Forvaltning på nett?
En casestudie av implementering av administrativ
reform i sentralforvaltningen
Fredrik Johan Behn

Masteroppgave i statsvitenskap
Institutt for Statsvitenskap
UNIVERSITETET I OSLO
Vår 2020
Antall ord: 34 272

I

Forvaltning på nett? Digitalisering som
administrativ reform
En casestudie av implementering av administrativ reform i sentralforvaltningen

II

Copyright Fredrik Johan Behn
2020
Tittel: Forvaltning på nett?
Fredrik Johan Behn
http://www.duo.uio.no

III

Sammendrag
Formålet

med

denne

studien

er

«digitaliseringsprosjekt»

blir

Digitaliseringsprosjektet

omfatter

sentralforvaltningen.

Studien

å

utforske

implementert

i

og

belyse

den

norske

digitaliseringsplanene

tilnærmer

seg

hvordan

denne

regjeringens

sentralforvaltningen.

regjeringen
tematikken

har

for

gjennom

implementeringsteorien, et velutviklet fagfelt. I den sammenheng arbeider studien ut ifra et
todelt forskningsspørsmål; Hvordan blir digitaliseringsprosjekter i offentlig forvaltning
implementert, og hva avgjør utfallet av prosessen? Tidligere forskning har tilnærmet seg
digitalisering fra et prosjektstyrings- og ledelsesperspektiv, og lite oppmerksomhet har blitt
rettet mot de politisk-administrative faktorene som påvirker reformer i sentralforvaltningen.
Målet med denne studien har derfor vært å belyse denne hittil underutviklede delen av
digitaliseringsstudier, gjennom en teoritestende tilnærming.
Studien har gjennomført en kvalitativ studie av implementering, først i forvaltningen generelt,
og så i Utenriksdepartementet. Videre er policyformuleringen for digitalisering analysert i tråd
med det teoretiske rammeverket. Studiens empiriske materiale er delvis basert på kvalitative
dokumentstudier, men studiens viktigste bidrag kommer gjennom kvalitative dybdeintervjuer
med nøkkelpersoner i flere virksomheter. Dette arbeidet har dokumentert og kartlagt
oppfatningen til byråkrater i, og utenfor, det konkrete implementeringsarbeidet.
Oppgavens empiriske analyse har vist at digitalisering implementeres på den enkelte
virksomhets eget ansvar, med svak overordnet veiledning og bistand. Det er videre et generelt
fravær av kontroll-, incentiv- og sanksjonsmekanismer, og virksomhetene opplever selv å ha
stor grad av autonomi. Videre har studien ved hjelp av det teoretiske rammeverket kunnet
trekke frem at ressurser og kapasitet, støtte fra administrativ og politisk ledelse, graden av
bistand fra overordnede aktører og kvaliteten på policyformulering, alle er med på å påvirke
utfallet av en implementeringsprosess. Studien konkluderer dermed med at det teoretiske
rammeverket

forklarer

trekk

ved

implementering

av

administrativ

reform

i

sentralforvaltningen, samtidig som det belyser hva som påvirker utfallet av en slik prosess.
Rammeverket er med det et godt utgangspunkt for videre studier, da gjerne komparative eller
kvantitative, av både digitalisering og administrativ reform i norsk sentralforvaltning.
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1 Introduksjon
1.1 Forskningsspørsmål og studiens formål
Digitaliseringsprosjekter har på mange måter dominert utviklingen i norsk offentlig forvaltning
de siste tiårene. Årlig investeres det flere milliarder i offentlige digitaliseringsprosjekter
(Jørgensen, 2015, s. 2), og regjeringen ønsker en digitalisert og moderne forvaltning.
Hovedmålet er en enklere hverdag for innbyggere og næringsliv gjennom bedre tjenester,
effektiv

offentlig

ressursbruk

og

økt

verdiskapning

(Kommunal-

og

Moderniseringsdepartementet, 2019a, s. 8). Dette er ambisiøse og komplekse målsetninger,
som krever koordinert innsats på tvers av fagfelt og forvaltningsnivåer.
Norge har et godt utgangspunkt for å oppnå regjeringens målsetninger om en digitalisert og
innovativ sentralforvaltning. Utdanningsnivået er generelt høyt og digitaliseringsprosessen har
hatt politisk oppmerksomhet i nærmere tjue år. Videre har vi som nasjon «(...) gode
grunndataregistre, godt utbygd digital infrastruktur og høy digital kompetanse i befolkningen»
(Kommunal- og Moderniseringsdepartementet, 2019a, s. 9). Dette gode utgangspunktet
komplementeres av en rekke politiske tiltak på digitaliseringsfronten. Disse tiltakene
inkluderer en rekke stortingsmeldinger, digitaliseringsstrategier og digitaliseringsrundskriv,
samt

utnevnelsen

av

en

Digitaliseringsminister

og

opprettelsen

av

et

nytt

digitaliseringsdirektorat.
Til tross for disse faktorene har digitaliseringen i norsk sentralforvaltning slitt med å nå opp til
forventningene. Statistikken er nedslående; halvparten av norske IKT-investeringer møter
kritiske problemer underveis. Ti prosent av investeringene i offentlig IKT mislykkes totalt.
Samtidig har 20 prosent av alle offentlige IKT-prosjekter en kostnadsoverskridelse som mer
enn dobler prosjektkostnadene (Bjerke, 2019; Jørgensen, 2015; Krüger & Hallgren, 2016).
Internasjonale utredninger plasserer Norge i «stall out» kategorien (Chakravorti & Chaturvedi,
2017; Direktoratet for forvaltning og IKT, 2011), som innebærer at Norge har en høy grad av
digitalisering,

men

store

utfordringer

knyttet

til

videre

utvikling.

Utover

kostnadsoverskridelser og styringsproblemer opplever virksomhetene i forvaltningen at
digitaliseringsprosjektene hindres av; manglende finansieringsløsninger for tverrsektorielle
behov, et lovverk som ikke er tilpasset digitale muligheter, fravær av felles
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arkitekturprinsipper, mangelfull informasjonsdeling og rigide tilnærminger til utvikling av
fremtidige løsninger (Direktoratet for forvaltning og IKT, 2019c, s. 2).
Det er med dette klare utfordringer i arbeidet, og denne studien søker å forstå og belyse hvilken
rolle implementering har, og hvilke trekk som påvirker en slik prosess. Studien fokuserer
videre på norsk sentralforvaltning konkret. Denne tilnærmingen baseres på to
operasjonaliseringer; (i) digitalisering som policy, og (ii) digitalisering som administrativ
reform. Policy er den innholdsmessige dimensjonen av politikk, og betegner det konkrete
innholdet i politiske beslutninger. Per policyimplementeringslitteraturen er det empirisk belegg
for å si at formuleringen av policy og implementeringsprosessen har stor påvirkning på et
prosjekts

suksess.

Studien

vil

derfor

undersøke

om

policyformulering

og

policyimplementering påvirker digitaliseringsprosjekter i norsk sentralforvaltning.
Litteraturen på administrativ reform forankrer digitalisering som noe som påvirker
sentralforvaltningen samtidig som den konkretiserer en rekke trekk og forventninger. Tidligere
forskning på digitaliseringsprosjekter har i stor grad fokusert på å identifisere feilkilder og
suksesskriterier på individuelt prosjektnivå. Dette har resultert i at konklusjonene og foreslåtte
tiltak i stor grad fokuserer på elementer som prosjektledelse, kompetanseutfordringer og
manglende kommunikasjon. Dette er nyttig lærdom for prosjektstyring og planlegging
generelt, men kommer til kort når det gjelder å forklare mer overordnede problemer i
sentralforvaltningen, som kan påvirke gjennomføring. Denne studiens teoretiske motivasjon er
derfor å bruke et empirisk forankret administrativ-reform-perspektiv til å bidra til
digitaliseringslitteraturen. Denne motivasjonen, samt studiens tilnærming, bygger på to
sentrale resonnementer; (i) at digitalisering i kraft av å være reform i sentralforvaltningen er en
viktig men underutviklet statsvitenskapelig tematikk, og (ii) at forskningsfeltet er i en
eksplorerende og teoritestende fase. Studien vil med dette anvende og videreutvikle godt
etablerte

teoretiske

rammeverk

på

et

svært

aktuelt

case

som

digitalisering

i

sentralforvaltningen.
Studien vil oppnå dette ved å svare på et todelt forskningsspørsmål. I første omgang vil det bli
gjort forsøk på å forstå og beskrive implementeringsprosessen bak tverrsektorielle
digitaliseringsprosjekter. Dernest vil studien forsøke å forklare hvordan disse trekkene påvirker
et prosjekts suksess. Forskningsspørsmålet formuleres derfor som følger:
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Hvordan blir digitaliseringsprosjekter i offentlig forvaltning implementert, og hva
avgjør utfallet av prosessen?
For å kunne besvare det overnevnte forskningsspørsmålet vil studien benytte en kvalitativ,
case-basert, teoritestende analyse. Analysen vil gjennomføres i fire deler; Del én vil definere
studiens forståelse av digitalisering som policy og administrativ reform. Dette vil utgjøre
fundamentet for studiens videre analyse, og er basert på kvalitativ analyse av policy- og
styringsdokumenter. Del to vil undersøke hvordan digitalisering blir implementert i
forvaltningen generelt, og hvilke faktorer som påvirker utfallet. Denne delen av analysen vil
hovedsakelig basere seg på intervjuer av respondenter internt i sentralforvaltningen, med noe
supplementær analyse av policy- og styringsdokumenter. Del to av analysen vil kunne belyse
hvorvidt implementeringsarbeidet er primært hierarkisk og politikks styrt, eller i større grad
preget av autonomi og fleksibilitet – i tråd med studiens andre forventning. Del tre vil gå i
dybden på implementering i en konkret virksomhet i forvaltningen, og analyse hvordan denne
prosessen utarter seg sammenlignet med forvaltningen ellers. Del tre vil i likhet med del to
basere seg primært på dybdeintervjuer, og vil bidra til den teoritestende casestudien ved å teste
om

implementeringslitteraturen

samsvarer

med

realiteten

i

en

praktisk

implementeringssituasjon. Del fire vil analysere policyens formulering, og baserer seg
hovedsakelig på dokumentanalyse.

1.2 Forskningens formål
Det er faktorer utenfor oppgavens teoretiske motivasjon som gjør tematikken spennende,
aktuell og samfunnsnyttig. Disse er også tett knyttet til hvorfor forvaltningen trenger å
digitalisere. Dagens samfunn preges av kontinuerlig transformerende teknologiske endringer,
med potensiale til å frigjøre ressurser og føre til økonomisk vekst. Digitalisering og IKT stod
for opptil 30 prosent av produktivitetsøkningen i Norge mellom 1995 og 2005, og hele 50
prosent i perioden 2006 til 2013. Internasjonalt kan en studie vise til at digitalisering stod for
30 prosent av veksten i BNP i EU mellom 2001 og 2011 (Kommunal- og
Moderniseringsdepartementet, 2016b, s. 15). Det er dermed empirisk grunnlag for
effektivitetsargumentet knyttet til digitalisering. Denne effektivitets- og produktivtetsveksten
anses dessuten som kritisk i en norsk kontekst i tiden fremover. Blant annet er digitalisering en
«[...] forutsetning for finansiering av fremtidens velferdstjenester» (Kommunal- og
Moderniseringsdepartementet,

2016b,

s.

12).

Dette

støttes

i

Kommunal-

og

moderniseringsdepartementets Digitaliseringsstrategi, som referer til at «[t]rangere
3

økonomisk handlingsrom og økte forventninger fra brukerne krever at offentlig sektor jobber
på nye måter» (Kommunal- og Moderniseringsdepartementet, 2019a, s. 9). Videre legger
Produktivitetskommisjonen frem i sin rapport at Norge vil bli nødt til å omstille seg til en
kunnskapsbasert økonomi hvor IKT og digitalisering vil spille en svært sentral rolle
(Produktivitetskommisjonen, 2016). Digitalisering vil derfor kunne lede til økt produktivitet i
forvaltningen. Tidsbesparelse og effektivisering vil ha store positive samfunnsøkonomiske
ringvirkninger, som også vil kunne utnyttes av næringslivet i privat sektor. Digitalisering vil
nemlig «(...) bidra til økt effektivitet i offentlig sektor samt økt innovasjon og verdiskapning
for hele samfunnet» (Brønnøysundregistrene, 2015, s. 15; Direktoratet for forvaltning og IKT,
2013).
Digitalisering er derimot mer enn bare et produktivtetsverktøy, det er også et muliggjørende
fremskritt. I tillegg til produktivtetsfordelene skissert over vil hensiktsmessig digitalisering
styrke kvaliteten på de tjenestene offentlig sektor leverer. Digitalisering kan eksempelvis bidra
til forbedret analysestøtte, gjennomføringsevne og beslutningskvalitet. Ovenfor befolkningen
kan

disse

forbedringene

materialiseres

gjennom

forbedret

rettssikkerhet,

styrket

informasjonssikkerhet, styrket personvern og bedre vedtakskvalitet. Internt i forvaltningen vil
lede til bedre gjennomføringsevne for reformer og økt omstillingsevne. Digitalisering har
dermed en rekke fordeler, også ut over de mer tradisjonelle effektivitetshensynene. Dette
forskningsbidraget ønsker derfor å bidra til forståelsen av hvordan kompliserte tverrsektorielle
prosjekter gjennomføres og hvordan trekk ved denne prosessen påvirker utfall på en måte som
kan bidra til bedre realisering av nettopp disse samfunnsøkonomiske gevinstene fra
digitaliseringsprosjekter i fremtiden.

1.3 Tidligere forskning
Litteraturen på administrativ reform er godt utbredt. Det finnes gode oversikter over
administrativ reform som konsept og hvilke utfordringer denne typen reform møter, samtidig
som det er en rekke mer konkrete studier på administrativ reform i Norge (Se blant annet
Christensen et al., 2002; Christensen & Lægreid, 1998a, 1998b, 2003, 2009, 2010; Dommett
& Skelcher, 2014; Egeberg, 1994, 1995). I kontrast er den akademiske litteraturen i
skjæringspunktet mellom politikk og digitalisering forholdsmessig lite utviklet. Tidligere
bidrag har i stor grad undersøkt mislykkede prosjekter fra et prosjektledelsesperspektiv (se
eksempelvis Direktoratet for forvaltning og IKT, 2019c; Finne, 2019; Forskningsrådet, 2019;
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Sintef, 2015), og forskning på en mer overordnet styring av digitalisering i offentlig sektor eller
sentralforvaltningen mangler. Trenden er nokså lik når det kommer til policy- og
implementeringslitteraturen. Implementeringslitteraturen omhandler oftest prosesser med
individer eller privat næringsliv som mottakere. Empiri på implementering av policy med den
implementerende aktøren selv som mottaker er dermed forholdsvis sjeldent. Analyse av
implementering av administrasjonsreform, som digitalisering i dette tilfellet utgjør, utgjorde
kun tre prosent av den totale litteraturen per 2005 ifølge en systematisk litteraturstudie. I tillegg
til denne dominerende dreiningen er det også en sterk geografisk skjevhet i litteraturen; tre av
fire publikasjoner har enten amerikansk eller kanadisk forfatter, eller studerer nord-amerikansk
empiri (Sætren, 2005, s. 571). Måten policy implementeres på og utfordringer underveis skiller
seg drastisk mellom det føderale systemet i USA og den skandinaviske modellen i Norge, noe
som resulterer i at større deler av litteraturen må tilpasses til denne studiens kontekst.
Videre gir omfattende søk i vitenskapelige databaser ingen eksempler på implementeringsteori
anvendt på digitalisering i hverken offentlig sektor eller forvaltningen, og det er tydelig at dette
er en ukonvensjonell kombinasjon av teoretisk rammeverk og case. Disse faktorene er derimot
ingen hindring, men heller en motivasjon til å anvende nettopp dette rammeverket. Unntaket
her er kanskje at det nylig har kommet noen mastergradsoppgaver som omhandler
digitalisering i offentlig sektor og sentralforvaltningen. Flere av disse tilnærmer seg igjen
problematikken fra et organisasjons- og ledelsesperspektiv, men noen bruker en
statsvitenskapelig tilnærming. Alt i alt støtter dette opp under to av denne studiens viktigste
resonnementer; at digitalisering er en viktig men underutviklet tematikk også for statsvitere,
og at forskningsfeltet er i en eksplorerende og teoritestende fase.
Der det er en generell mangel på vitenskapelige studier av digitalisering, har
sentralforvaltningen selv et mangfold av dokumentasjon og litteratur om temaet. En rekke
offentlige utredninger, rapporter og stortingsmeldinger drøfter og presenterer planer, tiltak og
utfordringer

(Digitaliseringsdirektoratet,

2020e,

2020b;

Kommunal-

og

Moderniseringsdepartementet, 2016b, 2019a, 2019d; Mellingen & Direktoratet for forvaltning
og IKT, 2018). Også her tas styringsutfordringer opp, men igjen er det sjeldent det fokuseres
på empirisk begrunnet styringsperspektiv utover etats- og linjestyring. Det er derfor helt klart
behov for et analytisk bidrag som ser nærmere på nettopp styring og implementering av
digitalisering som helhet.
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1.4 Oppgavens struktur
Kapittel to vil innledningsvis redegjøre for oppgavens operasjonalisering av begrepet
digitalisering, etterfulgt av en oversikt over administrativ reform, policy generelt og norske
erfaringer. Kapittel tre redegjør for det teoretiske rammeverk, imens kapittel fire presenterer
forskningsdesignet og metoden oppgaven tar utgangspunkt i. Kapittel fem begynner med en
redegjørelse på hvorfor digitalisering anses som en policy og et tilfelle av administrativ reform.
Deretter følger en analyse av regjeringens og forvaltningens tilnærming til implementering, for
så å ta for seg et spesifikt tilfelle av digitalisering i forvaltningen. Kapittel fem rundes av med
en analyse av digitaliserings policyformulering. Avslutningsvis vil undersøkelsen og dens funn
oppsummeres i kapittel seks.
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2 Bakgrunn
Regjeringen har en ambisjon om å fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor, og anser
digitalisering som et av de viktigste tiltakene for å oppnå disse målene. Digitalisering er en
sektorovergripende prosess, og regjeringen vektlegger en koordinert og samordnet
tverrsektoriell tilnærming (Kommunal- og Moderniseringsdepartementet, 2016b, s. 11). For å
kunne diskutere og analysere digitalisering på en hensiktsmessig måte er det derimot
nødvendig å etablere en god definisjon på hva begrepet innebærer.

2.1 Hva er digitalisering og digitaliseringsprosjekter
Én mulig definisjon er at digitalisering er den prosessen hvor en går over fra analoge, og da
gjerne papirbaserte, løsninger til mer moderne digitale og elektroniske løsninger. Dette er
derimot en smal definisjon av konseptet, ettersom samtlige forvaltningsorganer benytter seg av
digitale virkemidler. Spesielt koronapandemien og dens effekt på arbeidsrutiner har tvunget
frem ytterligere kvantesprang innen anvendelsen av disse. Det er derfor behov for en definisjon
som mer presist beskriver endringsprosessene relevant for denne oppgaven. Prosessen
beskrevet over, nemlig å konvertere noe fra et analogt til et digitalt format, beskrives i deler av
litteraturen som digitisering. Osmundsen, Iden & Bygstad (2018) referer til sentrale bidrag i
digitaliseringslitteraturen og argumenter for et skille mellom digitisering og digitalisering.
Basert på dette definerer de digitalisering som «(...) ikke kun en teknisk endring, men som en
endring som også endrer de sosiale aspektene knyttet til utviklingen og anvendelsen av
teknologien» (Osmundsen et al., 2018, s. 4). Schartum, Jansen & Tranvik (2017, s. 13) arbeider
ut ifra en tilnærming som er noe mer konkret rettet mot forvaltning, og definerer digitalisering
som endringer som endrer utførelsen av forvaltningsoppgaven. Forvaltningen selv definerer
et digitaliseringsprosjekt som et «(...) utviklingsprosjekt eller endringsprosjekt hvor IKT utgjør
en sentral del, og som endrer arbeidsprosesser, organisering, regelverk eller teknologi»
(Kommunal- og Moderniseringsdepartementet, 2016b, s. 82).
Digitalisering er dermed en teknologisk drevet prosess, men selve anvendelsen av ny teknologi
er ikke det ønskede sluttresultatet. Et godt praktisk eksempel på dette skillet kan sees i
elektroniske pasientjournaler. Overføringen av pasientenes informasjon til et elektronisk
format er digitisering. Når disse dataene derimot først er digitisert åpner dette for å kombinere
datakilder, introdusere nye arbeids- og analysemåter og bruk i nytt utstyr. Dette innebærer nye
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måter å arbeide på for helsevesenet, og blir dermed et eksempel på digitalisering (Osmundsen
et al., 2018, s. 4–5). Ved å benytte denne definisjonen vil digitalisering i sentralforvaltningen i
konteksten av denne oppgaven dermed omhandle initiativer utover kun teknologiske
forandringer.

2.2 Sentralforvaltning
Oppgaven studerer derimot ikke digitalisering generelt, men hvordan disse konseptene
implementeres og gjennomføres i norsk sentralforvaltning. Sentralforvaltningen er en del av
offentlig sektor, og omfatter departementene og direktoratene som selve kjernen i den statlige
styringen av samfunnet. Felles for aktørene i sentralforvaltningen er at de som regel er
underlagt en statsråds direkte instruksjonsmyndighet, inngår i statsbudsjettet og omfattes av
Forvaltningsloven og Offentlighetsloven (Christensen, Egeberg, et al., 2002, s. 48).
Sentralforvaltningen er det «(...) administrative apparatet som under regjeringens ledelse har
som oppgave å forberede og iverksette de vedtakene som fattes av Stortinget og regjeringen»
(Hansen, 2018). Videre er departementene, og til en viss grad direktoratene, et redskap for
politikkutvikling (Christensen, Egeberg, et al., 2002, s. 121). Sentralforvaltningen er med dette
underlagt politisk ledelse og følger derfor politisk besluttede føringer og policy. Motivasjonen
for å begrense oppgaven til sentralforvaltningen konkret er hovedsakelig at det er her
digitalisering kan anses som administrativ reform. Videre er det i sentralforvaltningen at
politisk styring vil være mest fremtredende, og dette styringsaspektet er sentralt for oppgavens
teoretiske rammeverk, som redegjort for i detalj i kapittel 3. Figur 1 illustrerer hvordan
sentralforvaltningen er plassert i hierarkiet rundt offentlig sektor som helhet (Aukrust et al.,
2009).
Figur 1 Offentlig sektors struktur
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2.2.1 Aktuelle prinsipper i sentralforvaltningen
Det er tre prinsipper i styringen av sentralforvaltningen som har implikasjoner for studiens
videre analyse. Det første er, som nevnt, det politiske styringsaspektet. Dette bygges på at
virksomhetene

drives

på

den

aktuelle

statsrådens

vegne

og

ansvar

(Moderniseringsdepartementet, 2005, s. 25). Virksomhetene er et redskap for utvikling og
gjennomføring av statsrådens politikk, og dette muliggjør høy grad av politisk styring. Videre
er «sektorstyring» et annet definerende trekk. En sektor er en grupperinger av virksomheter
eller et spesifikt politikkområde hvor «(...) sentrale aktører har beslutningskompetanse for å
løse en bestemt type problemer som avgrenser sektoren mot andre sektorer» (Lie & Mydske,
2018, s. 56). Vesentlig ved «sektorstyring» er at den enkelte sektor er den enkelte statsråd
ansvar, og sektorovergripende myndighet er svært begrenset.
Avslutningsvis har mål- og resultatstyring vært forvaltningens overordnede styringsprinsipp
siden 1990-tallet (Colbjørnsen, 2015, s. 5). Virkemidlene i mål- og resultatstyring bygger på at
virksomhetene skal formulere klare, konsistente og konkrete mål. Måloppnåelsen på disse skal
så måles, rapporteres og følges opp. Gode resultater skal belønnes mens svake resultater får
konsekvenser. Formålet med mål- og resultatstyring er todelt; (i) detaljstyringen fra
overordnede hold reduseres ved at beslutninger i større grad tas på det nivået hvor relevant
kompetanse er størst, (ii) økt effektivitet og mer involverte beslutningstagere. Mål- og
resultatstyring leder som et resultat av dette til spenninger mellom autonomi og kontroll og
medfører derfor en utbredt incentiv- og kontraktstankegang (Christensen, Egeberg, et al., 2002,
s. 67)

2.3 Administrativ reform
2.3.1 Administrativ reform som policy
Policy er den innholdsmessige dimensjonen av politikk, og betegner det konkrete innholdet i
politiske beslutninger. Dette innholdet inkluderer gjerne en definisjon av problemstillingen, et
sett mål, løsningsforslag, samt instrukser om implementering og eventuelt en spesifisering av
statlige eller ikke-statlige aktører med ansvaret for implementeringen (May, 2012, s. 279). Det
finnes primært to kategorier policy; Tematisk eller substansiell policy er byråkratiets
hovedoppgave, og omhandler utforming og implementering av policy innen tematiske felt som
utdanning, helse og forsvar. Denne typen policy er forankret i fagspesifikke departementer og
virksomheter og har tradisjonelt krevd lite interorganisatorisk koordinasjon.
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Denne studiens fokus er derimot på administrativ policy eller reform, en indirekte type policy
som fokuserer på offentlig sektors organisasjon og infrastruktur. Aktiv administrativ policy er
prosesser hvor sentrale politisk-administrative aktører intensjonelt ønsker å endre struktur,
arbeidsmetode, prosesser eller personellet i offentlig sektor (Christensen, Laegreid, et al., 2002,
s. 153). Administrativ reform kan anses som et redskap for å oppnå spesifikke politiske mål.
Sentralt for forståelsen av administrativ reform er antagelsen om at politisk ledelse kontrollerer
et byråkrati med tilstrekkelig kapasitet for analyse og handling (Christensen & Lægreid, 1998b,
s. 459). Administrativ reform er en langt mer komplisert prosess enn tematisk policy, ettersom
det berører et politisk-administrativt system bestående av et komplekst nett av aktører,
oppgaver, prinsipper, interesser, normer og regler (Christensen, Laegreid, et al., 2002, s. 156).
Administrativ reform karakteriseres ofte av en mangel på klare og spesifikke målsetninger, og
at forholdet mellom eventuelle mål og midler er upresist. Dette er et resultat av administrativ
reforms komplekse natur, hvor kompromisser mellom de forskjellige aktørenes mål og verdier
leder til vage og ambiguøse målsetninger. I tillegg er det store utfordringer knyttet til å
kontrollere implementeringen av reformen (Christensen & Lægreid, 1998b). Som Christensen
& Lægreid (1998a) drøfter om administrativ policy generelt:
Skjer det en enkel og uproblematisk gjennomføring og iverksetting på bred front,
eller er det en løs kopling mellom sentrale policyformuleringer og det praktiske livet i
forvaltningen – som følge av manglende kapasitet til å gjennomføre dem, uklart innhold i
reformene, kulturell motstand mot dem osv.? (1998a, s. 177)
Det er derfor empirisk støtte for at omfattende reformer, som digitalisering med sine
implikasjoner på et tverrsektorielt nivå er et eksempel på, sjelden lykkes (se blant annet March
& Olsen, 1983). Videre er administrative reformer i stor grad som et resultat av deres omfang
og kompleksitet preget av utstrakt symbolbruk. I tilfeller hvor problemer, løsningsforslag eller
tiltak er uklart eller ambiguøst kan politiske aktører benytte seg av symbolikk for å lindre noen
av disse utfordringene. Målet med reformsymboler er ofte å understreke gode
reformintensjoner, samt overbevise andre aktører om at disse intensjonene vil være enkle å
implementere. Dette vil kunne gi reformtagere tilstrekkelig støtte og legitimitet (Christensen
& Lægreid, 2003, s. 21).

2.3.2 Administrativ reform i Norge
Administrativ reform kan imidlertid ikke analyseres i et vakuum. Et lands politiskadministrative system har normer, verdier, kultur og institusjonelle tradisjoner som påvirker
hvordan administrativ reform formuleres og hvor vellykket det er. Omfattende administrative
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reformer er sjeldne i norsk sammenheng. Et politisk system preget av mange partier og
mindretallsregjeringer

leder

til

et

behov

for

forhandlinger

rundt

offentlig

beslutningstakingsprosesser. Dette gjøre det vanskelig å innfri de hierarkiske forutsetningene
som er nødvendige for å kunne ha en reell kontroll over administrativ policy, implementering
og utfall (Christensen, Laegreid, et al., 2002, s. 161). Videre har en historisk dominant
sektorbasert sentralforvaltning, preget av silo-mentalitet, i stor grad resultert i at norsk
administrativ reform oppfattes som segmentert og sektorbegrenset (Christensen, Laegreid, et
al., 2002, s. 161). Administrativ reform har derfor i større grad vært et biprodukt av prosesser
og endringer på flere arenaer, og ikke en homogen og samordnet strategi. Videre har reformer
i stor grad vært preget av kompromiss og inkrementelle forandringer, og det har tradisjonelt
ikke vært tilstrekkelig vedvarende politisk vilje til å gjennomføre omfattende administrative
reformer (Christensen, Laegreid, et al., 2002, s. 166). Dette gjenspeiles i at reformarbeidet i
stor grad har blitt overlatt til byråkratiet selv, og har dermed fått et relativt apolitisk preg.
Christensen et al. (2002, s. 162–170) argumenterer videre at effektene av administrativ reform
i Norge har vært vage, grunnet ambiguøse styringsmekanismer, manglende hierarkiske
forutsetninger og urealistiske forventninger fra reformtagere. Videre argumenterer de med at
aktiv administrativ reform vil utvikles og implementeres sakte, og modifiseres med motvilje i
en norsk kontekst.
Dette betyr imidlertid ikke at moderniserende reform avvises totalt. Til tross for forvaltningens
motvilje mot drastiske omlegginger, legger Christensen & Lægreid (1998a, s. 183) vekt på at
deres lojalitet overfor forvaltningspolitiske reformtiltak fortsatt står sterkt. Ny administrativ
reform avvises ikke, men tilpasses til arbeidsmåtene og kulturen som allerede finnes i
forvaltningen. Christensen & Lægreid (1998a, s. 183) referer til denne prosessen hvor en
reform tilpasses og filtreres som «editering». Dette innebærer at:
[de] reformer og reformelementer som oppfattes som rimelige, akseptable og
hensiktsmessige i forhold til den forvaltningstradisjon, de organisasjonsformer og
arbeidsmåter som finnes i sentraladministrasjonene blir i sterkere grad importert, mens de
som viser mindre samsvar verdimessig, modifiseres i sterkere grad eller avvises (Christensen
& Lægreid, 1998a, s. 183).
Norsk administrativ reform kan derfor anses som inkrementell interne modernisering
karakterisert av kontinuitet snarere enn radikale brudd eller revolusjonerende forandringer.
Sammenlignet kan digitalisering derfor anses som utradisjonelt, noe som er en ytterligere
motivasjon bak oppgavens tematikk.
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3 Teori
Foregående kapittel redegjør for hvordan administrativ reform er konkret politikk som må
implementeres og gjennomføres. Implementering omhandler prosessen fra en gitt policy vedtas
til den fungerer i praksis hos den gitte målgruppen. Implementering er dermed prosessen hvor
en eller flere aktører i byråkratiet arbeider for å oppnå de målene som er fastsatt i en policy
(Paudel, 2010). Disse prosessene er ikke vilkårlige og har tydelige fellestrekk på tvers av
tilfeller. Med bakgrunn i dette vil implementeringslitteraturen være grunnlaget for et teoretisk
rammeverk gjør det mulig å belyse digitalisering nærmere. Som nevnt i kapittel 1.3 er dette en
hittil lite anvendt tilnærming, og litteraturen må derfor tilpasses til implementering av policy
som retter seg mot administrasjonen selv. Dette vil være et av oppgavens viktigste bidrag.

