De tre perspektivene har med andre ord vært tilstrekkelige som verktøy til å forstå og 

forklare innholdet i jernbanereformen, og det har av den grunn ikke vært nødvendig å inkludere 

flere teorier. Det instrumentelle perspektiv har vist hvordan reformarbeidet artet seg som en 

rasjonell prosess i perioden 2013-2015, mens det historisk-institusjonelle perspektiv og det 

institusjonelle omgivelsesperspektiv har fanget opp mer generelle historiske mekanismer og 

utbredte ideer som har virket inn på reformarbeidet og reformens innhold. I likhet med lignende 

studier om reformprosesser i norsk forvaltning, viser denne studien at reformarbeidet i stor grad 

har foregått fra toppen og ned, endog prosessen tilsynelatende har vært noe mer lukket enn det 

som er vanlig. Samtidig er det interessant å observere at jernbanereformen, i motsetning til 

andre reformer av nyere dato, beveger seg mer mot ytterligere spesialisering og fragmentering 

heller enn samling. Studien har fungert som et konkret eksempel på hvordan et reformarbeid 

kan arte seg, men danner samtidig grunnlag for teoretisk generalisering. Det vil av den grunn 

ikke være urimelig å hevde at lignende reformer, særlig innenfor sektorer som bærer preg av 

naturlige monopoler, vil kunne forklares på lignende vis. 
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Vedlegg 

 

Vedlegg 1: Informantliste  

Eva Hildrum Tidligere departementsråd, 

Samferdselsdepartementet  

Elisabeth Enger Jernbanedirektør, Jernbanedirektoratet 

Egil Smestad Innleid konsulent, 

Samferdselsdepartementet  

Carlo Thomsen Prosjektleder for jernbanereformprosjektet, 

Samferdselsdepartementet 

Svein Horrisland  Kommunikasjonssjef, Jernbanedirektoratet  
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Vedlegg 2: Intervjuguide 

 

Formelle beslutningsprosesser   

 Kan du si litt om hvem som satte i gang reformprosessen? Var det først og fremst 

politisk og administrativ ledelse som tok initiativet, eller var andre involvert? 

 I hvilken grad vil du si at det er samsvar mellom regjeringens mål for organiseringen av 

jernbanesektoren og det faktiske innholdet i reformen? 

 Ble flere alternativer vurdert? I så fall, kan du si noe om dem?  

 Opplever du at ulike organer i sektoren har hatt ulike målsetninger knyttet til reformen?  

 Har ledelsen i Samferdselsdepartementet møtt motstand mot reformen fra 

underliggende organer, organer i andre sektorer, fagforeninger eller 

interesseorganisasjoner? Hvis ja, har dette virket inn på innholdet i reformen? 

 Er det noe som ideelt sett burde ha blitt gjort annerledes? 

 

Tidligere endringer  

 Har tidligere endringer på noen måte lagt føringer for eller begrensninger på hvilke 

endringer som kan gjennomføres? 

 Hvor radikal eller dyptgående vil du si at denne reformen er innenfor sektoren? 

Presenterer den noe helt nytt, eller er det snakk om mindre endringer?  

 

Omgivelser 

 Kan du si noe om hvor inspirasjonen til reformen er hentet fra? 

 

I Meld. St. 27 (2014-2015) står det at jernbanens situasjon og utfordringer er betydelig endret 

siden siste reform i 1996.  

 Kan du si noe om hva som er endret? 

 Har ny teknologi tillat endring som tidligere ikke var mulig? 
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 Er reformen på noen måte tvunget frem av disse endringene?  

 

Det står videre at planen er utviklet med utgangspunkt i særnorske forhold og kunnskap og 

erfaringer i andre jernbaneland i Europa.  

 Hvilke land har det blitt tatt utgangspunkt i? 

 Hvilke erfaringer har blitt gjort? 