3.1 Hvordan vurdere implementering?
Analysen av oppgavens forskningsspørsmål innebærer å vurdere implementering, men
hvordan operasjonaliseres denne målestokken? En naturlig avhengig variabel er policysuksess,
men når er egentlig en policy, og implementeringen av den, vellykket og hvordan skal dette
måles?
En stor del av litteraturen anser fastsatte målsetninger som en god evalueringsstandard.
Matland (1995) anser eksempelvis implementering som avhengig av hvorvidt policyen i
utgangspunktet hadde konkrete mål. I de implementeringsprosessene hvor dette er tilfellet, er
den rette målestokken for suksess lojalitet til nettopp disse forskrevede målene (Matland, 1995,
s. 155). En analyse av implementering kan gjennom denne tilnærmingen vurdere faktiske
implementeringshandlinger opp mot planlagte handlinger, og implementeringsevnen ut ifra
policyens målsetninger. Denne tilnærmingen er derimot ikke uten problemer. Ved kun å
vurdere hvorvidt en policy oppnådde de forhåndsbestemte målene sine eller ei blir det
vanskelig å vurdere hvorvidt det var implementeringen eller policyen i seg selv som bidro til
mangelfull måloppnåelse. Videre kan identifiseringen av policymål i seg selv være et problem.
Policymål kan ofte være så vage eller motstridende at de ikke kan benyttes som en målestokk
for policysuksess. Det er heller ingen garanti for at de offisielle målsetningene dekker hele
spektret av hva forvaltningen ønsker å oppnå (Winter, 1990, s. 22).
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En alternativ evalueringsstandard er interessentmodellen som vurderer policysuksess ut fra
målene og interessene til aktørene i implementeringsprosessen, eller både aktørene i
policyformulering og implementering uten at det nødvendigvis er et klart skille mellom de to
prosessene. Denne tilnærmingen anerkjenner i større grad at implementering sjeldent forgår i
et vakuum, men ofte heller parallelt med andre policyer rettet mot samme mottaksgruppe.
Winter (1990, s. 22) argumenterer for at en evalueringsstandard som bygger på
interessentprinsippet vil kunne være bedre skikket til å forklare hva som foregår i en
implementeringsprosess. En slik evalueringsstandard vil derimot være en vanskelig tilnærming
når det kommer til studier av administrativ reform som policy, ettersom den krever detaljert
informasjon om de individuelle aktørenes mål og interesser, noe som kan være svært
problematisk å få tilgang til. Selv gitt at aktører innad i implementeringsprosessen og
sentralforvaltningen var villig til å diskutere deres mål og interesser separert fra regjeringen og
forvaltningen som en helhet, er det ikke sikkert at disse målsetningene har vært konkrete eller
bevisste.
En mindre konkretisert evalueringsstandard er rett og slett en kombinasjon av mange ulike
faktorer. Schneider (1982, s. 717–718) måler eksempelvis suksess basert på levedyktighet,
integritet, kapasitet og omfanget av arbeidet som skulle resultere av policyen, i tillegg til et
generelt fravær av utilsiktede negative effekter på andre aktører. Denne definisjonen åpner for
at faktorer som er utenfor den implementerende partens kontroll også kan påvirke hvorvidt
implementering blir vellykket. Disse eksterne faktorene antas å ville øke i takt med policyens
kompleksitet.
Hvilken evalueringsstandard en velger å bruke avhenger av analysens formål.
Interessenttilnærmingen

beskriver

godt

hva

som

faktisk

har

skjedd

i

en

implementeringsprosess, men de praktiske hensynene er vesentlige. Det er nok få aktører i
forvaltningen som er villig til å bekrefte at de har hatt vesentlig annerledes mål og interesser
enn det som er sentralt vedtatt og at de har latt dette påvirke deres arbeid. I tillegg er det viktig
å anerkjenne at en policys offisielle målsetninger gjerne er fastsatt av de folkevalgte og
gjennomføringen av disse målene er dermed en viktig del av den demokratiske prosessen. I lys
av at denne oppgaven skal analysere en policy som implementeres av og for
sentralforvaltningen vil evalueringsstandarden være en kombinasjon av de tilnærmingene
nevnt ovenfor. For å kunne vurderer policyformuleringen er det viktig å kunne vurdere hvorvidt
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det endelige resultatet møter de fastsatte målsetningene. Policy og implementeringen av den
kan derimot ikke vurderes i et vakuum, og deler interessentmodellen må også inkluderes.

3.2 Forklaringer på svikt
Som nevnt i kapittel Feil! Fant ikke referansekilden. er policy den innholdsmessige
dimensjonen av politikken, og betegner dermed det konkrete innholdet i politiske beslutninger.
Til tross for definerte problemstillinger og fastsatte målsetninger og tiltak er det derimot ikke
gitt at en policy blir vellykket. Tvert imot er det sjeldent at en policy kan implementeres helt
uten problemer, noe som resulterer i policysvikt. De tre mest vanlige feilkildene identifiseres i
litteraturen som å være dårlig gjennomføring (implementeringssvikt), dårlig policyformulering
(formuleringssvikt) eller uflaks (Hogwood & Gunn, 1984). Ettersom flaks er et empirisk
ambiguøst konsept opererer denne studien ut ifra at de overordnede kildene til policysvikt er
implementering og policyformulering.
Svikt i implementeringsprosessen, heretter omtalt som implementeringssvikt, oppstår når et
potensielt levedyktig og effektivt program eller policy blir sabotert eller ellers hindret
underveis i implementeringsprosessen. En slik svikt kan være bevisst eller ubevisst, men
resultatet er det samme; den ønskede policyen ble ikke vellykket takket være enten
komplikasjoner i selve prosessen eller motvilje blant de implementerende partene (Linder &
Peters, 1987, s. 461). Svikt i policyformuleringen, heretter omtalt som formuleringssvikt,
innebærer at beslutningstakere ikke evner å formulere hensiktsmessig eller levedyktig policy.
Kildene til denne typen svikt inkluderer, men er ikke begrenset til, overambisiøse målsetninger
og fundamentale misforståelser av problematikken som skal løses. Til tross for
policyformuleringens rolle som en sentral kilde til policysvikt er det deler av litteraturen, da
gjerne eldre bidrag eller de som anser implementering som en rent politisk styrt prosess, som
anser selve formuleringen som en gitt faktor uten egen påvirkningsevne (Mayntz, 1983, s. 124).
Det er derimot bred empirisk støtte for at policyformuleringen har en effekt på
implementeringsprosessen, og en tilnærming som ignorerer denne potensielle effekten vil
kunne fundamentalt feilvurdere policysvikt som fenomen. Det er derfor viktig å inkludere
begge faktorene når en skal analysere policy og policyimplementering. Mangelfull
implementering kan sabotere selv den beste policy, men perfekt implementering garanterer
likevel ikke policysuksess. Implementeringssvikt og formuleringssvikt har begge sine distinkte
årsaker og konsekvenser, som vil bli redegjort for i ytterligere dybde i de følgende
underkapitlene.
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3.2.1 Svikt i formuleringsprosessen
Policyformulering er betegnelser på den prosessen hvor politisk ledelse forsøker å definere,
utvikle og revidere et handlingsforløp med fokus på å løse et spesifikt problem (May, 2012, s.
280). Resultatet av denne prosessen er en policy, som tidligere redegjort for ideelt sett
inkluderer en definisjon av problemstillingen, et sett av mål, et løsningsforslag, samt instrukser
om implementering. Alle valg som tas underveis i denne formuleringsprosessen påvirker både
implementeringsprosessen og selve sluttresultatet. Policyformulering er en primært politisk
styrt prosess ettersom policyens innhold skal samsvare med politiske beslutningstageres
ønsker. Det betyr derimot ikke at politikere alene formulerer policy i detalj. I stedet får et
passende fagdepartement ofte dette oppdraget på vegne av politisk ledelse.
Litteraturen kommer med en serie påstander rundt hvordan policyformulering og prosessen
rundt påvirker implementering og et eventuelt sluttresultat. Vellykket implementering er
negativt relatert til konfliktnivået i formuleringsprosessen (Winter, 1990, s. 24). Konflikt i
formuleringsprosessen oppstår når mer enn én organisasjon anser en policy som direkte
relevant for deres egne interesser, og når disse organisasjonene har uensartede mål. Uenigheter
kan oppstå om målsetningene for en policy, de programmatiske aktivitetene som er planlagt
for å gjennomføre policyen, tvister om jurisdiksjon og over substansen i de foreslåtte
gjennomføringsmidlene (Matland, 1995, s. 156). Matland (1995, s. 157) argumenterer for at
konfliktens intensitet vil øke når uforenligheten over saken øker og når aktørenes opplevde
innsats øker. I fravær av målkonsensus oppstår det forhandlingssituasjoner hvor sluttresultatet
avhenger av aktørenes interesser, disse interessenes intensitet, ressursfordelingen blant
aktørene, samt deres evne til å danne koalisjoner innad i formuleringsprosessen. De fleste
avgjørelser

om

målsetninger

og

midler

er

derfor

kompromiss.

Konfliktfylte

policyformuleringer leder videre til vage definisjoner av eksiterende mål, samt
operasjonalisering av helt nye mål i et forsøk på å legitimere kompromissene som var
nødvendige.

Eventuell

konflikt

og

problematikk

som

oppstår

i

selve

policyformuleringsprosessen følger også policyen videre i implementeringen (Winter, 2012b,
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s. 5). Majoriteten av litteraturen anbefaler derfor å minimere konflikt i policyformuleringen for
å øke sannsynligheten for vellykket implementering1.
Policyambiguitet, eller uklarhet, er også en ofte diskutert faktor i litteraturen, og kan primært
deles inn i uklarhet rundt målsetninger og uklarhet rundt midler. Graden av ambiguitet i en
policy påvirker en implementeringsprosess direkte. Blant annet påvirker det lederes evne til å
overvåke prosessen, sannsynligheten for at policyen er ensartet forstått gjennom byråkratiet og
sannsynligheten for at eksterne faktorer får muligheten til å signifikant påvirke prosessen
(Matland, 1995, s. 159). Majoriteten av litteraturen anbefaler derfor, i likhet med konflikt, at
graden av uklarhet i spesifiseringen av mål og midler minimeres1. Til tross for dette er det ikke
sikkert at fullstendig klarhet rundt en policys mål og midler nødvendigvis garanterer
policysuksess. Konflikt og ambiguitet er som nevnt ofte negativt relatert; jo klarere en
målsetning er desto mer konflikt oppstår det mellom aktørene. Regan (1984) observerte dette i
sin studie av implementering i USA og Storbritannia, hvor involverte aktører ble mer klar over
opplevde «trusler» mot deres organisasjon og jurisdiksjon jo mer konkretisert policyens mål
og midler ble. For å motvirke dette, samt beholde byråkratiske «status quo», handlet aktørene
for å minimere policyens omfang. Samtidig, i demokratiske systemer som det norske, er
politikkutvikling avhengig av politisk støtte fra koalisjonspartier eller opposisjonen. Dette gjør
at ambiguøst utformet policy kan være et nødvendig onde, ettersom det åpner for at forskjellige
politiske aktører kan tolke samme policy, og dens omfang, forskjellig (Matland, 1995, s. 158).
Videre kan komplekse, tverrsektorielle policyer medføre manglende forståelse for det
teknologiske knyttet til implementeringen, eller mangelfull forståelse for hvilke aktører som
skal involveres i prosessen. Samtidig kan det være problematisk å identifisere hvilke
instrumenter og verktøy en skal bruke, hvordan disse skal brukes, og hvilke resultater de vil gi.
Utelukker en derimot de områdene hvor forståelsen for mekanismer og instrumenter ikke er
komplett vil viktige, men kompliserte, problemstillinger forblir uløst. Det kan derfor være
problematisk å forvente at kun policy som er formulert på et perfekt informasjonsgrunnlag er
levedyktig. Snarere kan implementering av ambiguøs policy være et godt grunnlag for å lære
om tidligere uprøvde metoder, og at implementering som en del av policyarbeidet er en fase

1

Matland (1995) er fundamentet for dette teoriaspektet. Utover dette bidraget se eksempelvis (Bryson

et al., 2006; Chackerian & Mavima, 2001; Fowler, 2019; Heidbreder, 2017; Hupe, 2017; May, 2012;
Paudel, 2010; Schofield, 2004; Winter, 2012a).
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hvor prinsipper, visjoner og målsetninger kan utprøves (Matland, 1995, s. 158). Matland (1995,
s. 167) argumenterer for at et resultat som leder til læring er viktigere enn et vellykket resultat.
Ikke bare er digitalisering teknologisk komplekst og uforutsigbart. Som redegjort for i kapittel
2.3.2 er det i tillegg liten tradisjon for såpass omfattende administrativ reform i en norsk
kontekst. Det kan derfor hevdes at det vil være nødvendig med et visst nivå av ambiguitet for
å kunne ha en policy å gjennomføre, som en så kan lære av og modifisere videre.
Motargumentet mot denne tankegangen er at en radikalt forandrende sektor-vid policy neppe
er den mest hensiktsmessige måten å lære om hvilke midler og strategier som er nødvendige.
Konkretiseringen av midler er også en sentral del av policyformulerings-prosessen. All policy
krever ressurser for å kunne implementeres, men enkelte typer er mer ressurskrevende enn
andre. Finansielle midler er særlig en utfordring når det kommer til arbeidskrevende policyer
med en sterkt vitenskapelig eller teknologisk komponent, som digitalisering. I slike tilfeller
mangler de implementerende aktørene ofte tilstrekkelige midler til å gjennomføre nødvendige,
men kapitalintensive, investeringer på egenhånd (Sabatier & Mazmanian, 1979, s. 489).
Videre kan sammenhengen mellom mål og midler i policyformuleringen anses som en
virknings- eller kausalteori (Winter & Lehmann Nielsen, 2008, s. 41). Policyskapere utformer
en policy ut ifra et konkret «teoretisk» ståsted om behovet policyen skal dekke og resultatene
som

skal

oppnås.

Bruken

av

begrepene

teoretisk

ståsted

eller

rammeverk

i

implementeringslitteraturen kan være noe forvirrende. Litteraturen antyder ikke at
beslutningstakere bruker konkrete vitenskapelige teorier som fundament i policyutviklingen. I
stedet refereres det til hvordan beslutningstakere definere hvilke tiltak som er nødvendige for
å oppnå policyens mål og hvilke midler som er nødvendige for å gjennomføre disse tiltakene.
Disse aspektene danner et rammeverk for implementeringen av policyen (Sabatier &
Mazmanian, 1979, s. 486). Hvis dette rammeverket ikke definerer gode nok tiltak, eller midlene
som stilles til disposisjon ikke er tilstrekkelige til å gjennomføre tiltakene, vil dette aspektet av
policyens design aktivt bidra til policysvikt. Samtidig, selv om det underliggende teoretiske
rammeverket for en policy er tilstrekkelig, kan det være andre aspekter ved
policyutformingsprosessen som kan lede til en mislykket implementering. Policy som baserer
seg på vage eller motstridende mål, manglende kunnskap om sakens kontekst, ufullstendig
strategi, urealistiske forventninger mellom midler og resultater, og manglende politisk eller
administrativ støtte (Ansell et al., 2017) vil mislykkes. Dette vil ikke være et resultat av
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eventuelle svakheter i byråkratiet, manglende kommunikasjon mellom nivåene eller motvilje i
administrasjonen, men fordi de er lite levedyktige i seg selv. Noe policy er rett og slett
«dødfødt» (Hogwood & Peters, 1985, s. 23), og selv ikke verdens beste offentlige forvaltning
vil kunne implementere de suksessfullt (Linder & Peters, 1987, s. 461).
Policyformuleringsproblematikken redegjort for i dette underkapittelet oppsummeres i
forklaringsmodellen i Figur 2.
Figur 2 Kilder til svak policyformulering

3.2.2 Svikt i implementeringsprosessen
Tradisjonelt har implementeringsteori sjeldent forsøkt å forklare hvorfor en gitt
implementering har vært vellykket, noe som har ledet til kallenavnet «misery research»
(Sætren, 2005, s. 572). Metodisk har implementeringsanalyse stort sett vært dominert av
individuelle casestudier som muliggjør detaljrik og kontekstspesifikk analyse av komplekse
fenomener (Winter, 2012b, s. 3). En av utfordringene med implementering som analyseredskap
er imidlertid at det ikke finnes noen sentral implementeringsteori. Implementeringsteorien
består snarere av en rekke forskjellige rammeverk som forsøker å presentere
implementeringsproblemer på en måte som kan generaliseres og dermed analyseres. Det er
viktig å poengtere at disse teoretiske rammeverkene utgjør ulike måter å forstå en
implementeringsprosess på. Oppgaven vil bruke disse teorien til å identifisere bruddpunkter i
prosessen eller kilder til ufullstendig implementering.
Ovenfra-ned
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Regjeringens tilnærming til digitaliseringsprosjektet, med sitt fokus på sektorovergripende og
samordnede løsninger, tilsier en overordnet policy med en konkretisert, felles, formulering.
Formuleringen er utarbeidet av sentrale beslutningstakere, og skal implementeres i de
forskjellige delene av forvaltningen. Denne tilnærmingen tilsvarer et ovenfra-ned perspektiv,
hvor en tilnærmer seg implementeringsproblemer fra perspektivet til en beslutningstaker eller
leder som ønsker å se én spesifikk handling gjennomført. Forklaringen bygger på antagelsen
om at policy og implementering avgjøres fra toppen og nedover, i.e. at policy formuleres av
politiske beslutningstakere på øverste nivå for så å bli kommunisert nedover i administrasjonen
til de som er ansvarlige for implementering. Denne tilnærmingen er derfor avhengig av
beslutningstakerens evne til å utøve kontroll over prosessen og den implementerende parten
gjennom hierarki, regulering og lovverk (Paudel, 2010, s. 39). De regulatoriske hensynene i
sentralforvaltningen, se kapittel 2.2.1, muliggjør denne ovenfra-ned tilnærmingen til policy.
Dette teoretiske rammeverket anser selve policyformuleringen som gitt. Eventuelle
utfordringer knyttet til gjennomføringen av policyen skyldes derfor utelukkende problemer hos
den

implementerende

parten.

Ovenfra-ned

tilsvarer

derfor

på

mange

måter

et

styringsperspektiv, hvor hindringene til god implementering er de samme som hindringene til
effektiv styring. Ovenfra-ned egner seg best til policyer med klart formulerte mål og midler,
og ut fra et evalueringsstandard-perspektiv anser ovenfra-ned tilnærmingen en policy for å
være vellykket utelukkende hvis den overholder policyens opprinnelige målsetninger (se blant
annet Matland 1995, s. 154).
Tilnærmingen innebærer en prosess med lange implementeringskjeder og svært mange
vetopunkter. I en digitaliseringskontekst vil disse vetopunktene tilsvare de forskjellige
departementene, direktoratene og andre statlige virksomhetene som må implementere
regjeringens policy. Hvert av disse vetopunktene kan gjennom upresise målsetninger, politisk
konflikt, konkurende forpliktelser eller manglende resurser, ferdigheter eller engasjement
skape avvik som negativt påvirker mulighetene for vellykket implementering (Ansell et al.,
2017, s. 470). Kompleksiteten til implementering av policy gjennom denne tilnærmingen øker
dermed

med

antallet

involverte

aktører.

Per

ovenfra-ned

teorien

leder

denne

implementeringskjedeproblematikken til implementeringssvikt. For å bøte på nettopp disse
utfordringene presenterer litteraturen en rekke anbefalinger til beslutningstakere. Blant annet
anbefales det å minimere kompleksiteten i implementeringsprosessen (Wegrich, 2016, s. 8),
noe som er tilnærmet umulig i sektorovergripende administrativ reform. En sektorovergripende
reform i sentralforvaltningen er avhengig av å involvere så mange deler av sektorene som mulig
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for å oppnå policyens ambisjoner, og en simplifisert tilnærming er derfor lite gunstig. Videre
fremmes det å plassere implementeringsansvaret hos en sympatisk aktør med betydelig
innflytelse som en mulig løsning på kompleksitetsproblematikken. Aktører med en plattform
som kan samstemme med policyens, og samtidig vil gi implementeringen høy prioritert, ansees
som spesielt gode alternativer.
Ovenfra-ned tilnærmingen til policysvikt kan illustreres på en hensiktsmessig måte i Feil! Fant
ikke referansekilden., og er tilpasset fra Linder og Peters (1987, s. 470). Det «formulerende
maskineriet» representerer her politisk ledelse, sentrale myndigheter og andre aktører inkludert
i policyformuleringen. Det «implementerende maskineriet» inkluderer byråkratiet og andre
aktører involvert i implementeringen av en gitt policy. Miljø representerer både policyens
målgruppe og eventuelle kontekstuelle faktorer utenfor de to andre kategoriene. Pilene mellom
de ulike kategoriene representerer retningen av innflytelse over policy i hver tilnærming, imens
asteriskene representer opprinnelsesstedet til hver tilnærmings kilde til policysvikt.
Bunn-opp
Sektoransvarsprinsippet er generelt med på å komplisere ovenfra-ned prinsippet, og som nevnt
tidligere foregår hverken design eller implementering av policy i et vakuum. Innspill fra
fageksperter og byråkratene selv er en viktig del av god policyutforming, samtidig som
byråkratiet

utøver

stor

innflytelse

over

implementeringsprosessen.

I

et

digitaliseringsperspektiv innebærer sektoransvarsprinsippet at det er den enkelte virksomhet
eller departement som har ansvaret for virksomhetsutvikling og forbedring av egne tjenester.
Ansvaret for å initiere og gjennomføre digitaliseringsprosjekter inn under regjeringens planer
ligger dermed godt forankret internt i byråkratiet. Dette fremmer behovet for en tilnærming
hvor de individuelle byråkratene vies en sentral plass i analysen. Denne bunn-opp tilnærmingen
arbeider ut ifra at den viktigste aktiviteten knyttet til implementering foregår på
organisasjonens lavere nivåer (Linder & Peters, 1987, s. 463; Paudel, 2010, s. 41).
Policyimplementering avgjøres ikke av hierarki eller kontroll, men heller av eksplisitte eller
implisitte forhandlinger mellom byråkratene og beslutningstakere. Disse byråkratene har
nemlig ofte en bedre forståelse for de faktiske behovene knyttet til en policy, samtidig som de
har et visst nivå av autonomi og påvirkningsevne innenfor institusjonens fastsatte rammer.
Denne tilnærmingen til forståelsen av policy og reform er ikke bare byråkratisk ønsketenkning,
men har et empirisk fundament, også i norsk sammenheng. Som Christensen & Lægreid
poengterer tilpasses administrativ reform i Norge i stor grad av institusjonene den
implementeres i og vice versa:
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Det skjer i en gjensidig påvirkende prosess hvor regler, verdier og normer i
forvaltningen påvirker forvaltningsreformene, samtidig som reformene også vokser inn i
sentraladministrasjonen og påvirker dens normer og verdier. Det etablerte forsvinner ikke,
men modifiseres og suppleres gradvis med nye reformtiltak som tilpasses det etablerte
(Christensen & Lægreid, 1998a, s. 183).
I motsetning til ovenfra-ned tilnærmingen er bunn-opp noe mer fleksibel når det kommer til
evalueringsstandard. Fra et bunn-opp perspektiv kan policy vurderes som vellykket så lenge
det oppnår positive effekter, uavhengig av om dette samsvarer med de opprinnelige
policymålene.
Ved at store deler av implementeringsansvaret hviler hos de «lokale» byråkratene unngår bunnopp tilnærmingen de lange implementeringskjedene som plager prosesser som styres fra et
ovenfra-ned perspektiv. I stedet leder bunn-opp til policysvikt gjennom å utfordre byråkratiets
kapasitet. Byråkrater i forvaltningen er nemlig på mange måter fanget mellom motsigende krav
og behov fra policy, lovverk, normer, politiske ledelse og mottakergrupper. Dette, kombinert
med begrenset med tid og ressurser, gjør at byråkratene må balansere behov knyttet til
gjennomføring av eksisterende policyer med behov knyttet til implementering av en ny.
Dersom implementering av ny policy ikke følges av tilstrekkelige incentiver risikerer en derfor
at reform i mange tilfeller oppnår lav prioritet og vesentlige forsinkelser ettersom
virksomhetene sliter med å innlemme implementering i driften (Sabatier & Mazmanian, 1979,
s. 488).
Mens ovenfra-ned innebærer å se på iverksettingen av individuell policy mer eller mindre i
vakuum, innebærer bunn-opp at byråkratenes ordinære forvaltningsoppgaver i form av
eksisterende policy poengteres.

For å bøte med dette dilemmaet skapes det enkelte

mestringsmekanismer som potensielt vil kunne fordreie og hindre implementeringsprosessen.
Dette fordi den implementerende aktøren må inngå kompromisser som ikke nødvendigvis
korresponderer med policyens opprinnelige mål og intensjoner (Ansell et al., 2017, s. 470). Ut
fra bunn-opp sin forståelse av implementering kan byråkratiet også utøve påvirkningskraft på
implementeringsprosessen.

Dette

gjøres

ved

å

forsøke

å

fjerne

behovet

for

mestringsmekanismer, for eksempel ved å informere politisk ledelse om hva byråkratiet selv
anser som realistiske policymål. En slik strategi vil kreve et visst nivå av koordinering fra
byråkratiets side.
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Bunn-opp tilnærmingen har også sine svakheter, og et forskningsdesign som er for avhengig
av dette perspektivet kan komme til å systematisk overvurderer det faktiske nivået av lokal
autonomi blant de implementerende byråkratene. Aktørene må nemlig fortsatt bevege seg
innenfor det gitte juridiske og etiske rammeverket i forvaltningen. Statsansattes lydighetsplikt
innebærer eksempelvis at «[når] avgjørelsen er tatt, følger det like klart av lydighetsplikten at
avgjørelsen skal iverksettes hurtig og effektivt innenfor de opptrukne rammer, uansett hva de
aktuelle statsansatte måtte ha av faglige og politiske oppfatninger om avgjørelsen»
(Kommunal- og Moderniseringsdepartementet, 2017a). Videre er det sentralt at de ansattes
prinsipp om faglig uavhengighet ikke innebærer «(...) noen rett til å ignorere standpunkter,
beslutninger, praksis mv. som den politiske eller administrative ledelse fastholder etter at den
underordnete har gitt utrykk for sine betenkeligheter, med mindre det skulle dreie seg om
ulovlige eller uetiske beslutninger mv» (Kommunal- og Moderniseringsdepartementet, 2017a).
Byråkratene kan derfor ikke ta policyen i en helt annen retningen enn det politiske
beslutningstakere har skissert.

Bunn-opp handler nemlig ikke om at ikke-folkevalgte

byråkrater med ondsinnede hensikter kaprer policy for så å radikalt forandre målsetninger. I
stedet er det en måte å forstå implementering på hvor byråkrater (ofte ufrivillig) ender opp med
å utøve stor påvirkningskraft på implementeringen av en policy, gjennom valgene og
prioriteringene de blir tvunget til å ta underveis. Det er viktig å poengtere at det er lite som
tilsier at den potensielle mangelen på hensyn til byråkratiets kapasitet er et bevisst valg fra
politisk ledelses side. Politiske beslutningstakere har tross alt formulert policyen som skal
implementeres og har dermed liten grunn til å aktivt ønske policysvikt. Snarere vitner det heller
om en manglende forståelse for byråkratiets situasjon eller at policyformuleringen har et
iboende urealistisk forhold mellom policyens mål og midler, noe som per kapittel 3.2.1 eller
Figur 2 er en veletablert svakhet i policyformulering generelt.
Utenfra-inn
Fra et implementeringsperspektiv er administrativ reform og policy relativt unikt, ettersom
forvaltningen både er implementerende maskineri og mottaker. I realiteten er det ikke gitt at
alle aktørene i forvaltningen ønsker eller evner å etterkomme politisk ledelses policykrav, noe
som åpner for en tredje tilnærming. Utenfra-inn perspektivet fremhever miljø og
mottakergruppers innflytelse i implementeringsprosessen. I implementeringen av «normal»
policy tilsvarer utenfra-inn at mottakere og deres interesseorganisasjoner motsetter seg en
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policy de anser som ugunstig for dem selv. Industribedrifter kan blant annet ønske å aktivt
motarbeide kostelige nye utslippsstandarder. Tilpasset til tilfeller hvor sentralforvaltningen
både implementerer og er mottaker er denne tilnærmingen noe mer problematisk.
Ut ifra et utenfra-inn perspektiv kan deler av byråkratiet påvirke implementering gjennom å
være motvillige til å rette seg etter politisk ledelses policy. Det er vesentlig å poengtere at
implementerende byråkrater og mottagerbyråkrater ikke er samme gruppen. Mens
implementerende byråkrater har mer direkte påvirkning på en implementeringsprosess i form
av de mekanismene bunn-opp tilnærmingen skisserer, er mottager-byråkratene begrenset til å
enten godta eller motsette seg en policy. Denne motviljen kan arte seg gjennom aktiv og direkte
motstand, nekte å etterkomme lover og forskrifter, utnytte systemet eller tjene i en ikkesamarbeidsvillig måte (Ansell et al., 2017, s. 470). Goggin, Bowman, Lester, & O’Toole (1990,
s. 46) tar denne potensielle motviljen og kategoriserer den i tre potensielle «strategier»
mottagende byråkrater kan benytte seg av: (i) «trass», en forsinkelsesstrategi hvor byråkratiet
modifiserer regjeringens policy på en måte som hindrer oppnåelsen av fastsatte mål, (ii)
«forsinkelse», en forsinkelsesstrategi uten modifikasjoner, (iii) «strategisk forsinkelse», en
forsinkelsesstrategi hvor mottagende byråkrater modifiserer policy på en måte som likevel
bidrar til å nå fastsatte mål.
En slik tilnærming til implementeringsoppdraget fra byråkratiet bryter derimot med en rekke
fundamentale plikter og retningslinjer som statsansatt. Lojalitetsplikten innebærer blant annet
at «(...) arbeidstaker må opptre i samsvar med virksomhetens interesser» (Kommunal- og
Moderniseringsdepartementet, 2017a). Videre bryter det med lydighetsplikten og strider med
betingelsene for faglig uavhengighet og objektivitet, i likhet med deler av bunn-ned.
Policyavgjørelser fattes av folkevalgte beslutningstakere og det vil være demokratisk
problematisk om aktører innad i forvaltningen forsøker å utøve kontroll over denne prosessen
uten noen form for ansvarliggjøring ovenfor befolkningen. Utenfra-inn er dermed en prinsipielt
problematisk måte å påvirke policyutfall på. Det er relevant å poengtere at i et profesjonelt og
relativt lite politisert byråkrati som norsk sentralforvaltning vil systematisk og storskala
utenfra-inn påvirkning være lite utbredt. Litteraturen som vektlegger denne tilnærmingen til
implementeringsproblemer fokuserer spesielt på føderale politiske systemer hvor skille mellom
føderal og statlig politikk er mye større. I disse systemene nyter de forskjellige
forvaltningsnivåene ofte også mye større autonomi, og det er derfor mer realistisk å se ikkeføderale aktører aktivt motarbeide føderal policy. Dette betyr derimot ikke at motvillige norske
23

byråkrater står uten mulighet til å påvirke implementeringsprosesser, spesielt ned på seksjonsog avdelingsnivå i forskjellige statlige virksomheter.
Det har blitt teoretisert at aktører i sentralforvaltningen er mer villige til å motarbeide seg
implementeringen av policy som truer med nedbemanning, omorganisering eller andre tiltak
som slår negativt ut på byråkraten selv, men litteraturen finner per nå ingen holdepunkter for
at dette er et faktisk fenomen (Dommett & Skelcher, 2014). Videre er det også belegg for at
type policy avgjør hvorvidt byråkratene har preferanser ovenfor policyutforming og
implementering. Egeberg (1995) argumenterer for at administrativ policy, da spesielt de
tilfellene som påvirker organisasjonsstruktur, rekruttering og belønning i sentralforvaltningen,
vil utløse byråkratenes selvinteresse. Dette perspektivet hevder at byråkrater flest er likegyldige
ovenfor den tematiske policyen de arbeider med og at deres egne interessers påvirkning på
implementeringen i disse tilfellene vil være vag og sporadisk (Egeberg, 1995, s. 165). I kontrast
forventes det at administrativ policy i mye større grad engasjerer byråkraten og dens
selvinteresse, noe som åpner for at byråkratene har interesse av å tilpasse policyen til egne
behov (Egeberg, 1995, s. 160).

3.3 Studiens analytiske rammeverk
Hver for seg har ikke disse tilnærmingene nok forklarende evne til å kunne belyse hvorfor en
implementeringsprosess lykkes eller ei. Ovenfra-ned ignorerer byråkratiet helt, bunn-opp har
en tendens til å overvurdere den enkelte byråkrats autonomi og utenfra-inn strider fundamentalt
med flere aspekter av byråkratiets etiske retningslinjer. I tillegg overser alle tre tilnærmingene
effekten policyformulering har på policysuksess, som redegjort for i kapittel 3.2.1. Ingen av
disse fire alternative tilnærmingene til policyimplementering er derimot fundamental
uforenlige, og det er derfor mulig å bygge et felles rammeverk som er forankret i alle teoriene.
Modellen som sees i Figur 3 er tilpasset fra Ansell et al., (2017) og inkluderer fire distinkte
bruddpunkter i implementeringsprosessen. Modellen antyder ikke noe hierarki mellom
bruddpunktene ettersom komplekse implementeringsprosesser kan ha brudd i flere punkter
samtidig som sammen leder til et uønsket utfall.
Figur 3 Implementeringsmodellen
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3.4 Rolleforståelse og deres effekt på implementering
Den tradisjonelle implementeringslitteraturen defineres primært av tre distinkte roller;
politikere som beslutningstakere, byråkratiet som implementerende aktør og ikke-statlige
mottaksgrupper. De tre forskjellige tilnærmingene til forståelsen av implementering er i stor
grad basert på nettopp disse rolleforståelsene. Som tidligere nevnt skiller implementeringen av
administrativ reform seg fra tematisk policy på denne fronten. I administrativ policy har
byråkratiet ansvaret for implementeringen, og per bunn-opp tilnærmingen påvirkningskraft på
policyen i seg selv, samtidig som det også er mottaker. Dette gjør dynamikken annerledes, og
skillet mellom bunn-opp og utenfra-inn tilnærmingene svakere. Det er dermed viktig å
poengtere at å omtale byråkratiet som én enhet er en simplifisering av en langt mer kompleks
realitet. Sentralforvaltningen er omfattende og består av mange virksomheter med ulike
oppgaver, kultur og tradisjoner. Disse virksomhetene har igjen en god del autonomi, og kan
derav forventes å reagere ulikt på administrativ policy. Forskjellige byråkratiske enheter har
også ulikt ansvar og roller i implementeringsprosessen. På bakgrunn av dette er det viktig å se
nærmere på rolleforståelse både i kontekst av administrativ policy versus tematisk policy, men
også på bakgrunn av nasjonale kontekster.
I implementeringen av en administrativ reform i Norge får en følgende rolleforståelser:
Politiske beslutningstagere er, som i tematisk policy, den formulerende aktøren. Som tidligere
poengtert er det ikke slik at politikere formulerer en policy i sin helhet alene, men heller det
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relevante fagdepartementet som får denne oppgaven på vegne av politikerne. Dette er
imidlertid primært fortsatt en politisk styrt prosess. Policyformuleringen skal samsvare med
spesifiserte politiske hensyn og målsetninger, og det aktuelle fagdepartementets rolle i
formuleringen tilsvarer ikke byråkratisk innflytelse over implementering som spesifisert i
bunn-opp. Politiske beslutningstagere formidler så policyen videre til implementerende
aktører. På én side har en aktører med en overordnet implementeringsrolle, heretter referert til
som styringsbyråkratiet. Dette er organisasjoner som er tematisk relatert til policyens innhold,
og i en norsk kontekst vil dette ofte være Kommunal- og moderniseringsdepartementet,
ettersom det har ansvaret for modernisering og forvaltningspolitikk generelt (Kommunal- og
Moderniseringsdepartementet,
Digitaliseringsdirektoratet

2019c).
som

I

digitalisering

underliggende

etat

mer
av

konkret

har

også

Kommunal-

og

moderniseringsdepartementet (KMD) en vesentlig, overordnet implementeringsoppgave. Det
er i overføringen mellom politisk ledelse og overordnede implementerende aktører, og til en
viss grad i overføringen fra disse aktørene og ned til de lokalt implementerende aktørene, at
mekanismene beskrevet i ovenfra-ned tilnærmingene er aktuelle.
På en annen side er disse overordnende implementerende aktørene begrenset til myke,
koordinerende, tiltak mens implementeringsansvaret fortsatt hviler hos den enkelte virksomhet.
Politiske beslutningstagere, og til en viss grad de overordnede implementerende aktørene,
formidler policyen videre til de lokalt implementerende byråkratene. Det er på dette stadiet av
prosessen hvor majoriteten av de faktiske digitaliseringsprosjektene foregår. De lokalt
implementerende byråkratene, heretter referert til som implementeringsbyråkrater,
gjennomfører policyen så godt de kan ut ifra de mekanismene beskrevet i bunn-opp
tilnærmingen. I sentralforvaltningen, som omfatter de større offentlige virksomhetene, vil dette
implementeringsansvaret i mange tilfeller hvile hos IKT-seksjoner, eller i avdelinger med et
moderniseringsmandat. Avslutningsvis har en generelle sektorbyråkrater som mottakere. Dette
er byråkrater ellers i forvaltningen som ikke har vært involvert i implementeringsarbeidet, men
som likevel kan påvirke hvorvidt policyresultatet blir vellykket.
Rolleforståelsen skissert i dette underkapittelet er illustrert i Figur 4.
Figur 4 Rolleforståelse ved administrativ reform i sentralforvaltningen
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3.5 Forventninger
Basert på bakgrunnsinformasjonen og teoriene presentert og drøftet i kapittel to og tre vil dette
underkapittelet presentere studiens forventninger. Disse forventningene er ikke rene hypoteser
med klare årsak-virkningsforhold, men snarere konkretiseringer av oppgavens teoretiske
rammeverk.

3.5.1 Forventninger til formulering
Kapittel 3.2.1 presenterer en rekke nyttige verktøy for å vurdere hvor god en spesifikk
policyformulering er. Disse vurderingskriteriene inkluderer, men er ikke begrenset til, konfliktog ambiguitetsnivåer, graden av politisk og administrativ støtte, forholdet mellom
forventninger og midler, graden av kunnskap samt i hvilken grad det iboende teoretiske
perspektivet reflekterer realiteten godt nok. Alle disse faktorene gjør at policyformulering i
utgangspunktet er en svært komplisert prosess. I tillegg er digitaliseringen av norsk
sentralforvaltning en omfattende administrativ reform, med de utfordringene det innebærer.
Videre har implementeringen møtt utfordringer så langt, og virksomhetene i forvaltningen har
ved flere anledninger ønsket seg forandring eller utbedring (se Direktoratet for forvaltning og
IKT, 2011, 2019c). Det er imidlertid viktig å understreke at formulering ikke utelukkende er
en politisk prosess. Byråkratiet i virksomhetene, i kraft av å være regjeringen og statsrådenes
redskap for politikkutforming, har en avgjørende rolle i prosessen, selv om det til slutt er
politisk ledelse som tar avgjørelser. Dette bidrar til å gjøre det vanskelig å studere en
formuleringsprosess ut fra dokumenter, noe som vil reflekteres i analysen i kapittel 5.4.
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Basert på dette, og oppgavens forståelse av digitalisering som både policy og administrativ
reform, teoretiseres det at trekk ved policyformuleringen gjør at implementering svekkes. Dette
betyr ikke at oppgaven anser policyen som fundamentalt defekt, men at den anerkjenner at den
heller ikke er gjennomgående feilfri.
Med bakgrunn i de overnevnte forventningene formuleres følgende hypotese:
H1: Implementeringsarbeidet svekkes av svak policyformulering

3.5.2 Forventninger til implementering som prosess
Det forventes at policyen er utformet gjennom en hovedsakelig politisk styrt prosess. Denne
forventningen bygger på styringsprinsippene i sentralforvaltningen, som redegjort for i kapittel
2.2.1, samt måten policy formuleres på som redegjort for i teorikapitlet. Samtidig forventes det
at policyformuleringen blir ansett som gitt i implementeringen av digitalisering i
sentralforvaltningen. Med dette menes det at det ikke er åpent for å anse policyformuleringen
i seg selv som en feilkilde og at policysvikt oppstår på prosjektnivå. Igjen basert på studiens
forståelse av styringsprinsippene i sentralforvaltningen, da spesielt sektoransvarsprinsippet,
forventes det videre at det er et fravær av klar hierarkisk styring og kontroll når det kommer til
gjennomføring og implementering av digitaliseringsprosjekter. Basert på ovenfra-ned
tilnærmingens forståelse av implementeringskjeder og vetopunkter tilsies det dernest at denne
manglende styringen slår negativt ut på sannsynligheten for policysuksess. Videre forventes
det, som redegjort for i kapittel 2.2.1, at spenningene mellom autonomi og kontroll som resultat
av mål- og resultatstyring vil gi større bruk av incentiver i styringen av sentralforvaltningen.
Studien forventer dermed at incentivmekanismer vil være et utbredt styringsverktøy, i fraværet
av klar hierarkisk og politisk styring.
Med bakgrunn i de overnevnte forventningene formuleres følgende hypotese:
H2: Fravær av politisk styring og kontroll bidrar til policysvikt
Manglende politiske styringssignaler påvirker derimot ikke en implementeringsprosess alene,
og byråkratiet, enten det er implementeringsbyråkrater i Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) og
KMD eller sektorbyråkrater ellers i forvaltningen, har anledning til å påvirke utfallet. Et av de
mest grunnleggende aspektene ved sentralforvaltningens styringsprinsipper er prinsippet om at
hver enkelt virksomhet har ansvar for egen digitalisering. Det forventes at dette reflekteres i
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både formulering og implementering av policyen. Studien forventer derav at ettersom disse
prinsippene i sentralforvaltningen står såpass sterkt så vil virksomhetene selv har ansvaret for
egne prosjekter, og derav ha stor grad av autonomi og fleksibilitet når det kommer til
implementering av digitalisering. Videre forventes, det basert på teorimaterialet, at deler av
implementeringsansvaret plasseres hos en eller flere sympatiske aktører for å forenkle
implementeringsprosessen. I tråd med de prinsippene redegjort for i kapittel 2.2.1 forventes det
imidlertid at deres faktiske innflytelse over andre statlige aktører er minimal. Faktumet at
implementeringsansvaret har vært overlatt til den enkelte organisasjon eller virksomhet,
kombinert med fraværet av et sterkt styrende organ, problematiserer hvorvidt policyens
problemoppfatning, målsetninger og løsningsforslag overføres fra beslutningstakerens til
byråkratiet på en måte som bevarer «budskapet».
I en norsk kontekst er det tradisjon for at organisasjonene, og deres normer, verdier og kultur,
tilpasser reformene til egne behov snarere enn å etterkomme de slik politiske beslutningstakere
har

skissert.

I

tillegg

er

det

slik,

som

presisert

bunn-opp

tilnærmingen,

at

implementeringsprosessen ikke er hierarkisk av natur, men snarere preges av implisitte eller
eksplisitte forhandlinger mellom aktørene. Med bakgrunn i disse karaktertrekkene forventes
det at implementeringsprosessen preges av implisitte eller eksplisitte forhandlinger,
modifisering og editering. Bunn-opp tilnærmingen anser ressurs- og kapasitetsutfordringer
som hovedkilden il implementeringssvikt. Dette er et resultat av at implementeringsprosjekter
kjemper mot virksomhetens ordinære forvaltningsoppgaverom den nødvendige prioritet.
Finansielle ressurser er særlig en utfordring når det kommer til arbeidskrevende policyer med
en sterk teknologisk komponent, noe som nettopp kjennetegner digitalisering. I disse tilfeller
mangler de implementerende aktørene ofte tilstrekkelige midler til å gjennomføre nødvendige,
men kapitalintensive, investeringer på egenhånd (Sabatier & Mazmanian, 1979, s. 489). Med
bakgrunn i dette forventes det derfor at implementeringen av digitalisering svekkes av ressursog kapasitetsbegrensninger.
Basert på de overnevnte forventningene formuleres følgende hypotese:
H3: Sviktende implementering er et ressurs- og kapasitetsproblem
Byråkratiets kapasitet for reform er derav et viktig aspekt i en analyse av implementering.
Byråkratiet er nødt til å balansere behovene fra gjennomføringen av eksisterende policyer med
behovene knyttet til implementering av en ny. Hvis implementering av ny policy ikke følges
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av tilstrekkelige incentiver risikerer en at resultatet ofte blir policysvikt gjennom lav prioritet,
vesentlige forsinkelser og mangelfull måloppnåelse.
Basert på dette sentrale trekket ved bunn-opp og implementeringsteori formuleres følgende
hypotese:
H4: Implementering av digitalisering har få incentiver, som bidrar til policysvikt
Videre kan det teoretiseres at den store graden av autonomi kombinert med
forhandlingsforholdet mellom de ulike aktørene i implementeringen vil lede til vellykkede,
men dog fragmenterte, digitaliseringsprosjekter. Jo større innflytelsen til sektorbyråkratene
rundt om i sentralforvaltningen er, jo større mulighet har de til å tilpasse digitalisering til hver
enkelt organisasjons ønsker og behov. Dette vil være positivt for de enkelte enhetene i
byråkratiet, men hvorvidt det kan regnes som vellykket policyimplementering er avhengig av
hvilken evalueringsstandard en bruker. En rekke vellykkede, lokalt tilpassede, prosjekter vil
være en suksess ut ifra interessentmodellen, samtidig som det lite samordnede resultatet ikke
oppnår regjeringens fastsatte mål.
Basert på de overnevnte forventningene formuleres følgende hypotese:
H5: Implementeringen av digitalisering leder til vellykkede men fragmenterte prosjekter
Tidligere studier har vist at administrativ reform har en interessant tradisjon i en norsk kontekst.
Som nevnt i kapittel 2 har administrativ reform i stor grad vært preget av kompromiss, og blitt
undergravet av manglende politiske vilje og gjennomføringsevne (Christensen, Laegreid, et al.,
2002, s. 166). Dette betyr derimot ikke at byråkratiet konsekvent er motstander av større
administrative reformer. Ny administrativ reform avvises ikke, men tilpasses arbeidsmåtene og
kulturen som allerede finnes i sentralforvaltningen (Christensen & Lægreid, 1998a, s. 183).
Imidlertid kan det ikke utelukkes at deler av byråkratiet er motvillige ovenfor de forandringene
reformen innebærer, ettersom byråkratiet ikke er en homogen, samlet, enhet. Det teoretiseres
derav at reform som oppfattes å innebære betydelige negative endringer i etablerte
arbeidsmåter og organisasjon vil resultere i motstand, samtidig som reform som anses som en
forbedring ikke har de samme utfordringene. Kombinert med det norske byråkratiets lange
tradisjon for lojalitet, lydighet og objektivitet i eget arbeidet forventes det at motstand mot
reform ikke manifesteres som åpenlys ulydighet, men heller tilfeller av trass eller forsinkelse
av byråkrater som anser reformen som negativ.
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Basert på dette formuleres følgende hypotese:
H6:
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implementeringsprosessen
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4 Forskningsdesign og metode
Denne oppgaven ønsker å belyse hvordan digitaliseringsprosjekter gjennomføres i
sentralforvaltningen, og hvilke variabler som avgjør utfallet av disse prosjektene. Dette
kapittelet vil redegjøre for oppgavens metodiske fremgangsmåte, med spesielt fokus på valg
av forskningsdesign og datainnsamling. Dernest vil kapittelet belyse sentrale metodiske
utfordringer og presentere forventingene for analysen.

4.1 Forskingstilnærming
Digitalisering

i

sentralforvaltningen

har

fått

lite

empirisk

oppmerksomhet.

Samfunnsvitenskapen, med sine godt utviklede teoretiske rammeverk for policy, reform og
implementering, har til nå vært lite anvendt til å forstå mekanismene som påvirker disse
prosjektene. Potensialet er derimot stort, og denne studien ønsker å anvende og teste etablert
teori på et underundersøkt tema – en deduktiv forskningstilnærming (Bryman, 2016, s. 21).
Samtidig ønsker studien å ha et induktivt preg, ettersom resultatene av analysen kan vise at de
teoretiske rammeverkene ikke passer og at nye tilnærminger må formuleres av data og teori.
Forskningstilnærmingen åpner derfor for å gå fra teori til empiri, men også tilbake igjen, for å
bidra til mer robust samfunnsvitenskapelig teori. Et deduktivt forskningsopplegg innledes ved
å formulere teorien som testes på studiens tematikk, som her gjort i kapittel 3. Dernest vil
studien samle inn datamaterialet som er nødvendig for å bygge et godt testgrunnlag.

4.2 Forskningsdesignet
Forskningsdesignet er rammeverket studien skal anvende for å besvare forskningsspørsmålet.
Studiens mål er å identifisere hvordan digitaliseringsprosjekter i sentralforvaltningen blir
implementert, og hva som avgjør utfallet av disse prosessene. Ambisjonen er at studien
potensielt kan bidra til bedre forståelse av disse kompliserte prosessene, og igjen lede til mer
vellykket implementering i fremtiden. Dette målet taler for et eksplorerende og testende
forskningsdesign, og case-studier er velegnet for en slik tilnærming. Casestudie er spesielt godt
egnet til detaljert analyse og teoritesting i forbindelse med komplekse fenomener. En
casestudie defineres tross alt som en detaljert undersøkelse av et aspekt av en historisk
hendelse, med formål om å utvikle eller teste en årsaksforklaring som kan være generaliserbar
til andre hendelser (Levy, 2008, s. 2).
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For å kunne besvare oppgavens forskningsspørsmål vil studien derfor benytte seg av en
kvalitativ casestudie med flere datakilder. Studien kombinerer kvalitativ dokumentanalyse med
kvalitative, semi-strukturerte, ekspertintervjuer. Kvalitativ forskning anses som å være særs
aktuelt når forskningen er på et utforskende stadium, eller når studien er case-basert. Kvalitativ
data er nemlig viktig når en har lite informasjon om emnet, og forskningens mål er å utvikle
ny teori og hypoteser eller belyse hittil ukjente kausale mekanismer (Gerring, 2017, s. 20).
Kvalitativ forskningsmetode er også godt egnet for studier hvor en fokuserer på en enkel case
eller en mindre gruppe caser. Dette konkrete forskningsdesignet er primært et intensivt design,
hvor studien går i dybden på et fåtall enheter. En slik tilnærming har mindre grad av statistisk
generaliseringsevne, men i større grad teoretisk generaliseringsevne.
Kvantitative studier egner seg også godt til teoritesting, og deler av implementeringslitteraturen
har etterlyst mer kvantitative forskningsdesign i et forsøk på å samle empirien og bedre
kontrollere for eksterne variabler, noe litteraturen tradisjonelt har hatt utfordringer med (se
eksempelvis Goggin et al., 1990). Selv om dette kan være en positiv retning for litteraturen,
innebærer den en rekke metodiske utfordringer i denne studiens kontekst. På et overordnet
nivå, med digitalisering i sin helhet som case, finnes det rett og slett ikke mange nok tilfeller
av administrativ reform med tilsvarende kompleksitet, som er sektorovergripende og som
strekker seg over et tilsvarende tidsrom. Det vil derfor ikke være mulig å konstruere et datasett
med

et

hensiktsmessig

utvalg.

På

et

mer

underordnet

nivå

med

konkrete

digitaliseringsprosjekter som case finnes det betydelig flere caser å velge imellom, men grunnet
den omfattende kompleksiteten og variasjonen er det tvil om hvorvidt disse casene faktisk er
sammenlignbare. Uten mulighet til å generalisere stiller kvantitativ metode svakere enn
kvalitativ i denne studiens kontekst ettersom casestudie er en mer hensiktsmessig metodisk
tilnærming ved analyse av få, men heterogene enheter (Gerring, 2017, s. 21).
Oppgavens analyse vil være firedelt; Del én vil definere studiens forståelse av digitalisering
som policy og administrativ reform. Dette vil utgjøre fundamentet for studiens videre analyse,
og er basert på kvalitativ analyse av policy- og styringsdokumenter. Del to vil undersøke
hvordan digitalisering blir implementert i forvaltningen generelt, og hvilke faktorer som
påvirker utfallet. Denne delen av analysen vil hovedsakelig basere seg på intervjuer av
informanter internt i sentralforvaltningen, med noe supplementær analyse av policy- og
styringsdokumenter. Del to av analysen vil kunne belyse hvorvidt implementeringsarbeidet er
primært hierarkisk og politikks styrt, eller i større grad preget av autonomi og fleksibilitet – i
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tråd med studiens andre forventning. Del tre vil gå i dybden på implementering i en konkret
virksomhet i forvaltningen, og sammenligne implementeringsprosessen med det man gjør i
forvaltningen ellers. Del tre vil i likhet med del to basere seg primært på dybdeintervjuer og vil
bidra til den teoritestende casestudien ved å teste om implementeringslitteraturen samsvarer
med realiteten i en praktisk implementeringssituasjon. Avslutningsvis vil del fire anvende
forklaringsmodellen presentert i kapittel 3.2.1 til å vurdere policyens formulering. Dette
aspektet er primært basert på sekundærkilder i form av policy- og styringsdokumenter.

4.3 Casevalg
Oppgaven vil benytte seg av teoritestende casestudie til å belyse studiens hypoteser.
Teoritesting gjennom casestudie er en prosess hvor en studie kan fastslå hvorvidt det empiriske
bevismaterialet i en case, eller et utvalg av caser, enten støtter eller avviser en gitt teori (Hak
& Dul, 2010, s. 7). Det som testes gjennom analysen i denne oppgaven er hvorvidt
policyformulering og implementering er et tilstrekkelig godt rammeverk til å svare på studiens
forskningsspørsmål; nemlig hvordan digitalisering implementeres og hva som avgjør utfallet
på prosessen.
Teoritestende analyse av enkelt-case er ikke problematisk for en studies resultater. Tilfeldig
trekning er essensielt for statistisk analyse, men vil kunne generere fatale skjevheter i utvalget
i liten-N forskning. Analyse av få antall caser er derfor avhengig av nøye, gjennomtenkt og
teori-basert utvalg av ikke-tilfeldige caser (Levy, 2008, s. 8). Denne oppgavens tematikk tar
for seg implementeringen av digitalisering som administrativ reform, med spesielt fokus på de
forskjellige tilnærmingene til, og forståelsene av, implementering som prosess. Det vil derfor
være sentralt å rette blikket både mot digitalisering som helhet, men også mot mer konkrete
digitaliseringsprosjekter gjennomført i offentlige virksomheter.
Med bakgrunn i dette har det vært svært viktig å identifisere et case som åpner for å teste det
teoretiske rammeverket på flere måter. Studien har derfor valgt Utenriksdepartementet som
konkret case på bakgrunn av en rekke faktorer. Først og fremst anser studien
Utenriksdepartementet for å være en av de viktigere aktørene i sentralforvaltningen.
Departementet er landet største (Utenriksdepartementet, 2020), og forvaltningsoppgavene
underlagt dets ansvarsområde er viktige for nasjonens interesser og sikkerhet. Det er derfor
rimelig å forvente at Utenriksdepartementet som virksomhet blir prioritert i en helhetlig
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strategi, samtidig som nødvendige ressurser er tilgjengelige. Videre er departementet kjent for
å være mindre endringsvillig og for å beskytte egne interesser og kultur, sammenlignet med
forvaltningen ellers. Disse trekkene ved departementet vi potensielt utfordres av
digitaliseringsspørsmålet, og derav komplisere implementering ytterligere. Tankegangen bak
dette casevalget er hovedsakelig at dersom det teoretiske rammeverket ikke evner å forklare og
predikere trekk ved implementering i Utenriksdepartementet, så egner det seg hverken til
studier av andre departementer eller til mer komparative tilnærminger.

4.4 Datagrunnlag
Studiens datagrunnlag er som nevnt basert på kvalitativ dokumentanalyse og dybdeintervjuer.
Dokumentanalyse av primær- og sekundærdokumenter er en unik kilde til informasjon fra
sentralforvaltningen, og danner grunnlaget for analysen av policyutformingen for
digitalisering. Denne informasjonen suppleres av semi-strukturerte intervjuer av utvalgte
informanter med kjennskap til oppgavens tematikk. Oppgaven har valgt å benytte seg av
intervjuer fordi dette gjør det mulig å identifisere informantenes subjektive oppfatninger, noe
som ikke kommer frem i offentlige dokumenter. Dette, kombinert med intervjuenes semistrukturerte oppbygning, gjør det mulig å la informantene snakke friere om deres egne
oppfatninger og dermed fange ytterlige detaljer. Dette ville eksempelvis ikke vært mulig med
en spørreskjema-basert metode. Den nevnte mangelen på fleksibilitet kombinert med det
begrensede antallet potensielle case, og dermed begrensede antallet respondenter, gjorde at
intervjuer totalt sett ble vurdert som mer hensiktsmessig for å besvare oppgavens
forskningsspørsmål. Oppgaven intervjuer et relativt lite antall informanter, men går heller i
dybden på den enkelte informants oppfatninger.
Deler av litteraturen har argumentert for en tilnærming med mer systematisk og omfattende
intervjuanalyse. En slik større-N metode ville undersøkt alle relevante aktører fra bunnen av
organisasjonen opp til øverste ledelse, og dokumentert implementeringsaktiviteter og struktur,
samt aktørenes vurdering av policyens design og deres oppfatning av hvor prosessen gikk galt
(Hull & Hjern, 1982; Winter, 2012a, s. 5). Dette er derimot en svært ressurskrevende
tilnærming, og vil være utenfor omfanget til ikke bare masteroppgaver men også større
vitenskapelige studier. I tillegg er det en del tvil om hvorvidt institusjoner, og deres ansatte,
ville vært villige til å stille til en slik prosess.
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4.4.1 Informantutvalg
Det er i hovedsak brukt én primærmetode for å identifisere informanter til case-delen av
undersøkelsen. Denne baserer seg på konseptet om tilgjengelighetsutvelging, eller convenience
sampling, hvor utvalget identifiseres ut fra en gruppe tilgjengelig for oppgaven. Gjennom
kontakter har denne oppgaven en unik tilgang til et fagmiljø som arbeider med implementering
av blant annet digitalisering i Utenriksdepartementet. Data som samles inn gjennom denne
formen for sampling er på ingen måte anvendelig til å generalisere mot en større populasjon,
men vil kunne bidra til å teste teori, etablere empiriske linker og, som Bryman (2016, s. 187)
understreker, fungere som et utgangspunkt for videre forskning. For å få et større og mer variert
utvalg har oppgaven også tatt i bruk snøballutvelging. Her har først den originalt utvalgte
gruppen foreslått andre informanter med tilsvarende informasjon eller erfaringer. I tillegg har
informanter blitt identifisert ved å ta kontakt med institusjonene direkte gjennom generelle
epostadresser, hvor studien så har blitt henvist videre til aktuelle informanter. Kombinasjonen
av tilgjengelighetsutvalg og snøballutvalg er svært nyttig i en analyse av implementeringen i
det offentlige, ettersom det å identifisere og få tilgang til informanter med den nødvendige
informasjonen, erfaringen og anledning eller interesse til å delta, kan være svært utfordrende.
Utvelgingen av informanter har likevel vært en av oppgavens hovedutfordringer. En av de
største hindringene er at det ikke nødvendigvis alltid er like oversiktlig over hvem som arbeider
med digitalisering eller relaterte oppgaver. Videre har henvendelser til generelle kontakt epostadresser tatt, kanskje spesielt som et resultat av koronapandemien, lang tid. I tillegg er det
heller ikke alle kontakter som ønsker å stille som informant. Til tross for disse utfordringene
har studien tilegnet seg et godt utvalg informanter, fra en hensiktsmessig andel av
virksomhetene involvert i digitaliseringen av sentralforvaltningen. En oversikt over
informantene og deres arbeidssteder kan sees i Tabell 1.