 

EUs regelverk for jernbanevirksomhet gjøres normalt gjeldende for Norge gjennom norsk 

lovgiving og regelverk i samsvar med EØS-avtalen.  

 Har EUs regelverk hatt innvirkning på innholdet i jernbanereformen? I så fall, vil du 

beskrive innvirkningen mer som inspirasjon eller nødvendighet?  

 Kan du si noe om hvilken betydning EUs Jernbanepakke IV har hatt?  

 

Det påpekes i stortingsmeldingen at det fortsatt er betydelige forskjeller mellom organiseringen 

av jernbanevirksomhet i ulike europeiske land, til tross for et felles europeisk regelverk.  

 Vil du si at forskjellene har minket over tid? 

 Blir den norske jernbanesektoren stadig likere den i EU og andre EØS-land? 
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Vedlegg 3: Informasjonsskriv 

 

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt 

 

Bakgrunn og formål 

Prosjektet er et mastergradsprosjektet i statsvitenskap som utføres ved Institutt for 

statsvitenskap, Universitetet i Oslo. Tema for oppgaven er regjeringen Solbergs reform av 

jernbanesektoren. Jeg er interessert i de organisatoriske endringene knyttet til reformen, og har 

som formål med oppgaven å forstå og forklare innholdet i reformen slik den presenteres i Meld. 

St. 27 (2014-2015) På rett spor – reform av jernbanesektoren, samt prosessen bak reformen.   

 

Hva innebærer deltakelse i studien? 

Metodologisk tar jeg utgangspunkt i dokumentanalyse og eliteintervjuer. Av den grunn ønsker 

jeg å komme i kontakt med personer som har arbeidet tett innpå utviklingen av reformen for å 

stille noen åpne spørsmål om denne prosessen. Spørsmålene vil i hovedsak dreie seg om 

hvorvidt det er samsvar mellom mål og middel, hvilken rolle ulike forvaltningsorganer har spilt, 

om reformen kan sees i sammenheng med tidligere reformer, og hvilken betydning endringer i 

omgivelsene har hatt. Intervjuet vil ha en omtrentlig varighet på 45-60 minutter, og vi avtaler 

tid og sted. Jeg ønsker i utgangspunktet å bruke lydopptaker og gjøre notater, men lar være om 

det ikke er ønskelig fra din side.   

 

Hva skjer med informasjon om deg? 

Prosjektet er meldt til personvernombudet NSD og alle personopplysninger og råmateriale vil 

bli behandlet konfidensielt. Kun student og veileder vil ha tilgang til personopplysningene og 

råmaterialet som innhentes i forbindelse med intervjuet. I tilfelle det blir gjort opptak, vil dette 

i første omgang lagres på digital lydopptaker, og snarest mulig overføres til personlig bruker på 
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datamaskin tilknyttet Universitetet i Oslos nettverkssystem. Brukeren er beskyttet med 

brukernavn og passord. Personopplysninger, for eksempel navn og stillingstittel, oppbevares i 

egen kryptert mappe adskilt fra råmaterialet. Øvrige notater vil være med meg til enhver tid.  

 

I oppgaven vil dine uttalelser være anonymisert. Personopplysninger og eventuelle lydopptak 

slettes etter sensur og høring. Oppgaven leveres etter planen 23.05.2017. Det er usikkert 

nøyaktig når sensur og høring vil ta sted, men vil være overstått i løpet av våren 2017.   

 

Frivillig deltakelse  

Deltakelse er helt frivillig og du kan når som helst trekke ditt samtykke uten å oppgi grunn. I 

så fall blir all data og personopplysninger slettet umiddelbart. 

 

Dersom du ønsker å delta eller har spørsmål, ta gjerne kontakt: 

 

Miran Istvanic     Morten Egeberg 

Student     Veileder 

Tlf: xxxxxxxx     Tlf: xxxxxxxx 

E-post: xxxxxxxxxxxx   E-post: xxxxxxxxxxxxxx 

 

 