4.4.2 Dokumentanalyse
En sentral del av oppgavens bidrag kommer fra analyse av offentlige dokumenter relevante for
digitalisering som policy. Det er i den sammenheng gjort kvalitativ dokumentanalyse av
dokumenter tilknyttet regjeringens definisjon av digitalisering som policy, digitalisering
sammenlignet med andre policyer, styringsdokumenter samt dokumenter tilknyttet
byråkratledede digitaliseringsprosjekter. Disse kildene omfatter primært stortingsmeldinger,
tildelingsbrev og nasjonale strategier.
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Hensiktsmessig bruk av dokumenter som datakilde er avhengig av at dokumentene er av god
kvalitet. For å kunne vurdere dette foreslår Scott (1991) fire kriterier for å vurdere et dokuments
datakvalitet; (i) autentisitet – hvorvidt materialet er genuint og av en ikke tvilsom opprinnelse,
(ii) kredibilitet – hvorvidt materialet er uten feil eller forvrengninger, (iii) representativitet –
hvorvidt materialet er representativt for sin kategori, og hvis ikke, hvorvidt omfanget av dets
ikke-typiske karakter er kjent, og (iv) mening – hvorvidt materialet er klart og forståelig
(Bryman, 2016, s. 546).
Denne oppgaven benytter seg av som nevnt av offentlig tilgjengelige statlige dokumenter. Målt
opp mot Scotts (1991) fire vurderingskriterier, kan statlige dokumenter utvilsomt anses som
autentiske ettersom statsapparatet selv er både forfatter og kilde. Samtidig kan dokumentene
anses som å ha mening ettersom de ofte er klare og forståelige for forskeren selv. De to siste
vurderingskriteriene er derimot mer kompliserte. I forhold til dokumentenes kredibilitet vil
statlige kilder ha potensiale til å være lite nøytrale. Et offentlig dokument vil reflektere
forfatterens oppfatning av en sak, og disse dokumentene er derfor ikke nødvendigvis en god
målestokk for den reelle situasjonen. Denne mangelen på nøytralitet er derimot interessant i
seg selv, ettersom administrativ reform ikke kan vurderes uten forvaltningens eget perspektiv.
Dette er spesielt relevant i en studie av policy og implementering. Et utelukkende nøytralt og
objektivt dokument med informasjon om en policy hverken finnes eller ville vært overveldende
lærerikt, ettersom det er politikere og byråkraters oppfatning av disse prosessene og
mekanismene som faktisk påvirker formulering og implementering i seg selv.
Punktet om representativitet er også noe komplisert i en offentlig dokumentkontekst. Som
Bryman (2016, s. 553) poengterer er disse dokumentene ofte unike, noe som gjør det vanskelig
og samtidig i hovedsak uinteressant å vurdere deres representativitet sammenlignet med andre
dokumenter. Oppgavens operasjonalisering av digitalisering som policy er blant annet i stor
grad basert på Digitaliseringsstrategien og Difis tverrgående digitaliseringsstrategi,
dokumenter som i seg selv er relativt unike i en offentlig sammenheng. Samtidig er
operasjonaliseringen også sterkt bygget på stortingsmeldingen Digital agenda for Norge, og
stortingsmeldinger er en godt utbredt og noe standardisert dokumenttype som muliggjør
sammenligning.
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4.4.3 Intervjuguide, struktur og gjennomføring
Intervjuenes formål ovenfor analysen har hovedsakelig vært å samle informasjon om
oppfatningen av digitalisering og implementering i sentralforvaltningen. Gjennomføringen av
intervjuene har foregått i perioden februar til april 2020. I utgangspunktet skulle alle
intervjuene gjennomføres ansikt til ansikt, ettersom dette innebærer en del fordeler. Denne
planen møtte derimot på problemer som følge av koronaviruspandemien som særlig i slutten
av mars og april gjorde møter ansikt til ansikt umulig å gjennomføre. I disse tilfellene har
intervjuer blitt gjennomført digitalt, og i de tilfellene hvor det ikke lot seg gjøre har noen av
respondentene svart på intervjuspørsmålene skriftlig. De metodiske utfordringene dette
potensielt leder til redegjøres for i kapittel 4.5. Ved gjennomføringen av intervjuene ble det
tatt lydopptak, som så har blitt arkivert i henhold til NSDs personverntiltak og dernest
transkribert for analyse. Alle direkte sitater har blitt oversendt informantene for å unngå
feilsiteringer og deretter godkjent.
Tabell 1 viser en oversikt over respondentene, deres virksomhet og respektive koding.
Tabell 1 Oversikt over respondentkoding

Kode

Virksomhet

Respondent UD1

Utenriksdepartementet

Respondent DIGDIR

Digitaliseringsdirektoratet

Respondent UD2

Utenriksdepartementet

Respondent DIGRÅD

Digitaliseringsrådet

Respondent KMD1

Kommunal- og
moderniseringsdepartementet

Respondent KMD2

Kommunal- og
moderniseringsdepartementet

Respondent SKATE

Styring og koordinering av tjenester i eforvaltning (Skate)

4.5 Metodiske utfordringer
Følgende underkapittel vil ta for seg noen potensielle metodiske utfordringer relatert til
studiens gjennomføring og analyse.
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4.5.1 Reliabilitet
Reliabilitet omfatter hvorvidt studiens datagrunnlag er pålitelig (Bryman, 2016, s. 383). Målet
er at forskningsprosjektet skal kunne gjennomføres av en annen forsker på et annet tidspunkt
med tilsvarende resultater.
Respondentfeil er en vesentlig trussel i alle studier som samler informasjon fra og om
mennesker. Eksterne faktorer, som eksempelvis respondentenes humør og tidspunkt på dagen,
kan påvirke reliabiliteten. For å minimere denne problematikken har intervjuene foregått når
det passer respondentene selv best. Videre har respondentene fått god informasjon om
intervjuprosessen, og spørsmålene i god tid i forveien. En svakhet i denne studien er derimot
at intervjusituasjonen ikke har vært identisk for alle respondentene, som resultat av
koronapandemien. Enkelte av respondentene har blitt intervjuet ansikt til ansikt, som var
intensjonen, imens andre har blitt intervjuet over telefon eller digitale møtearenaer. Videre har
to av respondentene valgt å svare skriftlig, da dette passet best for dem. Forskjeller i
intervjusituasjon åpner studien opp for reliabilitetsproblemer, men intervjuene har blitt
gjennomført med særlig fokus på denne problematikken. Samtlige respondenter har utrykket
interesse for prosjektet og ønsket å bidra med sine perspektiver, noe som videre reduserer
risikoen for respondentfeil som resultat av de forskjellige intervjusituasjonene.
En annen trussel kan sees i form av respondentskjevhet. I denne studiens kontekst omhandler
dette hvorvidt respondentene kan oppleve forventninger ovenfor hva vedkommende skal svare.
Hvis respondenten eksempelvis modererer sin egen oppfatning av et spørsmål for å fremheve
virksomhetens ønsker vil dette negativt påvirke studiens reliabilitet og svarenes nyttegrunnlag.
Til tross for respondentenes anonymitet er det tydelig at flere er forsiktige med hvordan de
uttaler seg om enkelte aspekter av implementeringsprosessen. Dette kan eksempelvis sees
spesielt i spørsmål om egen politisk og administrativ ledelse, hvor flere av respondentene
utrykte at de enten var usikre på hvor mye de hadde anledning til å kommentere på eller ikke
ønsket å uttale seg i det hele tatt. Videre var enkelte av respondentene betydelig mer kritiske
enn andre. Dette er forventet og i tråd med en byråkrats rolle i den norske forvaltningen.
Uavhengig av egen anonymitet opplever nok flere av studiens respondenter at de ikke ønsker
å sette egen virksomhet eller ledelse i et ugunstig lys. For å minimere disse negative effektene
spesifiserer spørsmålene at de ønsker respondentenes egne oppfatninger, ikke virksomhetens.
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Videre har bevisstgjøring om denne potensielle svakheten vært viktig igjennom hele
analysearbeidet. Informasjonen tilegnet gjennom intervjuene anses dermed som et godt
fundament for studiens analyse selv om det er utfordringer knyttet til respondentskjevhet.
En annen potensiell trussel er relatert til feil fra forskerens side. Et viktig ledd i å unngå
forskerfeil er å sørge for at spørsmålene stilles på en slik måte at de måler det de faktisk søker
å måle. Videre er det viktig for reliabiliteten at forskerens tilnærming er lik ovenfor alle
respondenten. Det har med bakgrunn i dette vært viktig å sørge for at spørsmålene har vært
forstått likt av respondentene. Videre ga stresstesting av intervjuguiden før den ble tatt i bruk
viktig tilbakemelding om formulering og struktur. Med unntak av de skriftlige responsene har
oppfølgingsspørsmål, der respondentene opplevdes som uklare, vært et annet viktig ledd i å
sørge for best mulig reliabilitet. Forskerskjevhet, eller intern reliabilitet, er en annen potensiell
metodisk utfordring som derimot ikke er like aktuell for denne studien etter som det kun er en
enkelt forsker. Objektivitet er likevel viktig, og intervjumaterialet har derfor blitt
dobbeltsjekket opp mot kildematerialet etter transkribering.

4.5.2 Validitet
Intern

validitet

omhandler

hvorvidt

studien

egner

seg

til

å

avdekke

faktiske

årsakssammenhenger. Den interne validiteten svekkes når det er andre potensielle faktorer
utenom det studien predikerer som potensielt har hatt en effekt. Intern validitet har lenge vært
en utfordring for implementeringsstudier, ettersom de mange konkurrerende teoretiske
rammeverkene ikke tar høyde for hverandre på en hensiktsmessig måte. Det integrerte
rammeverket anvendt i denne studien unngår imidlertid store deler av denne utfordringen ved
å kombinere de mest sentrale bruddpunktene fra de ulike rammeverkene i ett nytt rammeverk,
som derav tar høyde for et bredere utvalg faktorer. Videre har det vært viktig å sikre at
spørsmålene faktisk reflekterer de faktorene som teorien anser som relevante for
implementering i sentralforvaltningen. Hvert spørsmål er derav utformet mot en faktor direkte
knyttet til teoriens bruddpunkter.
Ekstern validitet, og derav funnenes evne til å generaliseres, er en utfordring i kvalitativ
forskning. Studiens forskningsdesign er ikke komparativt, i og med at det analyserer hvorvidt
implementeringsteori har forklarende evner på digitalisering som administrativ reform
gjennom en spesifikk case. På bakgrunn av dette vil denne oppgaven være forsiktig med å
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trekke ubegrunnede slutninger rundt funnenes evne til å generaliseres. Oppgavens hovedmål
er ikke å konkludere om implementeringen av digitaliseringspolicyen har vært vellykket eller
ikke, som målet tradisjonelt er i implementeringslitteraturen. Oppgaven mangler den
nødvendige variasjonen i komparative caser for med sikkerhet kunne konkludere om suksess
eller ikke, samtidig som implementeringsprosessen ikke er fullført. I stedet ønsker oppgaven å
teste hvorvidt policy- og implementeringsperspektivet er anvendbart på digitalisering som i
andre

tilfeller

av

administrativ

reform.

De

forskjellige

forståelsene

av

implementeringsprosessen, bruddpunkter og policyformuleringen vil potensielt kunne gi økt
forståelse av mekanismene som påvirker et reformprosjekt som digitalisering. Hvis
implementeringsperspektivet forklarer aspekter av digitaliseringen godt, vil dette kunne
bevisstgjøre byråkratiet og politiske beslutningstakere, samtidig som det muliggjør mer
komparativ og potensielt kvantitativ forskning på et senere tidspunkt.

Snarere enn å

generalisere til populasjon, søker denne studien, som andre kvalitative prosjekter, heller å
generalisere til teori. Som Bryman (2016, s. 399) illustrer er det kvaliteten på de teoretiske
slutningene som resultat av kvalitativ metode som er sentralt i vurderingen av
generaliseringsgraden. Dette resulterer i en annen type generalisering, nemlig analytisk eller
teoretisk generalisering (Bryman, 2016, s. 399).
Studiens kvalitative tilnærming medfører noen validitetsutfordringer, men anses likevel som
en velegnet tilnærming til forskningsspørsmålet.
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5 Analyse
Dette kapittelet presenterer oppgavens hovedfunn og redegjør for dets effekt på hvorvidt
implementeringsteori er en egnet tilnærming til å belyse oppgavens forskningsspørsmål.
Kapittel 5.1 vil redegjøre for studiens forståelse av digitalisering som policy og administrativ
reform. Denne empirien er basert på sekundærkilder og er fundamentet for studiens anvendelse
av det teoretiske rammeverket, samt videre analyse. Kapittel 5.2 illustrer hvordan digitalisering
implementeres generelt i sentralforvaltningen, og er basert på en kombinasjon av studiens
intervjuundersøkelser og dokumentanalyse. Kapittel 5.3 bygger videre på dette, og analyserer
implementering i Utenriksdepartementet, igjen gjennom empiri fra studiens respondenter.
Kapittel 5.4 runder av analysen ved å analysere hvorvidt policyens formulering videre påvirker
implementeringsprosessen. Studien handler primært om implementering, og analysen av
policyformuleringen kommer avslutningsvis nettopp fordi dette bidrar med ytterligere faktorer
ut over de som presenteres i de tidligere analysekapitlene. Samtlige aspekter som trekkes frem
i underkapitlene er basert på studiens teoretiske rammeverk.

5.1 Digitalisering som policy og administrativ reform
Denne studien anser digitalisering i sentralforvaltningen som prosesser og prosjekter som
endrer utførelsen av selve forvaltningsoppgavene. Digitalisering passer dermed inn under
definisjonen av administrativ policy ettersom det er et intensjonelt forsøk på å endre
arbeidsmåter, prosesser og holdninger internt i forvaltningen. Sentralt for forståelsen av
digitalisering som administrativ reform er at det ikke er en prosess definert av teknologi, men
innebærer heller endrede arbeidsprosesser, organisering eller regelverk. Regjeringen definerer
selv digitaliseringsprosjekter som «(...) virksomhets- og forvaltningsutvikling (Kommunal- og
Moderniseringsdepartementet, 2016b, s. 83). Digitalisering handler derfor i stor grad om
styring, organisasjonsutvikling og ledelse (Kommunal- og Moderniseringsdepartementet,
2016b, s. 52; Schartum et al., 2017, s. 15).
Som nevnt i kapittel 2.3.1 er policy den innholdsmessige dimensjonen av politikken. Dette
innholdet inkluderer gjerne en definisjon av problemstillingen, et sett mål, et løsningsforslag,
samt instrukser om hvordan målene skal oppnås (May, 2012, s. 279). Dette er også tilfellet for
digitalisering i norsk sentralforvaltning. Som et resultat av en administrativ reforms
kompleksitet defineres reform sjelden i utelukkende et policydokument. I stedet konkretiseres
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innholdet i policyen i en rekke stortingsmeldinger, utredninger, rapporter og andre dokumenter.
Spesielt tre dokumenter er sentrale for denne studiens forståelse av digitalisering som
administrativ policy; Digital agenda for Norge (Meld. St. 27 (2015-2016)), Regjeringens
digitaliseringsstrategi for offentlig sektor og Difis tverrgående digitaliseringsstrategi
(Direktoratet for forvaltning og IKT, 2019a; Kommunal- og Moderniseringsdepartementet,
2016b, 2019a). Digital agenda for Norge (Meld. St. 27 2015-2016) beskriver regjeringens
overordnede digitaliseringspolitikk (Kommunal- og Moderniseringsdepartementet, 2020),
mens de to andre dokumentene utdyper og viderefører viktige elementer fra denne
stortingsmeldingen. Forholdet mellom disse dokumentene illustreres i Figur 5., hentet fra
Mellingen & Direktoratet for forvaltning og IKT (2018).
Figur 5 Styringsdokumentenes hierarki

Reformens problemstilling kommer tydelig frem i primærdokumentene. Regjeringens
digitaliseringsstrategi poengterer at trangere økonomisk handlingsrom i fremtiden, kombinert
med økte forventninger fra brukerne, krever at offentlig sektor jobber på nye og mer effektive
måter (Kommunal- og Moderniseringsdepartementet, 2019a, s. 9). Videre vil det være en
forutsetning for finansiering av fremtidens velferdstjenester at samfunnets konkuranseevne og
totale produktivitet økes (Kommunal- og Moderniseringsdepartementet, 2016b, s. 12). Digital
agenda for Norge presiserer videre hvordan Norge, på lang sikt, må omstille seg til en mer
kunnskapsbasert økonomi, samtidig som komplekse og sektoroverskridende problemstillinger
blir mer og mer vanlige i offentlig sektor (Kommunal- og Moderniseringsdepartementet,
2016b, s. 14). IKT-politikken, og da digitalisering, fremmes som løsningen på nettopp de store
og reelle utfordringene næringsliv og offentlig sektor står ovenfor når det gjelder produktivitet,
omstilling og effektivisering (Kommunal- og Moderniseringsdepartementet, 2016b, s. 11). Det
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er med dette tydelig at reformen fremmes som en nødvendig løsning på sektorovergripende
samfunnsproblemer.
I lys av dette har regjeringens digitaliseringspolitikk en rekke målsetninger. Digital agenda for
Norge fastsetter regjeringens hovedmål som todelt; (i) en brukerrettet og effektiv forvaltning,
og (ii) verdiskapning og deltakelse for alle (Kommunal- og Moderniseringsdepartementet,
2016b, s. 11). Digitaliseringsstrategien for offentlig sektor derimot, arbeider ut ifra ett konkret
hovedmål; digitalisering skal bidra til en enklere hverdag for innbyggere, næringsliv og frivillig
sektor (Kommunal- og Moderniseringsdepartementet, 2019a, s. 7). Til slutt definerer Difis
tverrgående digitaliseringsstrategi sitt hovedmål som at «[offentlig] forvaltning [skal være]
endringsvillig, deler og gjenbruker informasjon sikkert, effektivt og har enkel dialog med
brukerne» (Direktoratet for forvaltning og IKT, 2019a, s. 14). Hovedmålene er derimot ikke
alene i å definere policyens målsetninger, men komplimenteres av delmål om at digitalisering
skal resultere i bedre tjenester, mer effektiv ressursbruk i offentlige virksomheter, samt legge
til rette for produktivitetsøkning i samfunnet (Kommunal- og Moderniseringsdepartementet,
2019a, s. 9).
Disse målsetningene er derimot relativt vage, og ville vært vanskelige å basere seg på når man
skulle utarbeide løsningsforslag og gjennomføringsinstrukser. Digitaliseringsstrategien for
offentlig sektor presenterer derfor en rekke mer konkretiserte målsetninger i form av «Mål
2025», som presiserer at:
(i.) offentlig sektor digitaliseres på en åpen, inkluderende og tillitsvekkende måte.
(ii.) Flere oppgaver løses digitalt, og som sammenhengende tjenester. (iii.) Alle innbyggere,
næringsdrivende og frivillige organisasjoner som har evne til det, kommuniserer digitalt
med offentlig sektor. (iv.) Offentlig sektor utnytter potensialet i deling og bruk av data til å
lage brukervennlige tjenester, og for å bidra til verdiskapning for næringslivet. (v.)
Kommunale og statlige virksomheter bygger sine tjenester med utgangspunkt i et felles
digitalt økosystem for samhandling. (vi.) Kommunale og statlige virksomheter henter
gevinster fra digitaliseringen på en systematisert måte (Kommunal- og
Moderniseringsdepartementet, 2019a, s. 9).
For å oppnå disse målene har regjeringen gjennom Digitaliseringsstrategien fastsatt en rekke
innsatsområder, som ut ifra et policyperspektiv tilsvarer løsningsforslag. Vellykket og
hensiktsmessig digitalisering skal oppnås gjennom at:
(i.) Brukerne skal settes i sentrum gjennom utvikling av mer sammenhengende
tjenester basert på viktige livshendelser. (ii.) Offentlig sektor skal samhandle bedre om
digitale tjenester og effektiviserer ressursbruken gjennom styrket samordning på tvers av
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forvaltningsnivåer og sektorer, og systematisk uthenting av gevinster fra digitalisering. (iii.)
Data skal i større grad deles og gjenbrukes i offentlig sektor, og åpne data skal publiseres
for innovasjon og verdiskapning i næringslivet. (iv.) Nasjonal digital samhandling og
tjenesteutvikling, fellesløsninger og felles arkitektur, skal etableres i et helhetlig og
overordnet styrt og koordiner økosystem. (v.) Samarbeid med privat sektor på
digitaliseringsområdet skal styrkes for å oppnå bedre og mer effektive tjenester og for å
legge til rette for innovasjon (Kommunal- og Moderniseringsdepartementet, 2019a, s. 8).
Lignende presenterer Difis tverrgående digitaliseringsstrategi en rekke strategiske
satsningsområder:
(i.) En sterkere nasjonal styringsmodell skal bedre samordningen og øke
gjennomføringskraften i digitaliseringen av offentlig sektor. (ii.) Felles prinsipper for
informasjonsutveksling må på plass for å sikre en digitalt sammenhengende offentlig sektor.
(iii.) Tid og ressurser må avsettes for å gi offentlig sektor mulighet til å tenke nytt og bruke
teknologi for å løse eksisterende oppgaver på nye måter. (iv.) For å lykkes med omstilling
må vi øke offentlig sektors kunnskap om teknologiske muligheter og endringer (Direktoratet
for forvaltning og IKT, 2019a, s. 16–25).
Det er en rekke fellestrekk mellom målsetningene fra de tre hoveddokumentene. Først og
fremst er det tydelig at reformen er brukerrettet. Videre er det tydelig at samordning mellom
sektorer og forvaltningsnivåer er en sentral del av den helhetlige policyen. Deretter inneholder
formuleringen et sterkt effektivitets- og produktivtetshensyn. I likhet med andre policyer
inkluderer også digitaliseringspolicyen instrukser om hvordan disse målsetningene skal nåes.
Det er derimot ikke like lett å identifisere disse ettersom de ikke får en like sentral plassering i
styringsdokumentene som målsetningene eller innsatsområdene. Dette er trolig et resultat av
digitaliserings enorme kompleksitet, også som policy. I motsetning til en policy formulert til
et enkelt departement eller statlig virksomhet inkluderer digitalisering, i sin rolle som
administrativ reform og sektorovergripende prosjekt, såpass mange ledd og aktører at
implementeringsinstruksene blir utfordrende å fastsette.
En viktig del av digitalisering i sentralforvaltningen (Arkivlovutvalget, 2019, s. 66) er
forvaltning av informasjon og data. Informasjon er nemlig en av de viktigste ressursene
sentralforvaltningen besitter, og utnyttelsen av den påvirker effektivitet, verdiskapning,
rettssikkerhet og personvern (Schartum et al., 2017). Korrekt og oppdatert informasjon er i
tillegg avgjørende for utførelsen av forvaltningsoppgavene fordi bruken «(...) av korrekt
informasjon øker kvaliteten i saksbehandlingen, og styrker dermed rettsikkerheten til den
enkelte. Saksbehandling og digitale tjenester kan forbedres, effektiviseres og automatiseres ved
god tilgang til kvalitetssikret informasjon fra egen og andre virksomheter» (Kommunal- og
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Moderniseringsdepartementet, 2016b, s. 44). Helhetlig informasjonsforvaltning vil kunne gi
stor gevinst for forvaltningen. Brønnøysundregistrene (2015, s. 15–16) peker blant annet på at
helhetlig informasjonsforvaltning vil lede til bedre gjennomføringsevne for reform og
samhandlingsprosjekter, reduserte kostnader og bedre beslutningskvalitet i tillegg til bedre
endringsevne og kvalitet i sentralforvaltningen.
Digitalisering som policy kan på bakgrunn av dette oppsummeres som et forsøk på å forbedre
og modernisere sentralforvaltningen gjennom brukerrettet og effektiv forvaltning,
hensiktsmessig forvaltning og bruk av informasjon, samt verdiskapning og deltakelse for alle
(Kommunal- og Moderniseringsdepartementet, 2016b, s. 11). Dette målet skal igjen resultere
i en enklere hverdag for innbyggere, næringsliv og frivillig sektor (Kommunal- og
Moderniseringsdepartementet, 2019a, s. 7). Disse målene skal nåes gjennom en serie konkrete
tiltak og løsningsforslag gjennomført og implementert av det enkelte fagdepartement og
virksomhet, men med en forventing om, og tilrettelegging for, samordning.

5.2 Hvordan implementeres digitalisering?
Implementering av policy er avhengig av en eller flere aktører som sørger for at
implementeringen skjer etter de retningslinjene regjeringen har fastsatt. Dette kapittelet vil
analysere hvordan en slik implementeringsprosess foregår i forvaltningen generelt, og hvordan
trekk ved denne prosessen påvirker sluttresultatet. Denne analysedelen er i stor grad basert på
trekkene ved implementering tydeliggjort av ovenfra-ned tilnærmingen.

5.2.1 Ansvars- og oppgavefordeling
Kapittel 5.1 beskriver digitaliseringspolicyens problemstilling, målsetninger og tiltak. For at
disse skal kunne realiseres på tvers av en omfattende og heterogen forvaltning kreves det en
tydelig ansvarsfordeling innen «digitaliseringsprosjektet».
Bunn-opp tilnærmingen anser det som spesielt nyttig for policysuksess at et styrende eller
koordinerende ansvar plasseres i institusjoner som er sympatiske ovenfor policyens mål. I
tilfeller av administrativ reform, hvor mottakergruppen ofte er stor og kompleks, vil rollen til
disse organisasjonene kunne være en enda viktigere del av det totale implementeringsarbeidet.
Det overordnede ansvaret for digitalisering i sentralforvaltningen ligger hos Kommunal- og
moderniseringsdepartementet, hvorav respondent fra departementet (KMD1 & KMD2)
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bekrefter dette som en viktig del av deres portefølje. Departementets ansvar er blant annet å
«(...) identifisere sektorovergripende utfordringer, og initiere, koordinere og følge opp
tverrgående tiltak» (Kommunal- og Moderniseringsdepartementet, 2016b, s. 51). KMD kan
derfor anses som en sympatisk aktør i et implementeringsprosjekt. Sabatier & Mazmanian
(1979, s. 489) fremhever at de positive effektene av å delegere implementeringsansvaret til en
sympatisk aktør er særlig gode i tilfeller hvor en ny organisasjon, med et tydelig mandat og
klar visjon, opprettes med formål om å implementere en konkret policy. Det nye
Digitaliseringsdirektoratet2 kan anses som et forsøk på å klargjøre nettopp en slik sympatisk
organisasjon. Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) er i seg selv underlagt KMD, og skal blant
annet være «(...) nasjonal premissgivar og regjeringa sin rådgivar på digitalisering»
(Digitaliseringsdirektoratet, 2020c). Direktoratet skal videre være det sentrale fagorganet for
digitalisering, og være en pådriver og premissgiver i arbeidet med å realisere fastsatte mål,
samtidig som det bidrar til å utvikle kunnskapsgrunnlaget for ny politikk på sine fagområder
(Kommunal- og Moderniseringsdepartementet, 2019b, s. 103).
Digitaliseringsrådet, i seg selv underlagt Digdir igjen, er en annen organisasjon direkte
opprettet for å gjennomføre regjeringens digitaliseringspolitikk. Rådet er et frivillig, men
anbefalt, tilbud til offentlige virksomheter og skal «(...) bidra til bedre styring og
gjennomføring av små og mellomstore IKT-prosjekter i statlige virksomheter» (KPMG, 2019,
s. 1). Rådet skal primært bidra til at prosjekter i forvaltningen ikke overskrider sine budsjetter,
og at gevinstrealisering i forbindelse med digitaliseringsprosjekter leder til «(...) kvalitet for
brukerne og effektiv ressursbruk for staten» (Kommunal- og Moderniseringsdepartementet,
2016b, s. 83). Styring og koordinering av tjenester i e-forvaltning (Skate) er et strategisk
samarbeidsråd og rådgivende organ til digitaliseringsdirektoratet og ministeren. Skate har i
oppgave å bidra til god måloppnåelse innenfor regjerings digitaliseringspolitikk, og skal
konkret bidra til en «(...) samordnet digitalisering av offentlig sektor som gir gevinster for
innbyggerne,

næringslivet,

frivillig

sektor,

og

offentlige

virksomheter»

(Digitaliseringsdirektoratet, 2020a). Skates mandat er med dette tydelig rettet mot samordning,
hvorav Digitaliseringsrådet opererer som et mer generelt prosjektrådgivende organ.

2 Digitaliseringsdirektoratet er et resultat av en omorganisering av Altinn, deler av fagmiljøet for
informasjonsforvaltning i Brønnøysundregistrene og deler av det tidligere Direktoratet for forvaltning
og ikt (Difi)
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Det er derimot vesentlig å poengtere at selv om KMD, Digdir, Digitaliseringsrådet og Skate
har fått det denne studien anser som implementeringsoppgaver har de ikke et
implementeringsansvar. Disse virksomhetenes oppgave er nemlig å bidra til implementering
gjennom å bistå de andre aktørene i sentralforvaltningen med deres eget interne
implementeringsarbeid. Dette definerende trekket i hvordan digitalisering implementeres
kommer tydelig frem hos samtlige av studiens respondenter fra gruppen kapittel 3.4 omtaler
som styringsbyråkratiet.

Respondent KMD1 og KMD2 påpeker at Kommunal- og

moderniseringsdepartementet har et koordineringsansvar og begrenset myndighet over andre
sektorer. Respondent DIGRÅD, fra Digitaliseringsrådet, illustrer en lignende rolle for sin egen
organisasjon:
Vi er jo en nisje i dette her, vi tilbyr råd og veiledning til de som ønsker det i offentlig
forvaltning. Men vi har jo ingen myndighet, vi endrer ikke noe på styringslinjene og de
rådene vi gir, gir vi til toppledelsen og det er da toppledelsen som må vurdere om de skal
bruke disse rådene til å gjøre prosjektene best mulig.
Respondent DIGDIR fremhever at Digitaliseringsdirektoratet skal iverksette regjeringens
politikk på digitaliseringsområdet, og at dette skjer gjennom bruk av «(...) myke virkemidler,
vi har ikke noe sånne sanksjonsmuligheter, men vi skal da iverksette regjeringens politikk.»
Respondent SKATE viser til at det er den enkelte virksomhet som er ansvarlig for
gjennomføring av digitalisering i egen sektor, og at de samtidig har et ansvar for å bidra til
tverrgående tiltak. Basert på denne informasjonen fra respondenten er de ulike
styringsaktørenes roller oppsummert i Tabell 2.
Tabell 2 Oppsummering av roller i implementering av digitalisering

Virksomhet

Underlagt

Kommunal- og

Statsråd og regjeringen

moderniseringsdepartementet
Digitaliseringsdirektoratet

Rolle i digitaliseringen
Initiering, koordinering og
oppfølgning

KMD

Nasjonal premissgiver,
pådriver og rådgiver

Digitaliseringsrådet
Styring og koordinering av
tjenester i e-forvaltning
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Digitaliseringsdirektoratet

Rådgivning og bistand
Rådgivning og samordning

Informasjonen

tilsier

derav

at

Kommunal-

og

moderniseringsdepartementet,

Digitaliseringsdirektoratet, Digitaliseringsrådet og Skate har i oppgave å bidra til
gjennomføring av regjeringens policy. Deres styringsmandat stopper derimot ved myke og
rådgivende tiltak, og hovedansvaret for den faktiske gjennomføringen av digitalisering som
policy plasseres hos de enkelte virksomhetene i forvaltningen. Dette er ikke unikt for
digitaliseringsprosjektet, men heller en tendens i Norsk forvaltning generelt. Som Christensen
& Lægreid (1998a, s. 177) poengterer har det for departementer med et overordnet ansvar for
policy i stor grad handlet om «myke pedagogiske virkemidler som rettledning,
konsulenttjenester, hjelp og støtte» snarere enn «(...) harde byråkratiske tiltak som instrukser,
ordre, kommando og direktiv».
Den enkelte virksomhets implementeringsansvar reflekteres tydelig i policydokumentene.
Forbedring av den enkelt offentlige tjeneste vil eksempelvis alltid være innenfor
ansvarsområdet til den enkelte virksomhet og fagdepartement, i tråd med sektorprinsippet i
norsk forvaltning. Digital agenda for Norge presiserer at det samme gjelder ansvaret for å
initiere digitaliseringstiltak, foreta interne prioriteringer samt gjennomføre tiltakene
(Kommunal- og Moderniseringsdepartementet, 2016b, s. 51). Fagdepartementene og deres
underliggende virksomheter er parallelt også ansvarlige for å sørge for gevinstrealiseringen
som følge av digitalisering. Regjeringen opprettholder derav at den enkelte sektor har ansvar
for egen virksomhetsutvikling (Kommunal- og Moderniseringsdepartementet, 2016b, s. 51).
Disse instruksene plasserer brorparten av implementerings- og gjennomføringsansvaret hos de
enkelte departementene og virksomhetene.
Samtidig fremheves det at samordning og koordinasjon innad i sentralforvaltningen er en
sentral del av gjennomføringen av policyen. Blant annet har den enkelte sektor et ansvar om å
benytte fellesløsninger, samt følge felles rammeverk og krav. I tillegg har den enkelte
virksomhet og sektor et konkret ansvar for å lage løsninger som kommer helheten til gode.
Dette understrekes gjennom at «[s]amordning og samarbeid på tvers av forvaltningsnivåer og
sektorer må til for at offentlig sektor skal kunne ta ut gevinster ved bruk av ny teknologi»
(Kommunal- og Moderniseringsdepartementet, 2019a, s. 9). Digital agenda for Norge hevder
lignende at digitalisering «(...) medfører utfordringer som sektorene ikke kan løse hver for seg»
og at det vil ha en samfunnsmessig merverdi å ha en overordnet og koordinert tilnærming til
disse utfordringene (Kommunal- og Moderniseringsdepartementet, 2016b, s. 11). Til tross for
fraværet av en slikt overordnet instruks forventer regjeringen at «(...) virksomhetene bestreber
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seg på å finne løsninger sammen» (Kommunal- og Moderniseringsdepartementet, 2016b, s.
51). Digital agenda for Norge fortsetter med å fremheve at «[digitalisering] på tvers av sektorer
og forvaltningsnivåer er langt på vei basert på konsensus og frivillighet. Regjeringen ønsker
sterkere styring og samordning der oppgaveutførelsen involverer flere virksomheter,
forvaltningsnivåer eller sektorer» (Kommunal- og Moderniseringsdepartementet, 2016b, s. 51)
Det er dermed den enkelte virksomhet i forvaltningen sin oppgave å implementere
digitalisering etter regjeringens policy, men disse virksomhetene skal få bistand og oppfølgning
av styringsbyråkratene i KMD, Digdir, Digitaliseringsrådet og Skate. Dette er i tråd med
styringsprinsippene i norsk forvaltning, hvorav sektorprinsippet og mål- og resultatstyring skal
sørge for at fagvirksomhetene gjennomfører sine forvaltningsoppgaver uten unødig
detaljstyring ovenfra. Dette tilsier at graden av politisk styring ikke er enorm og er derav også
i tråd med forventingene om ansvar fra kapittel 3.5.2.

5.2.2 Politisk og administrativ styring av implementering
Det er klart at implementering av policy i sentralforvaltningen alltid vil ha et element av politisk
styring eller kontroll. Policy utformes tross alt etter politiske linjer, på vegne av politisk ledelse.
Til tross for dette, er det som beskrevet tidligere, en betydelig tradisjon i norsk forvaltning for
at administrativ reform er sektorbegrenset og lite politisert. Det er derfor ingen selvfølge at
implementering av digitalisering bærer preg av å være hovedsakelig politisk styrt.
Respondent DIGRÅD opplever eksempelvis ikke at det er stor grad av direkte styring fra
politisk ledelse, men at de politiske føringene som er lagt i digitaliseringsstrategien og
digitaliseringsrundskrivet likevel definerer Digitaliseringsrådets arbeid. Respondent KMD1,
KMD2 og SKATE deler denne oppfatningen, og poengterer samtidig at politiske signaler er
avgjørende for digitaliseringspolitikken, som i alle tilfeller av offentlig politikk. Respondent
DIGDIR oppfatter implementeringsprosessen heller som en kombinasjon av politisk og faglig
styrt:
Det er absolutt styringssignaler fra politikerne. Det er en sånn balansegang. Når det
kommer til styringssignaler, så er det veldig veldig synlig, og de har vært veldig viktige. (...)
Disse politikerne ønsker jo å skinne på sine områder, og så er det jo sånn man snakker om:
«vi skal få de til å skinne så godt vi kan».
Respondent UD1 opplever at implementering av digitalisering i stor grad preges av at det er et
sterkt ønske fra politisk nivå, og at digitalisering kan anses som en «kjepphest» for statsminister
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Erna Solberg. Respondent UD2 tar dette videre, og oppfatter digitaliseringsarbeidet som svært
preget av politiske føringer og samtidig preget av en klar mangel på kompetanse fra politisk
ledelse. Respondentene opplever dermed at det definitivt er et politisk preg på reformprosessen,
og digitalisering bryter med dette med tradisjonen for administrativ reform i Norge.
Hvorvidt styringsbyråkratene tar en aktiv tilnærming til sine oppgaver eller ikke kan bidra til å
belyse graden av styring ytterligere. En mer aktiv og utadvendt tilnærming fra
styringsbyråkratiet vil nemlig kunne si at graden av politisk styring av implementeringen kan
oppfattes som større ettersom disse virksomhetene har implementeringsoppgaver på vegne av
politisk ledelse. Skate skal eksempelvis ifølge sitt eget mandat ha en aktiv rolle i gjennomføring
og oppfølgning av regjeringens digitaliseringsstrategi (Digitaliseringsdirektoratet, 2020a). Det
er derimot begrenset hvor aktiv Digitaliseringsrådet, i kraft av å være en frivillig ordning, kan
være i sine implementeringsoppgaver. Respondent DIGRÅD gir likevel uttrykk for at rådet
benytter seg av en aktiv og utadvendt tilnærming:
Vi er høyt og lavt for å fortelle det gode budskap. Vi ser jo det at vi får veldig mange
av de prosjektene vi vil ha, det er noen vi godt kunne tenke oss som vi ikke har fått, men det
er jo det valget som etatene må ta selv.
Digitaliseringsdirektoratet fremstår mer passive i sin dialog med de andre virksomhetene i
sentralforvaltningen, ut ifra det respondent DIGDIR beskriver:
Det er nok mest sånn at vi, der vi får henvendelser så bistår vi, man er ikke så mye
utadvendte [ettersom] det er virksomhetene som har ansvar for sitt, og så når de trenger
bistand så tar de kontakt med oss.
Med tanke på at KMD har delegert det overordnede ansvaret for digitaliseringspolitikken til
Digitaliseringsdirektoratet, og at direktoratets rolle i implementeringsprosessen er langt mer
omfattende enn Digitaliseringsrådet og Skates, så kan det konkluderes med at den helhetlige
tilnærmingen er forholdsvis passiv. Det kan argumenteres at en passiv tilnærming vil gi lavere
kostnader for regjeringen, samtidig som det ikke skaper konflikt internt i forvaltningen som
følge av det som kan oppfattes som påtrengende eller forstyrrende «inngrep» utenfra. I kraft
av å være hovedsakelig frivillige tilbud risikerer en imidlertid at virksomheter i forvaltningen
ikke får den bistanden de trenger for å gjennomføre digitaliseringstiltak i tråd med regjeringens
retningslinjer. Særlig mindre virksomheter kan risikere å ikke ha tilstrekkelig kompetanse til å
se potensiale av, eller behovet for, rådgivning til sine prosjekter.
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Litteraturen fremmer videre at administrativ policy i større grad enn tematisk policy er preget
av utstrakt symbolbruk. Symbolelementer vil være tydelige i ambiguøse reformer med uklare
mål eller midler. Videre vil reformprosessen være mer preget av symbolbruk når reformen er
omfattende og søker å forandre større strukturer eller systemer, eller hvis det er liten erfaring
fra tilsvarende reform (Christensen & Lægreid, 2003, s. 8). Reformer med ambiguøse mål,
midler eller uklare løsningsmekanismer som samtidig fremmes som en løsning på alvorlige
utfordringer vil i stor grad være preget av utstrakt symbolbruk.
Digitalisering som policy passer disse kriteriene godt, og det kan argumenteres for at tung
symbolikk er en viktig del av policyens formulering. Symbolbruk er, som nevnt, et viktig
politisk virkemiddel for å bygge støtte rundt et reformforslag. En omfattende administrativ
reform vil trenge støtte internt i sentralforvaltningen, men også eksternt blant befolkningen for
å rettferdiggjøre de vesentlige kostnadene. Offentlig virksomheter er sjelden homogene, og vil
ha ulike oppfatninger om problemformulering, løsninger og tiltak. Symboler kan bidra til bedre
implementering i slike tilfeller ved å bygge broer mellom ulike interesser fordi symbolene er
såpass generelle. Samtidig kan symbolikk brukes til å «kamuflere» ufullstendig og lite
levedyktig policy. En majoritet av norske administrative ledere så negativt på
reformsymbolikk, og mener det ikke bidrar positivt til å operasjonalisere reform (Christensen
& Lægreid, 2003, s. 23).
Digitaliseringsprosjektet er ikke immunt mot de negative aspektene av symboltung
policyformulering, snarere tvert imot. I begynnelsen av policyprosessen oppfattet en rekke
virksomheter i forvaltningen at policyen var for lite konkret til å skape gode resultater, og at
det var «(...) nødvendig med mer enn en symbolsk politisk oppmerksomhet» (Direktoratet for
forvaltning og IKT, 2011, s. 14). Videre oppfattet de at policyen i stor grad var preget av fine
ord og planer, men at den helhetlige prioriteringen var for svak. I tillegg var
policydokumentene på det stadiet, da forløperne til policydokumentene denne studien bruker
som analysegrunnlag, «(...) for generelle og trenger en oppfølgning i form av mer konkrete
strategier» (Direktoratet for forvaltning og IKT, 2011, s. 14). Hvorvidt stortingsmeldingene
som berører digitalisering av offentlig forvaltning har blitt mer konkrete eller ikke er en studie
i seg selv, men oppfatningen fra 2011 går likeledes igjen blant denne studiens respondenter i
implementeringsbyråkratiet. Respondent UD1 opplever eksempelvis at policyformuleringen:
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(...) bærer preg av dårlig plan. Hvis du vet hva du vil, så klarer du å uttrykke det. Mens
her det litt sånn «alle skjønner at vi må gjøre noe» men ingen er helt innforstått med hva
som må gjøres. Og da får du sånne [symboler].
Respondentenes oppfatning av symbolbruken i policyformuleringen bekreftes av funnene
presentert i Tabell 5 i appendiksen. Denne tabellen presenterer et utvalg ord og begreper fra de
to sentrale policydokumentene som kan oppfattes som symboltunge. Utvalget av ord og begrep
trukket ut av tekstene er basert på samtaler med respondentene, hvor de selv ga uttrykk for hva
de oppfattet som mer eller mindre symbolsk i digitaliseringsprosjektet.
Ut ifra dette er det tydelig at digitalisering som policy er preget av en viss grad av symbolbruk
i formuleringen, og dette vil ha effekt på implementeringsarbeidet. Først og fremst kan
symbolbruk vitne om problemer i implementeringsprosessen. Ustrakt symbolbruk kan
oppfattes som en erstatning for faktisk implementering og gjennomføring av administrative
ledere, som eksempelvis illustrert av respondent UD1. Dette kan signalisere til byråkratiet at
en reform i stor grad er symbolsk og derav minske reformens støtte og alternativt prioritering.
Videre kan utstrakt symbolbruk som vitne om problemer i formuleringsprosessen. Symbolbruk
kan som nevnt brukes til å kompensere for en ellers svak og lite levedyktig policyformulering.
Spesielt relevant i denne konteksten er også hva symbolbruk sier om graden av politisk styring.
Symbolbruk kan nemlig anses som politisk ledelses forsøk på å samle en ellers splittet
forvaltning til et felles prosjekt, noe som vitner om politisk styring og innflytelse.
Faktumet at digitalisering som reform oppfattes som å ha et klart politisk preg gir i seg selv
ikke stort rom for prediksjon om hvordan reformen implementeres eller hvordan utfallet
avgjøres. Graden av politisk preg vitner om at reformen er forholdsmessig utradisjonell ut fra
en norsk tradisjon for apolitisk administrativ reform, noe som drøftes videre senere i studien.
Videre kan det, som redegjort for i kapittel 2.3.1, forventes at en reformprosess med et tydelig
politisk preg også vil ha en forholdsmessig høyere grad av symbolbruk i policyformuleringen.
Et tydelig politisk preg betyr derimot ikke at prosessen kan anses som politisk styrt. Sterkt
engasjement for digitalisering innad i regjeringen kan nemlig likevel ledsages av desentralisert
og lokalt gjennomført implementering. Det er derfor videre nødvendig å undersøke andre
aspekter som kan gi en mer helhetlig beskrivelse av graden av politisk styring.

53

5.2.3 Bruk av incentiv-, sanksjons- og kontrollmekanismer
Tett knyttet til spørsmålet om hvorvidt implementeringen av digitalisering kan regnes som å
ha et klart element av politisk styring eller ikke er hvorvidt de koordinerende virksomhetene
benytter seg av incentiv-, sanksjons-, eller kontrollmekanismer. Implementeringsbyråkratenes
begrensede myndighet utelukker muligheten for sanksjonsmekanismer. Respondent KMD1 og
KMD2 opplyser eksempelvis at KMD ikke har generelle sanksjonsmekanismer i deres styring
og koordinering av digitaliseringspolitikken. Flere av organisasjonene benytter seg derimot av
incentivmekanismer for å få virksomhetene i forvaltningen til å benytte seg av de tilgjengelige
tjenestene.

Digitaliseringsdirektoratet

og

KMD

forvalter

eksempelvis

en

serie

finansieringsmekanismer som fungerer som incentiver. Utover dette har ikke departementet
eller direktoratet konkrete incentivmekanismer, men respondent DIGDIR fremhever at
virksomhetene kan:
(...) få oppmerksomhet og sånn. Vi er veldig oppmerksom på å bruke de gode
eksemplene som finnes, og at det skal stimulere til at andre gjør det på samme måten. Og så
har vi ulike nettverk og sånn, vi er veldig på at folk skal møtes, så vi tilrettelegger for ulike
typer nettverk. Det er også en veldig viktig oppgave vi har. Være litt sånn «Kirsten giftekniv»
for folk som kan ha glede av å snakke med hverandre.
Sektorbyråkratene med ansvar for den praktiske implementeringen av digitalisering er ikke like
positive til styringsbyråkratenes incentiver. Respondent UD2 opplever ingen grad av
sanksjons- eller incentivmekanismer i implementeringsarbeidet:
Du kan søke om å få penger til et eller annet, men da må jo prosjektet allerede være
godkjent i linja di liksom, og da har du jo vunnet den kampen allerede. Så nei, det er ingen
incentiver for å drive med det her, snarere tvert imot.
Respondenten understreker heller at den nåværende situasjonen i forvaltningen, som et resultat
av tidligere administrativ reform, i praksis fungerer som et hinder snarere enn et incentiv:
Alle innsparinger, spesielt etter føringene man har hatt etter [ABE-reformen] om at
man skal effektivisere med en prosent i året, [innebærer at] budsjettene blir høvlet ihjel. Den
er jo en dødare [sic] for alle digitaliseringsprosjekter, fordi digitalisering krever en
grunninvestering for å kunne ta ut gevinst. [Digitaliseringstiltak gir] ikke nødvendigvis
innsparing, men økt produksjon eller bedre kvalitet på resultatene, men da blir det jo helt
gærent at du skal spare penger samtidig. Som i UD for eksempel, hvis vi skal bli flinkere på
politisk analyse, så kan vi ikke [bruke] mindre penger på det, men vi kan bli enda flinkere
for samme pengene. Det blir et paradoks.
Respondent UD1 deler denne oppfatning, og opplever eksempelvis at ABE-reformen ikke
åpner for å anse høyere effektivitet som en gevinst med mindre det innebærer å spare penger.
Et prosjekt som gjennom små tidsbesparelser for den enkelte ansatte akkumulerer betydelig
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tidsbesparing for virksomheten samlet, kan derfor risikere å ikke få prioritet fordi det ikke gir
kostnadsbesparelser. Respondent UD1 illustrer dette slik:
Som med automatisk arkivering f.eks. da sparer du fem min per ansatt i alle
prosesser det omhandles, men du får ikke noe igjen der. Så det er noe man må akseptere, jeg
tror kanskje i privat sektor så ville man vært mer villige til å [digitalisere] på akkurat det
her da [,] og det er på en måte for staten da vanskeligere å prioritere sånne prosjekter.
Oppfatningen om at tidligere administrativ reform, og derav policy, motarbeider
implementeringen av nyere reform samsvarer med bunn-opp tilnærmingens oppfatning av at
implementering ikke foregår i et vakuum. Implementeringsbyråkratenes oppfatning er at deres
virksomhet

må

etterkomme

effektiviseringsreformen

eksisterende

(ABE-reformen),

policy,

som

da

da

Avbyråkratiserings-

resulterer

i

krysspress

og
og

kapasitetsproblemer ovenfor implementeringen av den nye reformen, noe som vanskeliggjøre
implementeringsbyråkratiets arbeid.
Begrensede incentiv- eller sanksjonsmekanismer følges av en mangel på kontrollmekanismer.
Respondent KMD1 og KMD2 påpeker at det ikke er KMD sin rolle å overvåke gjennomføring
av konkrete digitaliseringsprosjekter. Digitaliseringsrådet har riktignok møter med
virksomhetene de har bistått underveis i implementeringsarbeidet, som her beskrevet av
respondent DIGRÅD:
Ett år etterpå ca. så har vi en sånn evaluering av prosjektene og da får vi en veldig
kort statusrapport fra virksomheten, og så har vi et møte med toppledelsen og
prosjektledelsen hvor vi går igjennom situasjonen og ser hvordan de har brukt de rådene de
fikk fra oss, om de var relevante, hvorfor de eventuelt har avveket fra dem og valget andre
veie, og ja forklare hvordan situasjonen er.
Dette tilbudet fremstår dermed mer som en vurdering av arbeidet rådet selv har gjort, og utøver
ingen form for kontroll over den mottagende virksomheten. Avvik fra fastsatte planer og
strategier,

eller

mangelfull

måloppnåelse,

får

ingen

konsekvenser.

Denne

«kontrollmekanismens» svakheter forsterkes ytterligere av rådets grunnleggende frivillige
natur. Den norske tilnærmingen til rådgivning og implementeringsveiledning innebærer
dermed en risiko for at man hverken guider eller kontrollerer en vesentlig andel av offentlige
digitaliseringsprosjekter. Dette i motsetning til de svenske eller danske løsningene, som er
varierende grader av obligatoriske (KPMG, 2019, s. 7). Som respondent DIGRÅD beskriver
er det per april 2020:
(...) over 400 pågående prosjekter [hvor digitalisering er en vesentlig faktor, i
offentlig forvaltning], så behandler jo vi en veldig liten del av dem. I det ligger jo det at det
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er en anbefalt men frivillig ordning. Vi har jo nå vært igjennom en drøyt 60 prosjekter for
over 40 virksomheter.
Respondenten beskriver videre at rådet vurderer rundt 20 prosjekter i året, noe de selv er relativt
fornøyde med. Nå er det uklart hvor mange prosjekter digitaliseringsdirektoratet vurderer i et
gitt år, men i praksis innebærer dette at majoriteten av digitaliseringsprosjekter i
sentralforvaltningen ikke får bistand utover det som spesifiseres i de originale
policydokumentene. Samtidig ble det kun gitt finansiell støtte til 14 prosjekter i 2018 og 13
prosjekter

i

2019,

gjennom

Moderniseringsdepartementet,

2019b,

medfinansieringsordningen
s.

21).

Det

tilsier

(Kommunalat

majoriteten

og
av

digitaliseringsprosjektene i sentralforvaltningen, uavhengig om de 400 prosjektene beskrevet
av respondent DIGRÅD er representativt for antallet prosjekter som pågår til enhver tid eller
ikke, hverken får betydelig organisatorisk, praktisk eller finansiell støtte fra sentrale hold. Dette
blir problematisk når det gjelder en transformativ og krevende reform som digitalisering,
ettersom den digitale modenheten og reformkapasiteten varierer i betydelig grad mellom de
ulike virksomhetene. Virksomheter som har ville hatt nytte av veiledning fra sentrale hold kan
mangle kompetanse om hva Digitaliseringsrådet kan tilby, eller de kan mangle kompetanse til
å forstå behovet for rådgivning. Denne bekymringen er ikke begrenset til denne studiens
tilnærming til analyse av digitaliseringsprosjektet, men går eksempelvis også igjen i
evalueringen av Digitaliseringsrådet. Her kommer det frem at:
Ettersom ordningen er frivillig er det ikke et mål å skulle dekke alle prosjekter, men
det oppleves av flere informanter, både i og utenfor rådet, at det finnes flere
digitaliseringsprosjekter som med rimelighet kan antas å ha nytte av en rådsbehandling
(KPMG, 2019, s. 18)
Spørsmålet blir derfor om Digitaliseringsrådet, i kraft av å være en frivillig ordning, fanger opp
de prosjektene som har størst behov for veiledning og rådgivning. Forvaltningens digitale
modenhet og generelle endringsvilje er et tema senere i analysekapittelet, men respondent
DIGRÅD beskriver problemet godt når hen påpeker at «[du] har små direktorater og små
virksomheter som overhodet ikke har muligheten til å utruste seg med kompetansen til å drive
omfattende endringsarbeid eller digitalisering. De er helt avhengige av råd fra andre og ikke
minst konsulentbistand da.»
Basert på observasjonene og drøftingen over konkluderes det med at Digitaliseringsrådets
frivillige natur bidrar til at den overordnede politiske styringen av digitaliseringsarbeidet
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oppfattes som svak. Det er derimot ikke grunnlag for å konkludere om hvorvidt denne konkrete
faktoren er en kilde til policysvikt i seg selv. Det trekkes blant annet frem i evalueringen av
Digitaliseringsrådet at både rådets medlemmer og brukere anser det frivillige aspektet som en
stor fordel. Det fremheves videre at frivilligheten anses som «(...) vesentlig for ordningens
attraktivitet og opplevelsen av at det er et lavterskeltilbud til statsforvaltningen fra folk som vil
forvaltningen vel» (KPMG, 2019, s. 22). Frivillighetsprinsippet er et resultat av
styringsprinsippene referert til i kapittel 2.2.1, og går videre igjen i policyformuleringen der
det fremheves at digitaliseringen «(...) er langt på vei basert på konsensus og frivillighet»
(Kommunal- og Moderniseringsdepartementet, 2016b, s. 51).
Digitaliseringsdirektoratet har, i tråd med observasjonene fra Digitaliseringsrådet, heller ingen
håndfaste måter å kontrollere at regjeringens policy implementeres som ønsket. Respondent
DIGDIR oppfatter nemlig på generelt grunnlag at dette er implementeringsvirksomhetenes
eget ansvar:
Det er jo virksomhetene selv som har ansvaret for gjennomføringen, så vi kan jo gi
råd osv. hele veien, men det er til slutt deres ansvar. (...) min oppfatning er at de må komme
tilbake og be om ytterligere veiledning og bistand. Vi går ikke rundt og sjekker hvordan det
står til.
Informasjonen fra studiens respondenter viser at styringsbyråkratiet har få eller ingen
sanksjons- eller kontrollmekanismer. Dette er i tråd med linjestyring og sektoransvar, to
forvaltningsmekanismer som står svært sterkt i norsk sentralforvaltning. Videre er det i tråd
med prinsippene i mål- og resultatstyring, hvor ansvaret for mål og resultater ikke detaljstyres
fra øvre hold men heller bevilges til virksomhetene selv. Dette er dermed et forventet trekk
som styrker studiens hypotese om at den overordnede politiske styringen av implementering
av digitalisering er svak, og at dette har negative konsekvenser (H2).
Videre er det sprikende oppfatninger av incentivmekanismer. Styringsbyråkratene oppfatter at
deres finansieringsordninger fungerer tilstrekkelig godt som incentiver, samtidig som
implementeringsbyråkratene i Utenriksdepartementet snarer opplever at det i praksis er trekk
ved den nåværende strukturen som hindrer effektiv implementering. Dette understøtter ikke
studiens forventing om at incentiver, som et resultat av spenningene i mål- og
resultatstyringsprinsippet, skal være en utbredt styringsmekanisme i implementeringen av
digitalisering. Fraværet av incentivmekanismer oppleves derimot som en negativ faktor på
implementeringsprosessen som helhet. Ettersom mangelen på incentiver i seg selv er et resultat
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av svak politisk styring støtter dette videre studiens hypotese om at svak politisk styring
negativt påvirker implementering av digitalisering (H2).

5.2.4 Graden av dialog mellom aktørene
Ettersom digitalisering er den enkelte virksomhets eget ansvar, og at disse virksomhetene skal
få veiledning og bistand fra overordnede styringsbyråkrater, så vil dialog mellom aktørene
være et viktig ledd i implementeringsprosessen. Respondentenes oppfattelse av denne dialogen
vil derfor være nyttig i vurderingen av graden av politisk styring i prosessen, og derav hvorvidt
det teoretiske rammeverket forutser trekk ved implementering. Respondent DIGRÅD
beskriver digitaliseringsrådets forhold til de andre overordnede virksomhetene med
implementeringsoppgaver slik:
Vi er oppnevnt av KMD, og orienterer dem om virksomheten vår, men vi rapporter
ikke i den forstand til departementet. Vi er et selvstendig råd som er opprett med den
kompetansen rådet har og med det mandatet vi har fått. Når det gjelder forholdet til Digdir
så er jo det sånn at vi heller ikke rapporterer til ledelsen i direktoratet, men vi samarbeider
jo med Digdir for å få til best mulig sekretariatfunksjon for rådet, og så utveksler vi også
erfaringer og holder dem godt orientere om hva vi gjør
Digitaliseringsdirektoratet har som direktorat underlagt et departement en klarer styringsdialog
med KMD gjennom tildelingsbrev, etatsstyringsmøter og fagmøter. Respondent KMD1 og
KMD2 poengterer derimot at direktoratet står forholdsmessig fritt i sitt arbeid ettersom det
«(...) ikke [skjer] styring av direktoratet som utløser omprioritering av ressurser i fagmøter.
Men fagmøtene kan brukes til forventningsavklaringer i forhold til oppdrag som er gitt
direktoratet.» Dette forholdet illustreres videre av respondent DIGDIR:
KMD utfører jo den politikken som regjeringen legger til grunn, det er en struktur
for sånne fagmøter [mellom Digdir og KMD]. Det er jo sånn at KMD lager et tildelingsbrev
hvert år, som alle andre direktorater. Så den styringsdialogen, de ulike gruppene har ulike
[antall fagmøter], det er litt ulikheter på de ulike avdelingene på hvor hyppig det er og sånt,
det er sikkert en to ganger i året eller noe sånt. Det er [generelt] veldig sånn tett kontakt
mellom KMD og Digdir [når det kommer til digitalisering].
Respondentene i de overordnede virksomhetene i implementeringsprosessen har noe
divergerende syn på hvordan forvaltningen forøvrig mottar dialogen. Respondent KMD1 og
KMD2 oppfatter at virksomhetenes reaksjoner til KMDs tiltak varierer. Respondent DIGDIR
på sin side oppfatter generelt at virksomhetene er positive til bistanden de får av
digitaliseringsdirektoratet:
Inntrykket [er at] vi får veldig gode tilbakemeldinger. Og så er det bare en sånn
prosess, eller utvikling, det med at vi som jobber i direktoratet kommer tettere på de som
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faktisk lager og leverer løsningene til brukerne. Det er en sånn modningsprosess i hele
forvaltningen, at vi begynner å bli mer brukerorientert.
En sentral del av bunn-opp løsningen på implementeringsproblemer er at byråkratiet formidler
hva de selv anser som realistiske policymål til politiske beslutningstagere. Dette krever
koordinering og tilrettelegging, men det finnes eksempler på slike prosesser i praksis i Norge.
Digitaliseringsrådet og Skate er begge eksempler på rådgivende organer i sentralforvaltningen
som samtidig er gode fundamenter for å formidle tilbakemeldinger og ønsker til politiske
beslutningstakere. Spesielt Skate, som består av toppledere i en rekke offentlige virksomheter,
har ved flere anledninger kommentert på policyformulering, noe som støtter oppunder
byråkratiets mulighet til å gjøre sine preferanser kjent ovenfor politisk ledelse
(Digitaliseringsdirektoratet, 2019b; Direktoratet for forvaltning og IKT, 2019c). Dialog
mellom byråkratiet som implementerer i praksis og byråkratiet som sørger for styring er
dermed viktig, for å unngå noen av utfordringene en implementeringsprosess innebærer. Igjen
er det imidlertid tegn til at oppfatningene av dialogen mellom virksomhetene er veldig
annerledes blant implementeringsbyråkratene i Utenriksdepartementet. Respondent UD1
opplever eksempelvis at sektorbyråkraters ønsker og oppfatninger ikke uten videre blir hørt i
arbeidet med modernisering og digitalisering, men at dette ikke nødvendigvis er utelukkende
negativt:
i de prosessene vi er inne i så blir vi hørt, men vi må nok ha forankring hos en annen
avdeling hvis vi skal ha gjort noe. nå er det som regel ikke noe problem siden vi har levert
på ting, men da er det som regel de samme avdelingene som kommer og spør om ting for de
har sett at det har blitt lettere å jobbe med noe. men det er vanskelig for oss å pitche en ting
og få det til å fly uten å ha med oss noen andre, og det tenker jeg egentlig er litt bra også.
Dersom det er en generell oppfatning i forvaltningen som sådan om at gjennomslag for
digitaliseringsprosjekter avhenger av tidligere suksess så kan dette være problematisk for
implementering. At potensielle prosjekter forankres generelt i virksomheten, og ikke bare i
IKT- eller moderniseringsavdelinger er sentralt for god gjennomføring. Dette fordi
prosjektenes transformerende karakteristikk har potensiale til å påvirke resten av
virksomhetens arbeid på en vesentlig måte. Respondent DIGRÅD bekrefter blant annet at dette
var en prioritet for Digitaliseringsrådet ettersom; «[det] var spesielt viktig i begynnelsen [av
rådet] synes vi, for da var det en del av at IT-avdelingen drev med IT-prosjekter og mange
steder var ikke disse godt nok forankret hverken på faglinjen eller hos toppledelsen.» Dette
positive trekket kan derimot slå negativt ut i virksomheter som har kommet kortere på
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digitaliseringsfronten. Forankring i andre avdelinger basert på tidligere prosjektsuksess er
problematisk hvis en ikke har et utvalg av vellykkede prosjekter fra før av.
Respondent UD2 har en mer kritisk oppfatning, og referer til de sprikende oppfatningene om
hva som er viktigst for forvaltningen som et eksempel på en fundamental mangel på forståelse
mellom departementet og KMD og Digdir:
Nei KMD og Digitaliseringsrådet, vi er ikke interessante for de [sic] i det hele tatt,
fordi vi ikke har noen borgerrettede tjenester da. Vi er det største departementet i [Norge],
vi er 2500 eller noe sånne ansatte, men vi har jo ikke noe [støtteordninger] eller noe sånt
(...) Så de er helt uinteresserte i hva UD driver med fordi vi har ikke noen fellestjenester. Vi
burde jo vært digitalisert for pokker! Vi burde jo vært et digitalt diplomati. Nei så de
skjønner ikke at vi har en utfordring i hvordan vi jobber internt og hvordan vi jobber
eksternt. De er opptatt av leveransen til borgerne, ikke prosessen av hvordan man jobber
med det.
Disse observasjonene vitner om at det kan være en vesentlig forskjell i hvordan dialogen
mellom de ulike aktørene i digitaliseringsprosjektet oppfattes. Som drøftet ved flere
anledninger tidligere i oppgaven er ikke byråkratene i Utenriksdepartementet et representativt
utvalg av byråkrater i sentralforvaltningen. Ei heller er de et representativt utvalg blant
byråkrater som arbeider med IKT, digitalisering eller modernisering i departementet. De
representerer derimot likevel et tverrsnitt at oppfatningen av digitalisering fra Norges største
departement, og deres meninger og oppfatninger er basert på god faglig og politisk kunnskap.
Respondentenes oppfatning om at dialogen mellom departementet og de overordnede
styringsaktørene er mangelfull, og at departementet i verste fall blir «left behind» i
digitaliseringsprosessen. På bakgrunn av dette er derfor godt grunnlag for å kunne argumentere
med at implementeringsprosessens styring er svak, og at mangelfull dialog som et resultat av
dette negativt påvirker implementeringen av digitaliser. Dette støtter derav videre studiens
hypotese (H2) om at svak politisk styring negativt påvirker implementering av digitalisering.

5.2.5 Graden av autonomi i implementering
Implementeringsaktørenes grad av autonomi er videre et sentralt trekk av hvordan studiens
teoretiske rammeverk beskriver implementeringsprosessen og forklarer utfall. Økt autonomi
vil eksempelvis forverre vetopunktproblematikken skissert i ovenfra-ned, minske incentivene
for å prioritere ny policy over eksisterende som skissert i bunn-opp samtidig som det øker
aktørers evne til å motsette seg policy. Graden av autonomi virksomhetene opplever kan med
det gi et nyttig innblikk i hvor politisk styrt prosessen er, både for de overordnede
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koordineringsbyråkratene og de implementerende sektorbyråkratene. Respondent DIGRÅD
opplever at Digitaliseringsrådet har stor grad av autonomi over det eget arbeid i
implementeringsprosessen, om enn innenfor rammene fra styringssignalene gitt i
policydokumentene. Dette kan i stor grad tilskrives rådets rolle som uavhengig
rådgivningsorgan, og respondenten påpeker at nettopp denne autonomien oppfattes som positiv
blant virksomhetene de rådgiver, «(...) fordi vi oppfattes som uavhengige, vi oppfattes som
noen som gjerne vil gjøre [virksomhetene] i stand til å gjennomføre prosjektene og prosessene
sine på en god måte. Vi er til for dem da.» Respondent DIGDIR oppfatter at
Digitaliseringsdirektoratet har autonomi innenfor de politiske rammene, men at direktoratet i
større grad er avhengig av dialogen med sitt overordnede departement:
(...) det er en dialog rundt tildelingsbrevet, og de siste årene så har [det vært et
poeng] at man ikke får for spesifikke tildelingsbrev. At vi som et fagdirektorat er bedre enn
departementet [på denne typen kunnskap], siden det er vi som er fagfolka. Så kan
departementet tenke ut problemet, og så er det vi som avgjør hvordan det skal løses. Så det
er det som er målet, å ha et romslig tildelingsbrev. Og departementet legger seg lite opp i
hvordan ting gjøres, så lenge de oppgavene gjøres. Men jeg tror det er litt sånn noen ganger
at de har kommet litt for tett på løsning. Blandet seg litt. Men det er ikke ønskelig.
Så ja vi har autonomi, men vi er jo på en måte et virkemiddel for regjeringens
politikk, så vi har jo ikke fullstendig autonomi. Men akkurat hvordan vi løser oppgaver, det
er vår oppgave som direktorat.
Respondent UD1 oppfatter generelt at Utenriksdepartementet har stor grad av autonomi når det
kommer til arbeid med digitaliseringsprosjekter. Respondent UD2 er ikke like enstydig i sin
oppfatning. På en måte kan det sies at departementet har en god del autonomi sett i lys av at
det ikke er noen form for styring fra KMD eller Digdir. Dette åpner for stor fleksibilitet i
hvordan departementet jobber med, og implementerer, egne digitaliseringsprosjekter. Samtidig
påvirkes departementet direkte av avgjørelser som tas andre steder i forvaltning, gjerne utenfor
deres påvirkningsevne. Respondenten opplever at disse avgjørelsene begrenser den reelle
autonomien, samtidig som de negativt påvirker departementets implementeringsarbeid:
(...) nå kommer det jo en felles plattform for hele departementsfellesskapet, og den
har stoppet alle våre prosjekter, hele vår seksjon har jo havarert, så der er det en direkte
kollisjon mellom store offentlige samlokaliserings- og effektiviseringsprosjekter og små,
lokale, digitaliseringsprosjekter. Våre prosjekt kommer mest sannsynlig til å bare dø ut i det
store fellesprosjektet.
Det er med dette varierende oppfatninger av aktørenes grad av autonomi. Styringsbyråkratene
har i stor grad autonomi, i den grad at de står fritt til å utarbeide det de selv anser som de mest
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hensiktsmessige tiltakene for å nå regjeringens målsetninger. Dette oppfattes av respondentene
som kritisk for god gjennomføring av deres implementeringsoppgaver. Fra et bunn-opp
perspektiv kan dette bidra til å svekke behovet for mestringsmekanismer, derav øke
sannsynligheten for policysuksess. Samtidig vitner det imidlertid om svak politisk styring av
implementeringsprosessen, noe som fra et ovenfra-ned perspektiv innebærer høyere
sannsynlighet for policysvikt. Implementeringsbyråkratene har på sin side, i kraft av mangelen
på styringssignaler, høy grad av autonomi over virksomhetens egen implementering. Dette
muliggjør de trekkene som teoretiseres i studiens hypotese om at implementeringen av
digitalisering leder til vellykkede men fragmenterte prosjekter (H5), samtidig som det også kan
bidra til å lindre noen av utfordringene som ledere til mestringsmekanismer internt i
byråkratiet. Samtidig påvirker forsøkene på overordnede tiltak fra sentrale hold
Utenriksdepartementets implementering negativt.
Studien kan konkludere med at graden av intern autonomi med dette er relativt stor. Hvorvidt
dette bidrar til bedre måloppnåelse gjennom å avlaste byråkratiet eller ikke er vanskelig å
konkludere med basert på et begrenset datagrunnlag. Det graden av autonomi derimot belyser
er at den reelle styringen fra sentrale hold er svak og at dette, til tross for god måloppnåelse
lokalt, negativt påvirker implementering av digitalisering målt opp mot policyens sentrale
målsetninger. Graden av autonomi i implementeringsprosessen bidrar med dette til å støtte
studiens

andre

hypotese

om

at

svak

politisk

styring

negativt

påvirker

implementeringsprosessen, samtidig som det også støtter studiens femte hypotese om at
implementeringen av digitalisering leder til vellykkede men fragmenterte prosjekter

5.2.6 Konklusjon
Dette kapittelet har presentert empiri på. og redegjort for, hvorvidt implementering av
digitalisering i sentralforvaltningen kan anses som politisk styrt. Analysen, basert på studiens
analytiske modell illustrert i Figur 3, har kommet frem til følgende observasjoner:
Først og fremst er det tydelig at implementeringsansvaret ligger hos forvaltningen selv, og at
styringsbyråkratene utelukkende har myke og koordinerende oppgaver. De samme
styringsbyråkratene har i hovedsak en passiv tilnærming til sine oppgaver som i stor grad er
basert på frivillighet. Videre er det konsensus blant oppgavens respondenter om at
digitalisering har et klart politisk preg, i kontrast til de tidligere apolitiske administrative
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reformene i norsk forvaltning. Dernest oppfatter de implementerende byråkratene i
Utenriksdepartementet

at

de

nåværende

styringstiltakene

er

svært

mangelfulle.

Styringsbyråkratiet har ingen gode incentiv-, sanksjons- eller kontrollmekanismer, og det er
trekk ved dagens styringsmodell som snarere motvirker implementering. Videre er det
sprikende oppfatninger av dialogen mellom aktørene, samtidig som virksomhetenes autonomi
oppleves som høy. Respondentene i implementeringsbyråkratiet opplever at mangelen på
klarere politisk styring i vesentlig grad får ut over digitaliseringsprosjektet.
Disse observasjonene er basert på informasjon fra dokumenter, tidligere analyser av
«digitaliseringsprosjektet» og intervjuer med denne oppgavens respondenter. Disse tilsier at
den overordnede politiske styringen av implementeringsprosessen er svak. De viser også at
dette, i tråd med ovenfra-ned tilnærmingens bruddpunkter, svekker forvaltningens evne til å
oppnå policyens fastsatte mål. Når det kommer til digitalisering som administrativ reform kan
det virke som at det er en betydelig grad av politisk interesse, men som ved andre administrative
reformer uteblir den faktiske støtten. Dette bekrefter studiens andre hypotese om at graden av
politisk styring er lav og at dette har negative konsekvenser for implementeringsprosessen.
Samtidig bekrefter dette at faktorene som ovenfra-ned tilnærmingen fremhever som vesentlig
også er vesentlige i en reell implementeringssituasjon. Dette tilfører troverdighet til at studiens
teoretiske rammeverk egner seg godt til administrativ reform og digitalisering, og besvarer den
deskriptive delen av studiens forskningsspørsmål.

5.3 Implementering i Utenriksdepartementet
Kapittel 5.2 har redegjort for hvordan digitalisering som policy blir implementert generelt i
sentralforvaltningen. Det er tydelig både i policyformulering og i praksis at gjennomføringen
av regjeringens digitaliseringspolitikk er opp til den enkelte virksomhet. Dette betyr at
implementering primært skjer på et virksomhetsnivå.. For å kunne bedømme hvorvidt studiens
rammeverk er godt egnet til studier av administrativ reform og digitalisering kreves det
ytterligere analyse av hvordan implementeringsarbeidet foregår i praksis, og hvordan
implementeringsbyråkratene oppfatter disse prosessene. En slik analyse vil også bidra til å
belyse oppgavens hypotese tre, fire, fem og seks ytterligere. Det er i studien valgt å løse dette
ved å analysere implementering i Utenriksdepartementet. Som spesifisert ytterligere i studiens
metodekapittel vi rammeverkets forklarende evne svekkes betraktelig hvis det ikke evner å
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forklare trekk ved implementeringsprosessen i Utenriksdepartementet. Respondentene, deres
roller og hjemmehørende seksjoner og avdelinger er holdt anonymt.
Underkapittelet vil presentere implementeringsbyråkratenes oppfatninger av policyens
styringstiltak, endringsviljen og den administrative støtten i departementet, samt ressurser og
kapasitet. Denne analysedelen er i stor grad basert på trekkene ved implementering tydeliggjort
av bunn-opp og utenfra-inn tilnærmingene.

5.3.1 Hvordan oppfattes styringstiltakene?
Implementeringsbyråkratene i UD opplever på generell basis at det ikke er noen velfungerende
form for styring eller oppfølgning av implementeringsarbeidet fra sentrale hold. Respondent
UD1 opplever at departementet ikke er gjenstand for styring eller oppfølgning fra øvrige
statlige virksomheter når det kommer til implementering av regjeringens policy. Respondenten
fremhever videre at det godt kunne vært nyttig med noen guidelines til digitaliseringsarbeidet
og at det er en del tematikk som kanskje kunne vært adressert på departementsnivå slik at en
hadde fått mer eller bedre styring. Respondent UD2 opplever, i likhet med respondent UD1, at
departementet ikke får noen styringssignaler fra andre i sentralforvaltningen. Respondent UD2
er samtidig mer kritisk til styringen av implementeringsarbeidet generelt, og poengterer at UD
ikke får noen føringer på hvordan de skal jobbe internt:
(...) KMD og alle disse er helt akterutseilt, fullstendig. De har ingen ting å bidra med.
Det er erklært falitt for lenge siden, (...) og de dreper de små engasjementene som er der.
Respondenten opplever videre at det generelt ikke er en reell forståelse for hva digitalisering i
sentralforvaltningen betyr eller innebærer i praksis, og begrunner det slik:
Altså man sitter og prater og prater og prater om muligheter og potensiale for
kunstig intelligens osv., men det er sånn; hva betyr det i dag? Hva kan vi gjøre akkurat nå?
Og der er det ingen ting, KMD har ingen ting på det.
Respondent UD2 er enig i at Digitaliseringsrådets ordning for prosjekttilbakemelding er et steg
i riktig retning når det kommer til å sørge for god gjennomføringen av regjeringens planer.
Vedkommende understreker imidlertid at styringsbyråkratene har en fundamentalt feil
oppfatning av hva som er «riktig» tilnærming til å nå de fastsatte målsetningene:
(...) man tar ikke innover seg [at det ikke er] hundremillioners-prosjektene eller
milliardprosjektene, som driver digitalisering i offentlig sektor. Det er jo en- to og tre
millioners-prosjektene som driver digitaliseringen. Og det er der (...) du må ha hjelp, det er
de som må få lov til å surre og gå. Det er sånne [mindre, lokalt initierte] prosjekter som
løfter bedriftene et steg fremover, det er ikke Digitaliseringsrådet og KMD sine sånne 20, 30,
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50-millioners prosjekter. Selv om de sier at de tilrettelegger for [disse mindre prosjektene]
så gjør de jo ikke det.
Regjeringen og styringsbyråkratene, i kraft av deres rolle som regjeringens «håndhevere» i
digitaliseringsprosjektet, poengterer at de legger stor vekt på mindre, lokale, prosjekter som en
uunnværlig del av reformens helhetlige strategi. Digitaliseringsrådet er eksempelvis etablert
spesifikt for små og mellomstore prosjekter, og skal gjennomgå «(...) beslutningsgrunnlag og
styringsdokumenter for planlagte digitaliseringsprosjekter som koster mellom ti og 750
millioner kroner» (Kommunal- og Moderniseringsdepartementet, 2016b, s. 83). Det er med
dette en vesentlig forskjell i oppfatning av hva som defineres som små prosjekter, og disse
prosjektenes viktighet, mellom styringsbyråkratene og deler av implementeringsbyråkratene
undersøkt i denne studien. Prosjektene som respondenter fra Utenriksdepartementet peker på
som de aller viktigste i digitaliseringsprosjektet, og som de selv har jobbet med, er altså for
små til å kvalifisere til rådgivning fra Digitaliseringsrådet. Selv om Digitaliseringsdirektoratet
ikke opererer med noen øvre eller nedre grenser angående prosjektene de bistår sin størrelse,
så er det altså respondentene i UD sin oppfatning av at heller ikke direktoratet ser viktigheten
av de minste prosjektene.
Denne studien argumenterer for at de forholdene respondentene i Utenriksdepartementet her
beskriver, samt selve faktumet om at det ikke er noen retningslinjer fra sentrale hold på hvilke
typer prosjekter virksomhetene i forvaltningen bør prioritere, vitner om at den helhetlige
styringen av implementeringen er svak. Det er klart at en overordnet og klart styrt tilnærming
til implementering ikke ville gitt god like god effekt for alle virksomhetene ettersom den
digitale modenheten er svært variabel. Et fullstendig fravær av felles prioriteringer for
forvaltningen har imidlertid det motsatte problemet, og risikerer å lede til svært varierte lokale
utfall. Flere av respondentene opplever dette fraværet av styring og retningslinjer som en stor
hindring for vellykket digitalisering. Respondent UD2 oppfordrer blant annet de ansvarlige
virksomhetene i sentralforvaltningen til å «(...) komme med noen anbefalinger eller
retningslinjer for hvordan man organiserer digitaliseringsarbeid eller hvordan vi arbeider med
innovasjon.»
Først og fremst styrker dette oppfatningen om at styringen er svak og at dette er negativt for
implementering, noe som derav ytterligere støtter studiens andre hypotese. Videre muliggjør,
som tidligere poengtert, fraværet av sentral styring gjennom felles prioritering det studiens

65

femte hypotese skissere; nemlig at «digitaliseringsprosjektet» er preget av fragmenterte, men
doge vellykkede, prosjekter. Avslutningsvis har dette underkapittelet illustrert at det på enkelte
punkter er et vesentlig sprik i oppfatningene av hva som er «riktige» prioriteringer i
«digitaliseringsprosjektet», noe som muliggjør at det kan være motstand mot policyens
tilnærming internt i forvaltningen, i tråd med studiens sjette hypotese.

5.3.2 Endringsvilje og reform – internt og eksternt
Utenfra-inn

tilnærmingen

åpner

for

at

aktører

i

byråkratiet

kan
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implementeringsprosess gjennom å ikke evne eller ønske å etterkomme policyens fastsatte
målsetninger. Som diskutert i underkapittelet over har implementerende byråkrater direkte
påvirkning på en implementeringsprosess, i form av de mekanismene bunn-opp tilnærmingen
skisserer. Byråkratene ellers i en virksomhet er begrenset til å enten godta eller motsette seg en
policy. Mottagere kan motsette seg en reform fordi de er uenige i hva policyen har definert av
gode resultater og løsninger. Hvis en går ut ifra at det i det hele tatt finnes universalt riktige
tilnærminger til reform kan det fra et politisk perspektiv virke irrasjonelt og reaksjonært av
mottagerne og motsette seg de utarbeide planene. Byråkratene selv har imidlertid ofte en bedre
forståelse for virksomhetens organisasjon og arbeidsmåter enn det politiske ledere eller
eksterne styringsbyråkrater har. Motstand mot reform kan derfor være basert på erfaring og
kunnskap som tilsier at den spesifikke reformen er bygd på feilaktige premisser og kan
motarbeide virksomheten.
Endringsvilje, både i de spesifikke virksomhetene denne studien analyserer, men også i
forvaltningen generelt, kan bidra til å belyse hvorvidt det er sannsynlig at mottakergrupper i
den norske sentralforvaltningen kan eller vil motarbeide seg en administrativ reform som
digitalisering. Respondent DIGDIR, E og F opplever at det i stor grad har vært varierende grad
av endringsvilje i sentralforvaltningen. Til en viss grad er det en stor del av forvaltningen som
er positive til endring, og som er innforstått med at endring, uavhengig om det er digitalisering
eller generell reform av forvaltningen, er nødvendig. Samtidig er kultur og tradisjon viktig både
for institusjoner og enkeltindivider. Reform kan bety at enkelte må forflytte seg internt i en
virksomhet eller at noen mister lederjobben sin. Administrativ reform kan på mange måter
utfordre den tryggheten og kontrollen medlemmene av byråkratiet har opparbeidet seg over
lang tid, og dette kan lede til misnøye og motstand. Denne oppfatningen viser noe støtte til
Dommett & Skelchers (2014) teori om at byråkrater er mer motvillige ovenfor policyer som
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forandrer organisasjon eller arbeidsmiljø på en måte de er uenige i. En annen faktor er hvorvidt
byråkratiet selv er enig i regjeringens fremgangsmåte. Store uenigheter om policyfaglige
aspekter kan øke misnøyen internt i forvaltningen og derav skape motstand og motvilje.
Respondent KMD1 og KMD2 oppfatter at endringsviljen har økt over tid, men at de fortsatt
opplever motstand basert på uenigheter om fag:
Det som regjeringen mener skal være felles av løsninger og annen felles politikk (...)
er ikke alltid sammenfallende med alle enkelt sektorers og etaters ønsker. Samordning og
koordinering blir derfor ikke alltid ønsket velkommen av alle. Vi opplever likevel en økt
forståelse for behovet for at enkelte oppgaver og områder innenfor digitaliseringspolitikken
bør samordnes og koordineres. Tverrsektorielle løsninger blir som regel tatt i bruk ut fra
egennytte, men om de oppleves som ikke nyttige/kostnadseffektive kan det skje at det
foregår parallell utvikling i enkelte sektorer.
Til tross for denne tendens oppleves det på tvers av respondentene fra styringsbyråkratiet at
det, som teoretisert av denne studien, ikke er omfattende eller organisert motstand internt i
byråkratiet. Respondent DIGDIR illustrerer dette videre med å poengtere at:
Viljen er der, man må jobbe med evnen. Og så tror jeg kanskje at viljen og evnen [er
større] hos de som jobber som seniorrådgivere og sånt, for det er jo en sånn ledelsesgreie
dette med det å endre struktur på et mer grunnleggende nivå da. Det er vilje altså, det er
mostand men det er også vilje.
Når det kommer til oppfatningen av endringsvilje i Utenriksdepartementet, og hvilken effekt
dette har på digitaliseringsprosjekter, er samtlige implementeringsbyråkratrespondenter
negative. Respondent UD2 opplever eksempelvis at «(...) UD er ekstremt lite endringsdyktig.
Det er en organisasjon optimalisert for å ta vare på sin egen organisering.» Respondenten
fortsetter med å understreke at UD har vært igjennom noen omfattende reformer, men at disse
utelukkende har vært et resultat av eksterne faktorer som har tvunget igjennom et behov for
reform:
(...) den største endringen er jo tsunamien i [2004]. Da var ikke UD forberedt på dette
og nye arbeidsmåter [og utfordringer] så da måtte man sette seg ned etterpå og lage en ny
organisasjon. Så har du hatt det samme med noen sånne skiftende regjeringer og
områdegjennomganger og sånt. Og så har vi det samme nå, nå er det flyttinger og
[organisasjonsendringer] som får det til å endre.
Utfordringen ligger i det at digitalisering ikke oppfattes som en slik mulighet til omfattende
endring, og at departementet som resultat av det er motvillig til å avvike vesentlig fra
nåværende kurs. Respondent UD1 er noe mer tilbakeholden i sin beskrivelse, og opplever at
«endringsviljen, hvis systemer er enkle for brukere å sette seg inn i, er ganske stor. Det er noe
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som alltid er negative, men hvis du kommer med noe hvor [gevinstene] er åpenbare [så er det
lettere].» Den lave endringsviljen, kombinert med fraværet av styring og kontroll fra sentrale
hold, oppfattes som en av de største grunnene til at Utenriksdepartementet ikke er det digitale
diplomatiet respondentene selv ønsker å være. Respondent UD2 poengterer eksempelvis at
KMD og Digdir bør stille krav til ledelsen i offentlig sektor, noe de per nå ikke gjør:
De må kreve rapporter på hva skjer på digitaliseringsfeltet sånn at det blir noe ledere
i offentlig sektor blir målt på. Og de må svare hva har vi gjort her og da kan du klare å få
det nedover i systemet. Sånn som det er nå så er det bare en generell oppfordring, og det
forsvinner fullstendig med en gang hverdagen setter inn.
Denne oppfatningen om at fraværet av måling- og kontrolltiltak leder til svekket prioritering
for implementering går også igjen hos respondenter i styringsbyråkratiet. Respondent SKATE
understreker eksempelvis at:
Utfordringen i virksomhetene er hva de blir målt på. I flere undersøkelser sier
virksomhetene at til hvilken grad de følger de overordnede føringen kommer an på hva vi
blir målt på. Hva det overordnede departementet egentlig etterspør. Det er kanskje en av
utfordringene våre, at de tverrgående aspektene ikke blir nok etterspurt.
Et viktig aspekt av endringsvilje handler om hvorvidt implementeringsbyråkrater og øvrige
sektorbyråkrater har incentiver til å fortsette som før eller ikke, i tråd med bunn-opp
tilnærmingen. Respondent DIGRÅD påpeker at endringsviljen i forvaltningen kunne vært
vesentlig bedre hvis etatsledere var bedre til å forklare hvorfor virksomheten trenger å gjøre en
stor endring. Samtidig er det samtlige respondenters oppfatning at alle store endringer i en
virksomhet vil gå «utover» noen, og at mange kan få vesentlige endringer i sin hverdag. En
viktig del av god reformimplementering i virksomhetene vil dermed være å unngå å underslå
disse oppfattede negative effektene av reformen. Et sentralt punkt i implementeringen av
administrativ reform er derfor å inkludere ledere og tillitsvalgte i en potensiell prosess, slik at
ingen opplever at de blir lurt. Respondenten poengterer videre at:
Det å skulle klare å engasjere opp både brukere og ansatte og samarbeidspartnere
på en god måte, det er en utfordring for oss alle sammen. Så man må legge mer arbeide i å
forklare hvorfor dette som settes i gang er nødvendig og hva det skal føre til av bedre
hverdag for de som jobber i forvaltningen og for de som treffes av tjenestene.
Respondent DIGRÅD sin oppfatning om at inkludering av byråkratiet i prosessen er viktig for
overordnet
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Utenriksdepartementet opplever at deres ønsker og behov ikke blir tatt hensyn til fra de øvrige
aktørene i digitaliseringsprosjektet, som redegjort for i kapittel 5.2.4.
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Disse observasjonene samsvarer godt med bunn-opp tilnærmingen, og støtter oppunder
oppfatningen om at fraværet av tydelige styringsmekanismer kombinert med de generelle
forvaltningsoppgavene betyr at implementering av ny policy ikke blir prioritet. Det er derav
lav endringsvilje i Utenriksdepartementet som kombinert med mangelfull måling og kontroll
gir byråkratiet i departementet lite incentiv til å prioritere implementering over eksisterende
forvaltningsoppgaver. Studien kan med dette bekrefte hypotese fire.

5.3.3 Administrativ støtte
Støtte fra ledelsen kan som nevnt være en avgjørende faktor i hvor stor kapasitet som delegeres
til et potensielt implementeringsprosjekt. Det er naturlig å anta at digitalisering nyter
forholdsmessig stor grad av administrativ støtte i de virksomhetene som har blitt delegert
koordinerende og veiledende oppgaver av sentrale politiske myndigheter. Reform i offentlig
forvaltning er en vesentlig del av Kommunal- og moderniseringsdepartementets portefølje, og
Digdir og Digitaliseringsrådet er begge digitalisering som arbeidsområde. Respondent
DIGRÅD bekrefter denne antagelsen, og opplever at Digitaliseringsrådet har bred
administrativ støtte internt og ellers i forvaltningen. Respondent DIGDIR opplever at det
samme er tilfellet i Digdir, og illustrerer dette med at digitalisering anses som et prestisjetungt
fagområde.
Implementeringsbyråkratene i Utenriksdepartementet deler ikke nødvendigvis oppfatningen til
styringsbyråkratene i KMD, Digdir, Digitaliseringsrådet og Skate. På spørsmål om hvorvidt
det oppleves at digitaliseringsprosjekter får det nødvendige trykket fra ledelsen i departementet
svarer respondent UD1 at det generelt er et greit nivå av trykk, men at det er behov for mer.
Respondenten fremhever blant annet at det hadde vært behov for en god «kjepphest», og peker
samtidig på at ledelsen, både i og utenfor, departementet ikke lar fagbyråkratene iverksette
mange av de implementeringsprosjektene de anser som nødvendige:
(...) jeg tror det finnes mange sånne lavt-hengende frukter hvis man bare hadde
koordinert på tvers, Men da må det en ledelse til som er villig til å ta en utgift som ingen
andre er villig til å ta. I en linjeorganisasjon er det vanskelig å treffe.
Respondent UD2 er igjen mer kritisk til den nåværende tilnærmingen, og poengterer at
digitalisering i mange tilfeller ikke får det trykket det behøver fra ledelsen, fordi det på et
fundamentalt nivå utfordrer den eksisterende organisasjonsstrukturen i forvaltningen.
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(...) teknologi utfordrer organisasjonsstrukturen. Den flytter [ansvar og ressurser]
mellom seksjoner. Innenfor den organisasjonsstrukturen man har klarer man ikke å
digitaliser på noen god måte, man klarer bare å effektivisere [det som allerede finnes]. En
klarer bare å forbedre organisasjonsstrukturen, og hvordan man jobber innenfor den,
bittelite grann men hvis man skal lykkes med å utnytte den teknologien som man har så må
man hvert fall åpne opp for at man jobber annerledes. Sånn som det er nå begrenser
hvordan du har organisert arbeidet muligheten til å lykkes med digitalisering.
Respondenten illustrerer dette poenget i eget departement ved å referere tilbake til et konkret
prosjekt:
(...) det vi gjorde i UD, med den lille kunnskapsbiten der sånn hvor vi analyserte og
bistod med data, den burde ha spredd seg utover hele organisasjonen, men vi var så dårlig
plassert, er så dårlig plassert at vi ikke klarer det. Og det er jo bare tull. Men det skyldes
liksom at vi er plassert i en organisasjonsstruktur og skal levere i en organisasjonsstruktur.
Resultatene våre skal rett opp, lederne våre har et budsjett som skal rett ned.
Interessant nok er denne oppfatningen om at det ikke gjøres nok med den eksisterende
organisasjonsstrukturen heller ikke begrenset til de implementerende byråkratene i
forvaltningen, men går også igjen hos respondenter fra styringsbyråkratiet. Respondent
DIGDIR oppfatter eksempelvis at:
(...) teknologi er jo en ting og det er jo helt essensielt, men det er de færreste som har
gjort noe drastisk med organisasjonsstrukturen. Faktisk jobbe annerledes. Mange
implementerer mye teknologi, men gjøre lite med arbeidsprosessene sine. Så der er det stort
potensial.
Respondentene som faktisk sitter med et reelt og praktisk implementeringsansvar opplever med
dette at den administrative støtte til digitaliseringsprosjektet er svakere enn den burde vært.
Lavere grad av administrativ støtte innebærer mindre sannsynlighet for at nødvendige ressurser
og kapasitet delegeres til implementeringsprosjekter, og derav færre incentiver for
implementering av den aktuelle policyen. Den praktiske realiteten i offentlig forvaltning er at
virksomhetene må balansere behovene for gjennomføring av eksisterende policyer mot
behovene knyttet til implementering av en ny. Som tidligere poengtert er dette en balansegang
implementeringsarbeid ofte taper, og implementeringen av reform innebærer derfor i mange
tilfeller lav prioritet og vesentlige forsinkelser etterhvert som virksomhetene ikke har
tilstrekkelige incentiver (Sabatier & Mazmanian, 1979, s. 488). En reform som digitalisering,
med betydelige kostnader og varierende grad av forståelse internt i forvaltningen, vil potensielt
være ekstra utsatt for å bli nedprioritert hvis den administrative ledelsen ikke ser viktigheten
av implementeringsarbeidet. Mangelfull administrativ støtte vil dermed kunne bidra til
betydelig dårligere policyimplementering gjennom at digitaliseringsprosjekter ikke blir
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prioritert eller har tilstrekkelige incentiver stil å samsvare med regjeringens ambisjoner, noe
som ytterligere styrker det empiriske bevismaterialet bak studiens fjerde hypotese.

5.3.4 Ressurser og kapasitet
Ressurs- og kapasitetsutfordringer er per bunn-opp tilnærmingen et av de største hindrene til
god implementering. Disse begrensingene vanskeliggjør balanseringen av behovene fra
virksomhetens
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fra

en
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implementeringsprosess. Ressurs- og kapasitetsproblemer kan fordreie eller hindre en
implementeringsprosess. Dette er uavhengig av om de er et direkte resultat av ressursmangel
eller et mer indirekte resultat av mangelfull politisk og administrativ støtte som redegjort for
over. En undersøkelse av oppfatningene om ressurser og kapasitet i både styrings- og
implementeringsbyråkratiet er derfor sentralt for å kunne belyse hvorvidt disse faktorene
negativt påvirker implementeringsprosessen.
Respondent DIGRÅD opplever at Digitaliseringsrådet i stor grad har de ressursene de behøver,
i hvert fall innenfor de rammene rådet per nå operere i:
Vi kunne gjort mye mer selvfølgelig, men det er satt opp som et relativt smalt tiltak,
og innenfor de rammene vi har så mener vi at vi har gode folk i rådet, og vi har flinke folk i
sekretariatet som bistår, så det ser relativt greit ut.
Respondent KMD1 og KMD2 opplever at KMD gjerne skulle hatt ytterligere ressurser i form
av kapasitet til digitaliseringsspesifikke oppgaver, men at ressursene i form av penger over
statsbudsjettet har vært stigende de siste årene, og derav kan tolkes som tilstrekkelige.
Respondent DIGDIR opplever derimot at dette ikke er tilfelle i Digitaliseringsdirektoratet:
Nei vi har ikke de ressursene vi trenger. Hvor mange vi kunne vært det vet jeg ikke,
men vi skulle gjerne vært mye mer aktive ute i «felten»; i kommuner, i virksomheter. Jobbet
og delt god praksis, jobbet mye tettere på for å ikke gjøre de samme feilene færrest mulig
[sic] ganger. Vi har ikke de ressursene som det er behov for. Vi kunne jobbet helt annerledes,
mye mer pågående, mye mer ute i felten.
Respondenten opplever med andre ord at ressursutfordringene påvirker utførelsen av
direktoratets arbeidsoppgaver. På spørsmål om ressurs- og kapasitetsproblemer leder til
kompromisser i implementeringen av regjeringens policy, peker respondenten på at
direktoratet ikke har tid til alle kommunene eller statlige virksomhetene som trenger bistand til
digitaliseringsprosjekter.
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(...) det får helt klart konsekvenser på det man kan levere da. Man må tenke litt sånn
noe kan man levere som en generell rådgivning eller man kan gå inn mer face to face med
veiledning. Det er nok mange som kunne tenkt seg å ha noen folk fra digdir hos seg en
periode, men vi har jo ikke anledning til det når vi er så få mennesker.
I likhet med respondent DIGDIR opplever respondent SKATE at mangelen på midler er en
sentral kilde til implementeringssvikt, noe Skate også har påpekt og vært kritiske til.
ABE-reformen kutter jo [i budsjettene] men det de ikke har gjort er å bruke noen av
de innsparingene til digitalisering. Så ja når det gjelder skate sitt arbeid har de de
ressursene de behøver, men når det gjelder gjennomføringen ute i [forvaltningen] så er
Skate tydelig på at her trengs det mer midler.
Når det kommer til Utenriksdepartementet konkret er det ikke konsensus blant informantene
om hvorvidt ressursmangel er et sentralt hinder for implementeringen av digitalisering i
departementet. Respondent UD1 opplever eksempelvis at de kunne gjort mye mer i forhold til
digitalisering og modernisering, gitt at de hadde mer ressurser og bedre kapasitet.
Respondenten anerkjenner likevel at det er snakk om en «pott» som skal fordeles i
departementet generelt, og at det derfor ikke er egen ledelse som er kilden til problemet.
Respondent UD2 er ikke nødvendigvis enig i den oppfatningen, og legger heller vekt på at
problematikken er utlukkende relatert til dårlig ledelse:
Det vi gjorde i UD, var ingen som skjønte hva vi drev med engang, og ikke kostet det
penger. Det er ikke et problem, jeg tror ingen i offentlig sektor har for lite penger jeg. Det er
bare dårlige ledere.
Det interessante er at respondentene fra UD ikke opplever ressurser som en primærkilde til
departementets digitaliseringsutfordringer. På spørsmål om hvorvidt det oppleves som at
gjennomføringen av prosjekter i UD preges av kompromisser (da som et resultat av krysspress
og ressursutfordringer) svarer respondent UD1:
(...) jeg tror at når vi først setter i gang et prosjekt, så får vi til å levere bra på det
prosjektet. Jeg føler kanskje det er mer prosjekter vi ikke får startet opp som rett og slett
[skyldes] ressurser eller man holder på med andre prosesser.
Respondent UD2 deler denne oppfatningen, men er ikke enig i at prosjektene i seg selv er
kompromissfylte; «[det] er ikke kompromisser, det er binært dette her: enten så får vi lov eller
så får vi ikke lov.» På en måte kan dette oppfattes som at de prediksjonene bunn-opp
tilnærmingen gjør relatert til implementering i ressursbegrensede miljøer ikke stemmer, i hvert
fall ikke i Utenriksdepartementet. Respondentene opplever nemlig at de prosjektene som
faktisk gjennomføres ikke er særlig kompromissfylte, til tross for det de selv opplever er en
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betydelig mangel på både sentral rådgivning og dedikerte ressurser. Dette leder i stor grad til
vellykkede digitaliseringsprosjekter, og god måloppnåelse for UD isolert sett. Sett fra et
helhetlig perspektiv på digitalisering som policy er imidlertid dette et kompromiss i seg selv.
Når implementeringsbyråkratene ikke får anledning til å iverksette de prosjektene de mener er
nødvendige innebærer dette kompromissfylt oppnåelse av regjeringens mål. Denne studien
argumenterer derfor at nettopp dette er et eksempel på de mestringsmekanismene byråkratiet
er offer for.
Denne studiens respondenter har vist til varierte oppfatninger om ressurser og kapasitet, samt
deres effekt på implementering. Majoriteten av respondentene opplever at arbeidet de gjør for
å

oppnå

regjeringens

målsetninger

er

kompromissfylt,

og

at

ressurs-

og

kapasitetsbegrensninger er en faktor der. Dette gjelder på tvers av virksomheter og rolle i
implementeringsprosessen. Dette samsvarer godt med forventningene illustrert i studiens
fjerde hypotese ettersom mangel på ressurser og kapasitet bidrar negativt til
implementeringsbyråkratenes incentiver for implementering av reform. Det er derimot ikke
empirisk belegg for å beskrive mangelfull implementering som hovedsakelig et resultat av
mangel på ressurser eller kapasitet, noe som motbeviser studiens tredje hypotese.
Det er derimot tilstrekkelig empirisk belegg til å kunne konkludere med at det, mellom
beslutningstakere og byråkrater i implementeringsprosessen, er vesentlige forskjeller i
oppfatningene av hva som er tilstrekkelig med ressurser og kapasitet. Som tidligere nevnt vitner
dette om at det ikke er konsensus rundt hva som er «digitaliseringsprosjektets» hovedproblem,
eller hva den «riktige» løsningen er, noe som muliggjør trekkene av motstand internt i
forvaltningen som beskrevet i studiens sjette hypotese. Videre er det bevis for at deler av
styrings- og implementeringsbyråkratiet selv opplever at arbeidet deres er kompromissfylt, og
at dette negativt påvirker virksomhetenes evner til å oppfylle regjeringens policymål. Hvorvidt
dette gjelder hele virksomheter eller den samlede forvaltningen, og i hvilken grad det er andre
bakenforliggende eller eksterne variabler som også påvirker dette forholdet, vil kreve
ytterligere analyse med et mer representativt utvalg. Oppgaven kan derimot konkludere med
at faktorene bunn-opp tilnærmingen fremhever som vesentlig også fremheves som vesentlige
av studiens respondenter og derav tilfører troverdighet til at studiens teoretiske rammeverk
passer godt til administrativ reform og digitalisering.
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5.3.5 Oppsummering
Analysen av implementering i Utenriksdepartementet presenterer en rekke funn som er i tråd
med implementeringsteoriens forventninger. Først og fremst er det tydelig at også
implementeringsbyråkratene oppfatter den sentrale styringen av policyen som svak og
desentralisert. Videre er respondentene tydelig på at fraværet av god styring, bistand og
kontrollmekanismer, i tråd med ovenfra-ned aspektene av studiens teoretiske rammeverk, leder
til svekket implementering. Dette bidrar videre til å bekrefte hypotese to. Deretter er det også
forholdsvis tydelig at endringsviljen i departementet er lav, i tråd med endringsviljen i
forvaltningen generelt. Lav endringsvilje og få incentiver til å prioritere implementering av ny
policy fremfor nåværende forvaltningsoppgaver svekker implementeringsprosessen og
bekrefter studiens fjerde hypotese.
Spørsmålet om motstand mot policy internt i byråkratiet er derimot mer komplisert. Både
respondenter i og utenfor implementeringsbyråkratiet påpeker at reform som utfordrer
eksisterende rutiner og kultur kan skape misnøye, og at dette kan komplisere en eventuell
implementeringsprosess. Videre beskriver respondentene en vesentlig uenighet rundt hva
«digitaliseringsprosjektets» viktigste aspekter er, hvor majoriteten av problemene ligger samt
hva den «riktige» løsningen er. Dette gjør det derfor mulig for aktører internt i byråkratiet å
motsette seg policyen basert på faglige uenigheter, noe som forsterkes ytterligere av
administrativ reforms tradisjonelt desentraliserte form i en norsk kontekst. Til tross for dette
lovende empiriske materialet finner studien derimot ikke tilstrekkelig empiri til å kunne
konkludere med at dette resulterer i forsinkelse og trass og derav svekket implementering i
«digitaliseringsprosjektet». Funnene i dette kapittelet kan likevel bidra til å styrke én del av
forventingene hypotese seks er konstruert på, nemlig at det ikke er organisert eller systematisk
mostand mot regjeringens policy i den norske sentralforvaltningen.
Videre finner analysen at implementering i Utenriksdepartementet er preget av en viss grad av
ressurs- og kapasitetsutfordringer. Enkelte av respondentene fra styringsbyråkratiet er svært
tydelige på at de opplever dette som en betydelig hindring ellers i forvaltningen.
Respondentene fra Utenriksdepartementet opplever derimot ikke at dette er den største
hindringen til god digitalisering i departementet, noe som ikke samsvarer med forventningene
formulert i studiens tredje hypotese. Snarere oppfatter enkelte av respondentene, også fra
styringsbyråkratiet, at mangelfull administrativ støtte er en vesentlig større utfordring i
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implementeringsarbeidet i departementet så vel som i forvaltningen for øvrig. Mangelfull
ledelse er imidlertid en kilde til svikt understreket av implementeringsteorien, så en svak
oppnåelse av hypotese tre har ingen uforholdsmessig negativ effekt på teorien sin samlede
forklarende evne.
Studien teoretiserer videre at implementering av digitalisering leder til vellykkede men
fragmenterte prosjekter. Basert på informasjonen fra respondentene i dette kapittelet, samt
redegjørelsen for graden av autonomi i kapittel 5.2.5, finner studien det troverdig at hypotese
fem reflekterer en reell situasjon i Utenriksdepartementet. Respondentene er tydelige på det at
de prosjektene de har anledning til å starte og gjennomføre er lite kompromissfylte og kan
anses som vellykkede. Samtidig er de, utenfor seksjonens egen kontroll, ikke så godt integrerte
i den overordnede tilnærmingen som de selv ønsker. Dette kombinert med bekymringene om
at fellesstatlige prosjekter vil overskygge egne initiativer, støtter forventningen om at
implementering leder til vellykkede men fragmenterte prosjekter. Det kan av dette utledes at
implementering i Utenriksdepartementet ikke er så god som respondentene selv ønsker på
bakgrunn av lav endringsvilje og mangelfull administrativ støtte.
En sentral slutning, fra både dette og forrige underkapittel, er at det er få eller ingen incentiver
for byråkrater i forvaltningen til å prioritere implementering av digitalisering fremfor å fortsette
med eksisterende policy og forvaltningsoppgaver. Dette kan, som drøftet i de nevnte kapitlene,
sees på som et resultat av ulike forventinger fra styringsbyråkratiet og fra egen virksomhet
kombinert med manglende kapasitet, midler og administrativ støtte. Digitalisering innebærer
en komplisert og ressurskrevende implementeringsprosess. Med mindre forventningene hos
styringsbyråkratiet og regjeringen samsvarer med faktiske incentiver vil resultatet bli en
implementerende aktør under stort press som derav ikke kommer til å prioritere
implementering i tilstrekkelig grad. Denne bekymringen illustreres godt av respondent SKATE
når hen refererer til en undersøkelse hvor virksomhetene i forvaltningen utrykte at; «vi blir ikke
målt på det, og derfor prioriterer vi det ikke». Dette er et vesentlig trekk predikert av bunn-opp
aspektene av implementeringsteorien, og bekrefter dermed studiens fjerde hypotese samtidig
som det ytterligere støtter rammeverkets forklarende evne.
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5.4 Analyse av policyformulering
Kapittel 5.2 og 5.3 arbeider med hypotese to til seks og har funnet at studiens teoretiske
rammeverk beskriver implementeringen av digitalisering godt. Analysen har derimot til nå ikke
redegjort for en vesentlig del av policyimplementering; nemlig policyformulering. Følgende
kapittel vil derfor belyse hvorvidt hypotesen om at implementering av digitalisering svekkes
av svak policyformulering. Kapitlet vil basere denne analysen på forklaringsmodellen skissert
i Figur 2, og inkluderer; (i) graden av konflikt i formuleringsprosessen, (ii) egnetheten til det
teoretiske rammeverket, (iii) hvorvidt målformulering er vagt eller motstridende, (iv) hvorvidt
strategien er ufullstendig, (v) hvorvidt forholdet mellom mål og midler er realistisk, og (vi)
hvorvidt politisk og administrativ støtte er iboende i formuleringen. Policyformulering er svært
komplekst, og denne forklaringsmodellen vil derfor ikke utgjøre et komplett teoretisk
rammeverk. Den vil imidlertid være et nyttig fundament for utforskende og kritisk analyse av
hvordan en konkret policyformulering kan ha påvirket en implementeringsprosess. Empirien
som danner grunnlaget for den følgende analysen er i større grad enn i tidligere kapitler basert
på sekundærkilder, men er likevel et viktig bidrag i den helhetlige vurderingen av det teoretiske
rammeverkets anvendelse.

5.4.1 Konfliktfylt policyformulering og utilstrekkelig teoretisk rammeverk
Når det gjelder digitalisering er det ut ifra offentlig tilgjengelig informasjon lite som tilsier at
policyformuleringsprosessen har vært turbulent eller konfliktfylt rent politisk. Dagens
regjering har hatt en relativt konsekvent plattform som ikke har blitt påvirket nevneverdig av
endringer i regjeringssammensetningen. Dette gjenspeiles i at policyens hovedmål, primært
effektiv forvaltning og en enklere hverdag, har vært tydelige gjennom hele prosessen. Senere
policydokumenter tar utgangspunkt i disse originale målsetningene, og nye planer, strategier
og tiltak har snarere vært derivative enn transformerende, noe som kan vitne om politisk
enighet internt i regjeringen på dette feltet. Fraværet av konflikt i policyformuleringen åpner
for at en større gruppe aktører kan delta sammenlignet med andre policykategorier. Dette gir
aktører med spesiell interesse i policyen, eller betydelige frie ressurser, en mulighet til å forme
implementering av policyen etter lokale behov.

5.4.2 Vage eller motstridende mål og midler
Oppgaven anser policyens øverste målsetninger som vage. Dette er i hovedsak basert på
formuleringens ambiguitet og symbolbruk. Policydokumentene fastsetter regjeringens
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hovedmål som å få en brukerrettet og effektiv forvaltning, verdiskapning og deltakelse for alle,
samt at digitalisering skal bidra til en enklere hverdag for innbyggere, næringsliv og frivillig
sektor (Kommunal- og Moderniseringsdepartementet, 2019a, s. 7). Disse målsetningene vitner
om ambisiøse og sektorovergripende ambisjoner, men er lite konkrete. Det kan teoretiseres at
bruken av vage overordnede mål, med mer konkretiserte undermål, er en bevisst tilnærming til
problematikken knyttet til å samle støtte til en potensiell policy. Ved å holde de overordnede
målsetningene vage, og symboltunge, vil digitaliseringsprosjektet kunne fremstå mer tiltalende
og overkommelig for en større andel av offentlig forvaltning.
De vage hovedmålene blir derimot, som redegjort for i kapittel 5.1, komplementert av en rekke
delmål og konkrete innsatsområder. Dette innebærer at studien anser policyens øverste
målsetninger isolert som vage, men at den helhetlige formuleringen styrkes av mer konkrete
undermål og dermed ikke kan anses som helhetlig vagt formulert. Midlene og tiltakene blir
derimot ikke konkretisert ytterligere og fremstår som vage. Midlene, og den potensielle
problematikken rundt de, blir drøftet i mer detalj i kapittel 5.4.5. Winter (2012b, s. 5) peker på
vage og tvetydige målsetninger som kanskje det tydeligste tegnet på konflikt i en
formuleringsprosess,

og
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oppfatning

om

at

digitaliseringsprosjektet har hatt en forholdsmessig konfliktfri formuleringsprosess på politisk
nivå.

5.4.3 Mangelfull eller utilstrekkelig kunnskap
Digitalisering er et vidt og komplekst tema, og det å tilegne seg tilstrekkelig informasjon til å
kunne fatte gode beslutninger på vegne av hele sentralforvaltningen kan være utfordrende.
Dette kompliseres videre av at digitaliseringen i seg selv er en transformerende prosess, og at
det er tilnærmet umulig å vite hvor utviklingen kommer til å lede i fremtiden. Et tilstrekkelig
informasjonsgrunnlag til å vedta hensiktsmessig policy krever derfor god informasjon om
dagens situasjon i tillegg til et proaktivt blikk på fremtiden.
Et mulig eksempel på dette sees i forbindelse med digitalisering og lover og regler.
Digitaliseringsstrategien beskriver dagens juridiske regelverk som «(...) langt på vei godt også
for en digitalisert forvaltning», men at det kan gjøres endringer som kan gi ytterligere
samhandling på tvers av sektorer (Kommunal- og Moderniseringsdepartementet, 2019a, s. 28).
I kontrast til dette hevder statlige virksomheter at regelverket i for liten grad tar høyde for
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arbeidsprosessene i virksomhetene, og at det ikke er tilpasset den digitale forvaltningen.
Teknologiske konsekvenser av regelverksendringer utredes heller ikke godt nok (Direktoratet
for forvaltning og IKT, 2011, s. 18). En Difi rapport fra 2019 beskriver lignende bekymringer,
og poengterer at samtlige virksomhetsledere fremhevet viktigheten av å tilpasse lov- og
regelverk til digitale muligheter og utfordringer (Direktoratet for forvaltning og IKT, 2019c, s.
2).
Denne studien argumenterer ikke for manglende evne til å utbedre juridiske hindringer til
digitalisering fra regjeringens side. Virksomhetene i sentralforvaltningen pekte i 2011 på at
samtykkereglene i Eforvaltningsforskriften § 8, som krevde samtykke for å kommunisere
elektronisk med forvaltning, var en klar hindring for det videre digitaliseringsarbeidet.
Eforvaltningsforskriften § 8 har siden den tid blitt endret, og offentlige virksomheter har nå
mulighet til å kommunisere med innbyggerne uten å hente individuelle samtykker
(Digitaliseringsdirektoratet, 2019a). Det er imidlertid grunnlag til å argumentere for at det var
to svært forskjellige oppfatninger om regelverkets utfordringer både i 2016 og 2019, mellom
regjeringen og virksomhetene i sentralforvaltningen. I tillegg er det belegg for å hevde at
tiltakene iverksatt på den juridiske fronten ikke er tilstrekkelige til å bøte på virksomhetenes
bekymringer fra 2011 ettersom nettopp disse bekymringene også er aktuelle i 2019. På
bakgrunn av disse funnene argumenterer denne studien for at regjeringen, ved utformingen av
digitaliseringspolicyen, derav både den originale stortingsmeldingen fra 2016 og den senere
Digitaliseringsstrategien fra 2019, hadde mangelfull eller utilstrekkelig kunnskap om
tilstanden til eller utfordringene ved det juridiske regelverket. Denne oppfatningen støttes av
at Digitaliseringsministeren i sent 2019 ba den norske dataforeningen (DND) om å komme
med «(...) konkrete eksempler på det man oppfatter som juridiske hindre for
digitaliseringsinitiativer i Norge» (Den norske dataforening, 2019, s. 6). Dette vitner om en
annen oppfatning blant de politiske beslutningstakerne i dag enn det Digitaliseringsstrategien
selvopprinnelig argumenterte for.

5.4.4 Ufullstendig strategi
Ser man på usikkerheten knyttet til videre utvikling er det ikke unaturlig at en
digitaliseringsstrategi ikke er fullkommen. Denne studien har likevel, basert på informasjon fra
respondentene, avdekket at det potensielt er vesentlige deler av den helhetlige strategien som
er mindre utviklet enn de burde være. Regjeringens tilnærming til digitalisering er i stor grad
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brukerrettet. Dette kommer tydelig frem i beskrivelsen av digitalisering som policy i kapittel
5.1. Digitaliseringen av offentlig forvaltning skal eksempelvis «(...) prioritere brukerrettede
tjenester, med forenkling og effektivisering på tvers av sektorene» (Kommunal- og
Moderniseringsdepartementet, 2019b, s. 20). Det samme budskapet er også tydelig blant
styringsbyråkratene intervjuet i forbindelse med denne studien. Respondent DIGDIR opplever
blant annet at det «(...) er veldig høy prestisje, eller veldig stor oppmerksomhet mot de syv
livshendelsene, at man skal bruke livshendelser som en måte å bruker-rette offentlige
tjenester.» Policyformuleringen er dermed i stor grad preget av hvordan forvaltningen skal
jobbe eksternt.
Forståelsen av digitalisering som administrativ reform omhandler derimot hvordan
digitalisering påvirker forvaltningens interne arbeid, noe som tilsynelatende blir mindre
prioritert. Flere av implementeringsbyråkratene i Utenriksdepartementet opplever eksempelvis
at policyen ikke er tilstrekkelig i forhold til hvordan digitalisering påvirker virksomhetene i
forvaltningen. Respondent UD2 understreker dette spesielt, og påpeker at:
En ting er at digitaliseringen av offentlige tjenester, som KMD bruker milliarder av
kroner på. Men det andre er digitalisering av offentlig organisasjon. Hvordan er det UD skal
bli en digital organisasjon? Ikke bare at vi skal lage fellestjenester, hvordan vi skal vi jobbe
internt bedre digitalt, og der er det ingen prosjekter. (...) UD får jo ingen føringer på hvordan
det skal jobbe internt. Og det er ikke noe skille mellom hvordan UD bruker teknologi internt
og eksternt. Det er bare en sånn rest av denne gamle organiseringen.
Respondenten fortsetter, og opplever at, i tråd med dette underkapittelets bekymringer, at den
administrative delen av digitalisering som reform er forholdsmessig underutviklet:
[KMD og Digdir] er for opptatt av tjenester, de er for opptatt av leveranse eller
hvordan du skal [organisere] leveranseapparatet rundt i offentlig sektor, mens (...) det man
har glemt er hvordan jobber man i offentlig sektor med dette her.
Nei KMD og Digitaliseringsrådet, vi er ikke interessante for de i det hele tatt, fordi vi
ikke har noen borgerrettede tjenester da. Vi er det største departementet i [Norge], vi er
2500 eller noe sånne ansatte, men vi har jo ikke noe [støtteordninger] eller noe sånt (...) Så
de er helt uinteresserte i hva UD driver med fordi vi har ikke noen fellestjenester. Vi burde
jo vært digitalisert for pokker! Vi burde jo vært et digitalt diplomati. Nei så de skjønner ikke
at vi har en utfordring i hvordan vi jobber internt og hvordan vi jobber eksternt. De er
opptatt av leveransen til borgerne, ikke prosessen av hvordan man jobber med det.
Samtidig kan det argumenteres med at brukerretting av forvaltningen kan ha store interne
konsekvenser, men at disse i stor grad er forbeholdt virksomheter med utadvendte
forvaltningsoppgaver. Dette betyr likevel at en virksomhet som Utenriksdepartementet, uten
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vesentlige brukerrettede tjenester eller oppgaver, ikke vies like stor oppmerksomhet i
formuleringen. Basert på observasjonene diskutert over er det derfor en reell mulighet for at
regjeringen har formulert en policy som i praksis har store administrative konsekvenser, uten
å tilrettelegge for et tilstrekkelig fokus på nettopp dette aspektet. Dette svekker mulighetene
for å ta ut alle de potensielle gevinstene av den administrative reformen. Samtidig overlates
implementeringsarbeidet i større grad til den enkelte virksomhet, noe som leder til større
interne variasjonen, svakere samlet måloppnåelse, samt økt risiko for implementeringssvikt.

5.4.5 Urealistisk forhold mellom forventninger og midler
Digitaliseringen beskrevet i de aktuelle styringsdokumentene er en svært ambisiøs policy. Den
ønsker å gjennomføre en vidtrekkende og komplisert reform, i en forvaltning med lite tradisjon
for omfattende administrativ reform. Så ambisiøse målsetninger, med tilsvarende ambisiøse
forventinger, krever at midlene som gjøres tilgjengelige for gjennomføringen av regjeringens
policy er tilstrekkelige.
Digital agenda for Norge konkretiserer ikke i nevneverdig grad hvilke midler som gjøres
tilgjengelig for gjennomføring og implementering. For eksempel fremheves det at det er
«[betydelige] midler (...) satt av i statsbudsjettene til digitaliseringsprosjekter i ulike sektorer
over flere år» (Kommunal- og Moderniseringsdepartementet, 2016b, s. 84), men det
spesifiseres ikke ytterligere hvilke satsningsområder, tiltak eller prosjekter som tildeles hva.
Videre er det primært tre kilder til finansiering av digitaliseringsprosjekter; «(...) virksomhetens
eget budsjett, omdisponering innenfor departementenes budsjett og satsingsforslag i
statsbudsjettet»

(Kommunal-

og

Moderniseringsdepartementet,

2016b,

s.

84).

Finansieringsmodellen åpner også for å overskride driftsbevilgninger imot innsparinger over
tid hvis en mangler midler til prosjekter som leder til reduserte kostnader på sikt
(Digitaliseringsdirektoratet, 2020d). For prosjekter som krever stor ressursinnsats over lenger
tid finnes det også egne satsningsordninger for større IKT-prosjekter, som dekker prosjekter
med kostnadsramme på opptil 300 millioner (Digitaliseringsdirektoratet, 2020f). Denne
tilnærmingen til finansieringsmodell har derimot vært problematisk for gjennomføringen av
visse prosjekter. Blant annet utdyper policyen at:
[det] er krevende for statlige virksomheter å finansiere små og mellomstore
digitaliseringsprosjekter internt, selv om prosjektene har nytteverdi. Dette gjelder typisk
prosjekter i størrelsen fem til 50 millioner kroner som fort blir for store til at de kan
finansieres innenfor eget driftsbudsjett. Samtidig er de for små til å vinne fram i den
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omfattende statsbudsjettprosessen (Kommunal- og Moderniseringsdepartementet, 2016b,
s. 84).
Dette resulterer i at prosjekter ikke kan gjennomføres, eller at virksomhetene blir tvunget til å
gjøre prosjektene større enn nødvendig for å sikre finansiering, noe som bidrar til øket
kompleksitet og risiko og dermed fare for at prosjektet mislykkes. Et forsøk på å bøte på denne
utfordringen sees i utformingen av stimuleringstiltak som medfinansieringsordningen, som gir
statlige virksomheter muligheten til å søke om støtte til deler av prosjektenes kostnader.
Medfinansieringsordningen skal:
(...) prioritere digitaliseringsprosjekter som gir god samfunnsøkonomisk
lønnsomhet, og dermed mer effektiv bruk av samfunnets ressurser. I vurderingen av
prosjektene vil virksomhetens plan for realisering av gevinster vektlegges. Prosjektene som
kan søke støtte er digitaliseringsprosjekter med investeringskostnad fra fem til 50 millioner
kroner (inkludert interne lønnskostnader). Prosjektene kan gå over maksimalt tre år, og
hvert prosjekt kan få maksimalt 15 millioner kroner. Medfinansieringsordningen kan dekke
opp til 50 prosent av totale investeringskostnader (Kommunal- og
Moderniseringsdepartementet, 2016b, s. 84).
Medfinansieringsordningen anses som en vellykket tilskuddsordning, som letter noe av presset
på allerede begrensede departement- og virksomhetsbudsjetter. Tilskuddsordningen har blant
annet økt i omfang fra 76 millioner i 2016 til 187 millioner i 2020 (Digitaliseringsdirektoratet,
2020b). Samtidig er dette fortsatt ikke nok til å unngå at ordningen er begrenset, og at «(...)
kun et fåtall av prosjektforslagene kan få midler fra ordningen (...)» (Kommunal- og
Moderniseringsdepartementet, 2016b, s. 84).
Selv om medfinansieringsordningen er et konkret tilfelle av midler gir det ikke tilstrekkelig
innblikk i hvilke ressurser som tilbys for det overordnede arbeidet med regjeringens
policyformulering. Digitaliseringsstrategien tilbyr heller ikke i nevneverdig grad konkrete
opplysninger om midler, men anser harmoniserte finansierings- og betalingsmodeller som et
av målsetningene for det planlagte felles økosystem for nasjonal digital samhandling og
tjenesteutvikling (Kommunal- og Moderniseringsdepartementet, 2019a, s. 34). Tabell 3 viser
en oversikt over finansieringsbevilgninger til IKT- og digitaliseringstiltak i statsbudsjettet i
perioden 2015-2019 (Kommunal- og Moderniseringsdepartementet, 2014, 2015, 2016a,
2017b, 2018, 2019b). Dette er prosjekter som ligger utenfor departementenes og
virksomhetenes egne budsjetter.

Tabellene viser at både tilskuddsmidlene og antallet

prosjekter som tar i bruk satsningsordningene for større prosjekter varierer over tid.
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Tabell 3 Oversikt over bevilgninger til digitalisering i statsbudsjettet

År
2015

Tilskudd
(millioner av kroner)
553

Prosjekter med kostnadsramme >100 millioner
2

2016

945

41

2017

1221

3

2018

588

1

2019

1729

22

2020

706

03

Sum

5742

1.

Nytt motorvognregister har en kostnadsramme på 140 millioner men dekkes innenfor Statens
vegvesens driftsbudsjett

2.

Utviklingen av digital helseplattform har en kostnadsramme på 575 millioner, men dekkes av
465 millioner i investeringslån og 110 millioner fra kommunal tilskuddsordning

3.

Ny helseanalyseplattform har en kostnadsramme på 131 millioner, hvorav 84,3 dekkes av
Norsk forskningsråd

Det er dermed tydelig at regjeringen tildeler støtte til satsingsprosjekter gjennom egne poster i
statsbudsjettene, men undersøkelsen understreker faktumet om at forvaltningen selv finansierer
majoriteten av digitaliseringsprosjektene.

Helse- og omsorgsdepartementet bruker

eksempelvis i 2020 totalt 977 millioner av egne budsjettrammer til digitalisering og e-helse,
alene mer enn den totale direkte bevilgningen gjennom statsbudsjettet. (Helse- og
omsorgsdepartementet, 2019, s. 22 & 65).
Brorparten av finansieringen til digitaliseringsprosjekter i sentralforvaltningen, og derav
gjennomføringen av regjeringens policy, skal med dette fortsette å komme fra departementene
og virksomhetenes egne budsjetter. Virksomhetene selv anser dette som problematisk og har
sentrale bekymringer rundt finansieringen av digitaliseringsprosjekter:
Dette dreier seg blant annet om at det er betydelige budsjettbehov for å få til
videreutvikling, at dagens finansieringsmodeller er uhensiktsmessige og at det er ønskelig
med større grad av sentral finansiering. Det etterlyses også tydeligere arbeid med
gevinstrealisering (Direktoratet for forvaltning og IKT, 2011, s. 22).
Virksomhetene peker på at et behov for betydelige investeringer i gammel og eksisterende
infrastruktur og tilhørende fagsystemer før det er hensiktsmessig å utvikle nye digitale
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tjenester, og etterlyser «(...) politisk vilje til å realisere løsninger gjennom å tilrettelegge
finansiering» (Direktoratet for forvaltning og IKT, 2011, s. 22–23). Fraværet av sentral
finansiering svekker også regjeringens fellesløsningsstrategi. «Mange virksomheter opplever
for liten forutsigbarhet i langsiktige utviklingsoppgaver og investeringer. Mangel på flerårige
budsjetter oppleves å føre til for stor grad av usikkerhet og kortsiktige prioriteringer»
(Direktoratet for forvaltning og IKT, 2011, s. 23). Virksomhetene ønsker derfor en konkret
avklaring på finansieringen av disse tiltakene, og ønsker konkret at det etableres «en sentral
finansieringsordning av fellesløsninger for hele offentlig sektor» (Direktoratet for forvaltning
og IKT, 2011, s. 24).
Denne problematikken går også igjen i en Difi rapport fra 2019, hvor virksomhetene stadig
legger vekt på mangelen på finansieringsløsninger for tverrsektorielle behov (Direktoratet for
forvaltning og IKT, 2019c, s. 2). Utfordringene er tydelige i Ulike finansieringsmodeller for
fellesløsninger (2019b), hvor det finnes elleve forskjellige finansieringsmodeller for like
mange

fellesløsninger.

Omfanget,

premissene

og

tilgjengeligheten

til

disse

finansieringsmidlene avhenger av fellesløsningens forvalter. Det kan argumenteres med at
slike individuelt tilpassede finansieringsmodeller kan være et viktig virkemiddel i
hensiktsmessig utvikling av digitale løsninger. Den nåværende kompliserte og splittede
tilnærmingen bryter imidlertid med Difis egen oppfatning om at finansieringsmodellene bør
være så enkle og forutsigbare som mulig (Direktoratet for forvaltning og IKT, 2019b, s. 33),
samtidig som det validerer virksomhetenes bekymringer fra 2011 og 2019. Denne studiens
empiri er med på å underbygge dette, spesielt da responsene presentert i kapittel 5.3.4 hvor det
kommer frem at også disse respondentene finner ressursgrunnlaget for svakt.
Virksomhetene fremhever også at de ser et behov for bedre gevinstrealiseringsmodeller. Det
er et vesentlig behov for modeller som i større grad legger vekt på de kvalitative gevinstene av
et prosjekt gjennom å «(...) i større grad beregner samfunnsøkonomisk nytteverdi i bred
forstand, dvs. som gjør det enklere å fremheve og legge vekt på verdier som ikke kan måles i
penger» (Direktoratet for forvaltning og IKT, 2011, s. 25). Samtidig er det ønske om modeller
som gjør det mulig å måle nytten av prosjekter som involverer flere virksomheter og sektorer,
og dermed tar høyde for at investeringer i én virksomhet eller sektor kan tas ut som gevinst i
andre (Direktoratet for forvaltning og IKT, 2011, s. 25; Haraldsen, 2018, s. 15). Denne studiens
respondenter deler disse tidligere oppfatningene i litteraturen. Som presentert tidligere
opplever respondent UD2 eksempelvis at:
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Alle innsparinger, spesielt etter føringene man har hatt etter [ABE-reformen] om at
man skal effektivisere med en prosent i året, [innebærer at] budsjettene blir høvlet ihjel. Den
er jo en dødare [sic] for alle digitaliseringsprosjekter, fordi digitalisering krever en
grunninvestering for å kunne ta ut gevinst. [Digitaliseringstiltak gir] ikke nødvendigvis
innsparing, men økt produksjon eller bedre kvalitet på resultatene, men da blir det jo helt
gærent at du skal spare penger samtidig. Som i UD for eksempel, hvis vi skal bli flinkere på
politisk analyse, så kan vi ikke [bruke] mindre penger på det, men vi kan bli enda flinkere
for samme pengene. Det blir et paradoks.
Respondent UD1 deler denne oppfatning (igjen presentert tidligere), og opplever eksempelvis
at ABE-reformen ikke åpner for å anse høyere effektivitet som en gevinst, med mindre det
innebærer å spare penger. Et prosjekt kan innebære små tidsbesparelser for den enkelte ansatte,
som aggregerer seg til en betydelig tidsbesparing for virksomheten, men som likevel ikke blir
prioritert fordi det ikke medfører kostnadsbesparelser. Respondent UD1 illustrer dette slik:
Som med automatisk arkivering f.eks. da sparer du fem min per ansatt i alle
prosesser det omhandles, men du får ikke noe igjen der. Så det er noe man må akseptere, jeg
tror kanskje i privat sektor så ville man vært mer villige til å [digitalisere] på akkurat det
her da [,] og det er på en måte for staten da vanskeligere å prioritere sånne prosjekter.
Virksomhetenes egne oppfatninger av midlene tilsier at de er vagt definerte. Videre er det trekk
som tilsier at forholdet mellom målene skisserte i digitaliseringspolicyen og de aktuelle
midlene urealistisk. Dette, kombinert med policyens forholdsmessig høye policyambiguitet og
lave nivåer av policykonflikt, betyr at resultatene ofte vil avhenge av hvilke aktører er aktive
og involverte i implementeringsprosessen. Digitaliseringsprosjektet er spesifikt en policy med
klare mål med bred politisk støtte, men med uklare implementeringsmidler eller tiltak. Dette
betyr at utfall i stor grad avhenger av ressursene og aktørene som er tilgjengelig i
implementeringsmiljøet. Ettersom disse varier sterkt fra sted til sted vil dette lede til stor
variasjon i lokale resultater. Det er mye som tyder på at dette er tilfellet i
digitaliseringsprosjektet. I og med at majoriteten av ressursene som er nødvendig for å
gjennomføre moderniseringsprosjekter skal komme fra institusjonens egne budsjetter, vil
digitaliseringen etter regjeringens målsetninger variere stort i de forskjellige offentlige
institusjonene. Større departementer vil potensielt ha egne seksjoner dedikert til gjennomføring
av moderniseringsprosjekter og derav digitalisering, mens mindre organisasjoner innen
sentralforvaltningen ikke har anledning til å dedikere de samme ressursene til
implementeringen av regjeringens policy. Dette er et praktisk eksempel på at aktørene som
deltar, presset på disse aktørene, oppfatningen av policyen og tilgjengelige ressurser har
potensialet til å varierer stort fra et en virksomhet til et annet (Matland, 1995, s. 166).
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5.4.6 Manglende politisk eller administrativ støtte
Politisk og administrativ støtte fremheves som en vesentlig faktor i hvorvidt
digitaliseringsprosjekter får den kapasiteten de behøver. Politisk og administrativ støtte
påvirker derimot ikke bare implementering i praksis, men er også en vesentlig faktor forankret
i selve policyformuleringen.
Vedvarende politisk støtte anses som avgjørende for å oppnå en policys målsetninger. Med
politisk og administrativ støtte menes det at lovgivende og utøvende ledelse gir det
implementerende maskineriet det de trenger for å kunne implementere en reform på en måte
som gjør at man oppnår de fastsatte målsetningene. Denne støtten kommer både i form av
beskyttelse i det politiske «miljøet» og tilgang til nødvendige ressurser (Sabatier &
Mazmanian, 1979, s. 496). En ideell policy forankrer denne støtten tydelig i selv
policyformuleringen, noe det vil da være tydelige tegn på i policydokumentene. Vedvarende
politisk støtte er derimot et vanskelig mål å nå. For det første svekkes en policys potensielle
politiske støtte over tid av allmenhetens korte oppmerksomhetsspenn. Vedtatt policy kan
eksempelvis ha bred politisk og allmenn støtte i starten, men etter hvert som policyens
aktualitet svinner hen vil politikere se seg nødt til å omstille seg mot en ny tematikk som er
mer aktuell hos velgeren. For det andre er det, som Sabatier & Mazmanian (1979, s. 496)
poengterer, en generell tendens til at organisert velgerstøtte til en rekke typer policy reduseres
over tid, samtidig som opposisjonen forblir konstant eller øker. Dette utrykkes i at en policys
positive effekter gjerne forsvinner ut av offentlig debatt samtidig som kostnadene stadig
poengteres. Dette skiftet i et temas velgerstøtte reflekteres etter hvert i politisk ledelse og
svekker derav en policys politiske støtte.
Digitaliseringsprosjektet

har

tilsynelatende

bred

politisk

støtte.

Kommunal-

og

Moderniseringsdepartementet spesifiserer at regjeringen fortsatt «(...) foreslår en offensive
satsing på digitalisering, og opprettholder et høyt digitaliseringstempo» (Kommunal- og
Moderniseringsdepartementet, 2019b, s. 21). KMD fremhever videre at forvaltningen fortsetter
med en «(...) forsterket innsats og samordning på digitaliseringsområdet, slik det er varslet i
Granavolden-plattformen» (Kommunal- og Moderniseringsdepartementet, 2019b, s. 20).
Respondent KMD1 og KMD2 bekrefter dette, og opplever at digitalisering er en viktig
tematikk i departementet, samtidig som det har vært et prioritert område for politisk- og
administrativ ledelse. Digitaliseringsminister-posten, opprettet i januar 2019, kan likeledes
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tolkes som et forsøk på å styrke den politiske skyvkraften bak digitaliseringen. Det samme kan
sies om omorganiseringen av Difi, DFØ og Brønnøysundregistrene til det nye
Digitaliseringsdirektoratet som nå stiller med et utvidet ansvarsområde. Andre offentlige
organer som Digitaliseringsrådet og Skate (Styring og koordinering av tjenester i e-forvaltning)
er supplementære til KMD og Digdir, og skal bistå offentlige virksomheter i deres
moderniseringsarbeid. Disse faktorene, kombinert med den årlige økningen i midler
tilgjengelig gjennom medfinansieringsordningen kan tolkes som et tegn på politisk og
administrativ støtte.
En alternativ tolkning er at den politiske og administrative støtten svekkes, eller ikke var god
nok i utgangspunktet. Forandringer i koalisjonsregjeringen i tidlig 2020 gjorde at
Digitaliseringsminister Nikolai Astrup har blitt Kommunal- og moderniseringsminister, mens
den rene digitaliseringsminister-posten har forsvunnet og blitt erstattet av Linda Hofstad
Helleland som distrikts- og digitaliseringsminister. Samtlige respondenter har utrykt
varierende grader av bekymring rundt dette byttet. Respondent DIGDIR poengterer at:
han var jo veldig på han Nikolai, og så kommer hun Helleland. Han har jo vist
muskler, hun har ikke vist så mye muskler, eller interesse da egentlig. Han virker jo bare
som en skikkelig ildsjel på det området.
Respondent DIGRÅD uttrykker videre at hen håper statsrådbyttet ikke får noen konsekvenser
på det videre arbeidet:
(...) hvor mye Hellelands tid vil gå til digitalisering kontra distriktene, det vet jeg ikke.
Det så jo ut som det var mest distriktene som var hennes fokus. Hun har ikke hatt veldig mye
utspill om digitalisering, men det er ikke så veldig rart heller fordi det var jo gjort så mange
ting fra forrige ministerens side.
Respondent UD1 er usikker på hvor mye hen ønsker å uttale seg som statsrådbyttet, men det
er ingen tvil om at Astrups engasjement for rollen var relativt unik i en slik sammenheng.
Respondent UD2 har derimot noen klare tanker om de nylige statsrådbyttene og at dette har
negative virkninger på den politiske støtten til prosjektet. På spørsmål om hvorvidt tapet av
Nikolai Astrup som digitaliseringsminister kom til å påvirke digitaliseringen videre utrykte
respondent UD2 seg slik:
Nei det er kjempedumt. Det er kjempetrist. Ikke det at han er noe spesielt flink, men
han hadde jo tro på dette her, så han satte i gang ting. Og stolte på folk. Ikke det at han var
noe flink eller skjønte noe, men han ville ha trøkket på mer da. Og nå er jo det borte. Han er
jo et godt eksempel på det med at det er helt personavhengig. Nå er vi jo helt på scratch
igjen, hun har jo ikke gjort noen ting siden sist. Astrup driver jo fortsatt med dette her
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digitaliserings-greiene. Det er helt personavhengig, uavhengig om det er politikk eller leder.
Det er organisering og personavhengig. Den digitaliseringsministeren, den posten
forsvinner vel bare.
Bekymringen over at denne omrokeringen i praksis betyr at trykket på digitaliseringen svekkes
er ikke unik til denne studiens respondenter, men deles av flere andre (Jørgenrud & Gerhardsen,
2020; Meese, 2020). Det er blant annet bekymringer for at digitaliseringen kommer til å «(...)
forsvinne bort i en spredt og sprikende portefølje (Austlid & Freihow, 2020). Disse
bekymringen kan sees i kontekst av Hellelands egen presisering om at «(...) hennes
digitaliseringsfokus nok ligger mest som en forlengelse av rollen som distriktsminister
(Jørgenrud & Gerhardsen, 2020). Videre har flere problematisert digitaliseringsministerpostens faktiske politiske innflytelse. Posten har blant annet blitt kritisert for å være et nytt
eksempel på en «tullestatsråd», uten reell påvirkningsevne. Andre har igjen poengtert at
statsrådposisjonen kun er et ledd i å få en omfattende regjeringskabal til å gå opp, noe
regjeringen har fått kritikk for tidligere (Granviken, 2020; NTB, 2020; Skybakmoen, 2020a,
2020b; Werner, 2020).
I tillegg til den overnevnte problematikken har flere statlige virksomhetsledere tidligere
utrykket at de oppfattet den politiske støtten er for svak, og konkluderer blant annet på generelt
grunnlag med at digitalisering av forvaltningen ikke får det politiske trykket som er nødvendig.
Virksomhetene opplever at det er et stort behov for mer enn symbolsk politisk oppmerksomhet,
og at arbeidet så langt har vært preget av lovnader og ambisiøse planer som sviktes av for svak
samlet, helthetlig prioritering av digital tjenesteutvikling (Direktoratet for forvaltning og IKT,
2011, s. 14). Videre opplever virksomhetene at stortingsmeldingene (og andre offentlige
dokumenter) innenfor området har vært for generelle, «(...) og trenger en oppfølgning i form
av mer konkrete strategier» (Direktoratet for forvaltning og IKT, 2011, s. 14). Virksomhetene
er derfor enige om at det må etableres et «(...) helhetlig program for elektronisk
tjenesteutvikling som konkretiserer og forplikter til gjennomføring». I tillegg må videre arbeid
«(...) gis tung politisk forankring gjennom en samlet regjeringsbehandling» (Direktoratet for
forvaltning og IKT, 2011, s. 14).
Administrativ støtte i byråkratiet er i likhet med den generelle politiske støtten en viktig faktor
for vellykket implementering, og drøftes i forbindelse med analyse av oppgavens tredje
hypotese. Virksomhetsledelsens støtte til digitalisering som tema og reform påvirker nemlig i
hvor stor grad implementeringsarbeidet blir prioritert, og derav hvilke ressurser de
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implementerende byråkratene har til rådighet. Administrativ støtte har imidlertid, i likhet med
politisk støtte, en sentral rolle i en policys design i tillegg til den praktiske effekten referert til
over. For at den administrative støtten i forvaltningen skal være tilstrekkelig til å legge til rette
for gjennomføring av en omfattende, tverrsektoriell, kostbar og kompetansekrevende
administrativ reform som digitalisering, er det sentralt at nettopp denne støtten forankres
tydelig i selve policyformuleringen.
Kommunal-

og

moderniseringsdepartementet

poengterer

eksempelvis

at

«[økt]

digitaliseringstakt og hyppigere omstillinger stiller andre krav til kompetanse og
kompetanseutvikling

hos

ledere

og

medarbeidere»

(Kommunal-

og

Moderniseringsdepartementet, 2019b, s. 56). Videre poengterer policyens sentrale
styringsdokument,

Digital

agenda

for

Norge

(Meld.

St.

27

(2015-2016)),

at

ledelseskompetanse er viktig for å tilrettelegge for hensiktsmessig gjennomføring. Regjeringen
anser

eksempelvis

«(...)

manglende

teknologikompetanse

hos

øverste

leder

i

beslutningsprosesser [som] en av de største barrierene i arbeidet med å digitalisere offentlige
tjenester. For å få økt tempo, er det derfor behov for å utvikle strategisk IKT-forståelse på
toppledernivå» (Kommunal- og Moderniseringsdepartementet, 2016b, s. 52). Regjeringen skal
oppnå

ambisjonen

om

høy

forståelse

og

kompetanse

på

ledernivå

gjennom

«(...)kompetansetiltak for hvordan topplederne på en bedre måte kan utnytte mulighetene
digitalisering gir for virksomhetsutvikling» (Kommunal- og Moderniseringsdepartementet,
2016b, s. 37).
Til tross for denne forankringen opplever flere av respondentene i Utenriksdepartementet at
den administrative støtten er mangelfull. Respondent UD2 formulerer sin kritikk av arbeidet
med administrativ støtte og ledelse slik:
Du kan si det er for mye karriere og politikk da. Det er en sånn gjenbruk av ledere i
offentlig sektor som er jævlig uheldig. Bare gå inn og se på de folka som sitter i det
Digitaliseringsrådet. Hvor mange konkurser de har bak seg, du har jo hun [tidligere IKTdirektøren i Nav] Nina Aulie, som NAV brukte millioner på å bli kvitt, som nå er blitt en slags
IT-guru i helsedirektoratet. Vi har for lite kompetanse, og da er det ikke lederkurs det er
snakk om altså, det bygges ikke på det som er bra. De tror fortsatt at disse generalistlederne
kan få til noe. Er det for politisk styrt? Ja det er politisk styrt, men det er heller mangel på
kompetanse.
Det kunne vært problematisk å konkludere, på bakgrunn av studiens begrensede
informantutvalg, at digitalisering har hatt manglende politisk eller administrativ støtte, og
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likeledes

at

denne

manglende

støtten

har

hatt

en

faktisk

negativ

effekt

på

implementeringsarbeidet, hvis det var et unikt tilfelle. Manglende politisk støtte til
administrativ reform er derimot et veldokumentert fenomen i en norsk kontekst, noe som støtter
denne konklusjonen. Christensen & Lægreid (2003, s. 16) presenterer eksempelvis at en
vesentlig andel av virksomhetsledere i sentralforvaltningen opplevde at politiske ledere ofte
var lite interesserte i administrativ reform ettersom disse sjeldent bidro til valgoppslutning. En
annen andel av respondentene opplevde at politiske ledere ofte hadde betydelig vilje til å
gjennomføre omfattende reform, men at denne motivasjonen forduftet i møte med de praktiske
realitetene. Samtlige virksomhetsledere opplevde med dette at den politiske støtten til
administrativ reform er mangelfull. Politiske ledere hadde også problemer med å få
tilstrekkelig oversikt over reformprosessene, og hadde ikke tilstrekkelig kapasitet til å
organisere de på en hensiktsmessig måte. Denne problematikken rundt implementering av
omfattende reform kan lede til at politiske ledere føler seg tvunget til å benytte seg av
ytterligere symbolikk, som igjen gjør implementeringsarbeidet vanskeligere. Christensen &
Lægreid (2003, s. 20) argumentere selv at en stor grad av politisk involvering i en reform ofte
tilsvarte overdreven symbolbruk som gjorde implementeringsarbeidet vesentlig vanskeligere.

5.4.7 Oppsummering
Dette

underkapittelet

har

analysert

digitaliserings

policyformulering

ut

ifra

forklaringsmodellen presentert i kapittel 3.2.1. Basert på denne modellen har analysen kommet
frem til følgende konklusjoner: Det er ikke tilstrekkelig empirisk støtte for å kunne konkludere
med at formuleringsprosessen har vært konfliktfylt. Videre er policyens målsetninger
spesifisert i policydokumentene og disse kan i seg selv tolkes som forholdsmessig ambiguøse.
Målsetningene blir derimot videre konkretisert av en rekke delmål og tiltaksområder. Midlene
og gjennomføringen av disse målene er derimot vage, og det teoretiseres at dette har negative
effekter på implementering. Videre analyse på et mer omfattende datagrunnlag er derimot
nødvendig her. Det er dessuten et vesentlig sprik mellom policyens forventninger og de
midlene som stilles tilgjengelig. Som illustrert i kapittel 5.3.4 og 5.4.5 oppfatter majoriteten av
studiens respondenter at ressurser er en vesentlig begrensing på implementeringsarbeidet.
Videre er det vesentlige uenigheter blant respondentene og studiens sekundærkilder om graden
av politisk og administrativ støtte, men en vesentlig andel av respondentene opplever at støtten
burde vært bedre. Det er noen aspekter som kan vitne om at deler av policyen er preget av et
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mangelfullt kunnskapsgrunnlag. Mangelen på digitaliseringsvennlig regelverk fremheves som
en

vesentlig

hindring

av

flere

virksomheter

i

forvaltningen,

samtidig

som

digitaliseringsministeren selv anerkjente det som en utfordring. Det er dermed tydelig at en
ikke hadde tilstrekkelig kunnskap om regelverkets tilstand når policydokumentene ble
utformet, hverken i 2016 eller 2019. Hvorvidt dette er tilstrekkelig til å konkludere om at
policyformuleringen som helhet er preget av en generell mangel på kunnskap er et annet
spørsmål, og vil igjen kreve videre analyse. En kan likevel, basert på virksomhetenes egne
oppfatninger, konkludere at denne regelverksproblematikken har hatt en negativ effekt på
digitaliseringen av norsk offentlig forvaltning.
Situasjonen er på mange måter lik når det kommer til hvorvidt strategien kan oppfattes som
ufullstendig. Respondentene fra Utenriksdepartementet opplever at policyens formulering i
stor grad er basert på brukerretting av offentlig forvaltning, og at det gjør at UD faller utenfor.
Dette har ifølge respondentene vesentlige negative konsekvenser på deres lokale
implementeringsarbeid. Igjen er ikke studiens datagrunnlag stort nok til å konkludere med at
disse funnene er representative for hele forvaltningen, men funnen er likevel nok til å belyse
trekk og faktorer ved implementeringsprosessen. Det er vanskelig å konkludere om
policyformuleringens kvalitet på bakgrunn av disse funnene. En analyse av formuleringen
hadde hatt godt av en egen studie i seg selv, med et styrket datagrunnlag og en sterkere
analytisk modell. Der analysen ikke kan konkludere om hvorvidt policyen er dårlig formulert
kan den derimot, basert på første- og annengangskilder, konkludere med at aspekter ved
policyformuleringen kunne vært ytterligere konkretisert og at dette negativt påvirker en
implementeringsprosess. Dette bekrefter dermed studiens første hypotese.
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6 Konklusjon
6.1 Studiens funn
Gjennomføring og implementering av administrativ reform er en svært kompleks og
kostnadskrevende oppgave. I tillegg har digitalisering vært, og skal fortsette å være, en
betydelig satsing i norsk sentralforvaltning i tiden fremover. Til tross for at administrativ
reform er en klar politisk prosess har det vært få forsøk på å anvende vitenskapelig teori for å
forstå, eller forbedre, dette arbeidet. Det ble derfor identifisert et betydelig hull i litteraturen.
Studien har søkt å belyse en slik prosess med implementeringsteori anvendt som teoretisk
rammeverk. Studien har utført dette gjennom en kvalitativ studie av implementering i
forvaltningen generelt, og i Utenriksdepartementet som konkret virksomhet. Analysen er et
resultat av kvalitativ dokumentanalyse og ekspertintervjuer. Resultatene av analysen
oppsummeres i Tabell 4.
Studien har i arbeidet tatt utgangspunktet i et todelt forskningsspørsmål. Første delen av dette
forskningsspørsmålet er deskriptiv, og omhandler hvordan digitaliseringsprosjekter blir
implementert i sentralforvaltningen. Oppgavens empiri og analyse har vist at digitalisering
implementeres på den enkelte virksomhets eget ansvar, med svak overordnet veiledning og
bistand. Det er videre et generelt fravær av kontroll, incentiv og sanksjonsmekanismer, og
virksomhetene opplever selv å ha stor grad av autonomi.
Studiens andre hypotese, hvorvidt fravær av politisk styring og kontroll svekker
implementering, kan derfor bekreftes. Det er enighet blant majoriteten av respondentene, både
i styrings- og implementeringsbyråkratiet, at graden av politisk styring og kontroll er lav.
Hvorvidt denne tilnærmingen er en god måte å nå regjeringens mål på er det derimot store
uenigheter om. Respondentene fra det studien anser som styringsbyråkratiet oppfatter at den
eksisterende tilnærmingen er tilstrekkelig, og at virksomhetene ellers i forvaltningen er
fornøyde. Respondentene fra implementeringsbyråkratiet deler ikke denne oppfatningen, og
anser implementeringsprosessen som svak. Dette spriket i oppfatningene til de ulike gruppene
har vært en rød tråd gjennom ulike aspekter av analysen.
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Andre

del

av

forskningsspørsmålet

omhandler

hva

som

avgjør

utfallet

av

implementeringsprosessene. Her har studien ved hjelp av det teoretiske rammeverket kunnet
trekke frem at ressurser og kapasitet, støtte fra administrativ og politisk ledelse, graden av
bistand fra overordnede aktører og kvaliteten på policyformulering alle påvirker utfallet av en
implementeringsprosess.
Studiens første hypotese, at implementeringsarbeidet svekkes av svak policyformulering,
stemmer i digitaliserings tilfelle, men det er tvil rundt disse funnenes evne til å generaliseres.
Anvendelsen av studiens forklaringsmodell på digitaliserings policyformulering har vært
hensiktsmessig, men det endelige resultatet hemmes av studiens begrensede datagrunnlag. En
egen studie på policyformulering, med sterkere komparative elementer, vil være nødvendig for
en fullverdig konklusjon.
Studiens tredje hypotese kan ikke bekreftes. Respondentene fra Utenriksdepartementet
opplever ikke at sviktende implementering hovedsakelig er et ressurs- eller kapasitetsproblem,
og fremhever andre faktorer som også bidrar. I stedet kan studiens fjerde hypotese, hvorvidt
implementering av digitalisering har få incentiver og at dette bidrar til policysvikt, bekreftes.
Dette er et resultat av ulike forventinger fra styringsbyråkratiet og fra egen virksomhet
kombinert med en mangel på tilstrekkelig kapasitet, midler og administrativ støtte. Som
utrykket av respondentene selv leder denne mangelen på incentiver til at virksomhetene ikke
prioriterer implementering av ny policy, som digitalisering.
Videre finner respondentene i kapittel 5.3, samt redegjørelsen for graden av autonomi i kapittel
5.2.5, det troverdig at studiens femte hypotese reflekterer en reell situasjon i
Utenriksdepartementet.

Departementet

evner

å

implementere

vellykkede

digitaliseringsprosjekter for sin egen del, men sliter mer med å tilnærme seg regjeringens
fastsatte mål om samordning, koordinering og fellesløsninger. Studiens datagrunnlag gjør dette
ikke generaliserbart til forvaltningen som helhet, men det gir likevel et godt utgangspunkt for
forventninger til videre analyse.
Avslutningsvis er spørsmålet om studiens sjette hypotese, om motstand mot policy internt i
byråkratiet, komplisert. Både respondenter i og utenfor implementeringsbyråkratiet påpeker at
reform som utfordrer eksisterende rutiner og kultur kan skape misnøye, og at dette kan
komplisere en eventuell implementeringsprosess. Studien finner derimot ikke tilstrekkelig
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empiri til å kunne konkludere at dette resulterer i forsinkelse og trass, og derav svekket
implementering. Funnene i dette kapittelet kan dermed kun bidra til å styrke en del av hypotese
seks, nemlig at det ikke er organisert eller systematisk mostand mot regjeringens policy.
Studien har ikke ønsket å konkludere konkret med hvorvidt digitalisering som policy og
administrativ reform er vellykket eller ikke. Dette krever både at reformen kommer lenger i
prosessen og at datagrunnlaget utvides. Studien konkluderer heller med at det teoretiske
rammeverk forklarer trekk ved implementering av administrativ reform i sentralforvaltningen.
Rammeverket er med det et godt utgangspunkt for videre, og da gjerne komparative eller
kvantitative, studier av både digitalisering og administrativ reform i norsk sentralforvaltning.
Tabell 4 Oversikt over resultater jamfør hypoteser

Nr.

Hypotese

Empiri

H1

Implementeringsarbeidet svekkes av svak

Delvis empirisk

policyformulering
H2

støtte

fravær av politisk styring og kontroll bidrar

Empirisk støtte

til policysvikt
H3

Sviktende implementering er et ressurs- og

Avvist

kapasitetsproblem
H4

Implementering av digitalisering har få

Empirisk støtte

incentiver, som bidrar til policysvikt
H5

Implementeringen av digitalisering leder til

Empirisk støtte

vellykkede men fragmenterte prosjekter
H6

motstand

mot

policyen

sentralforvaltningen

internt

i

Avvist

svekker

implementeringsprosessen

Administrativ reform i Norge har, som nevnt, tradisjonelt vært preget av prosesser og endringer
på flere parallelle arenaer, og ikke en homogen og samordnet strategi (Christensen, Laegreid,
et al., 2002, s. 165). Reform har i stor grad vært sektorspesifikk, og omfattende administrativ
reform har som resultat vært sjeldent. Digitalisering skiller seg vesentlig fra denne tradisjonen.
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Digitaliseringspolicyen er først og fremst en samlet strategi som gjelder for både
sentralforvaltningen og resten av offentlig sektor. Reformen er ikke sektorspesifikk, noe som
kommer tydelig frem i policydokumentene. Det er eksempelvis «(...) behov for å ta opp
sektorovergripende problemstillinger knyttet til digitalisering som det har en samfunnsmessig
merverdi

å

ha

en

overordnet

og

koordinert

tilnærming

til»

(Kommunal-

og

Moderniseringsdepartementet, 2016b, s. 11). I kraft av å være samordnet og
sektorovergripende er digitalisering videre utradisjonell i en norsk sammenheng ved å være
svært omfattende. Policyen ønsker eksempelvis å påvirke både hvordan forvaltningen jobber
internt og hvordan den jobber eksternt mot brukere. I tillegg fremmes digitalisering som
løsningen på de store og reelle utfordringene næringsliv og offentlig sektor står ovenfor når det
gjelder produktivitet, omstilling og effektivisering, prinsipielt omfattende og tverrsektorielle
problemer. (Kommunal- og Moderniseringsdepartementet, 2016b, s. 11).
Den inkrementelle, interne, modernisering en er vant til i norsk offentlig sektor ga treg, men
kontinuerlig, forandring. Sektorspesifikk reform har forholdsmessig liten fallhøyde, og
eventuell policysvikt påvirker sjeldent mer enn en sektor av gangen. Sektorovergripende
reform, som digitalisering, er mer kompleks og har derav flere og større fallgruver. Som
tidligere beskrevet berører administrativ reform et komplekst nett av aktører, oppgaver,
prinsipper, interesser, normer og regler (Christensen, Laegreid, et al., 2002, s. 156).
Kompromisser mellom de forskjellige aktørenes mål og verdier leder til vage og ambiguøse
policyer. Den økte kompleksiteten bidrar videre til å gjøre overvåkning og styring av
implementeringen vanskeligere (Christensen & Lægreid, 1998b). Med bakgrunn i dette lykkes
sjelden omfattende reformer med tverrsektorielle ambisjoner, og når de først ikke lykkes vil
dette negativt påvirke sentralforvaltningen i sin helhet.

6.2 Anbefalinger og videre forskning
Denne studien har hatt som ambisjon å kunne anvende funnen til å videreutvikle og forbedre
implementering av digitalisering og administrativ reform. Ettersom det teoretiske rammeverket
forklarer trekk ved implementering av digitalisering og hva som avgjør prosessen kan en rekke
faktorer trekkes frem som mulige forbedringsområder.
Først og fremst bør graden av politisk styring styrkes. Dette innebærer ikke nødvendigvis at
politikere i større grad bør involvere seg personlig, men heller at sentrale og overordnede
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aktører bør være mer synlige og aktive i implementeringsprosessen. Dette gjelder administrativ
reform generelt, men er spesielt viktig i digitalisering sitt tilfelle hvor en samordnet tilnærming
er en avgjørende faktor for oppnåelse av de fastsatte policymålene. Det forventes at
forbedringspotensialet her er stort ettersom administrativ reform i en norsk kontekst i stor grad
har vært apolitisk. Prinsippene om politisk styring og sektoransvar i den norske forvaltningen
legger vesentlige begrensinger på hvor aktiv og kontrollerende en har anledning til å være i en
implementeringssituasjon. Det er likevel, som poengtert av studiens respondenter, stort
potensiale for hvordan styringsbyråkratiet kan stille krav og følge opp implementering i
forvaltningen uten å bryte med disse sterke prinsippene.
Studien har eksempelvis drøftet graden av frivillighet i Digitaliseringsrådets og Skates
virkemidler, som bidrar til suksess i virksomhetenes egne oppgaver, men svikt i den helhetlige
implementeringsprosessen. Digitaliseringsrådet og Skate anses derimot som velfungerende av
sine respektive brukere, så det kan være hensiktsmessig at disse suppleres med en
digitaliseringsspesifikk

kvalitetssikringsordning.

Staten

opererer

allerede

med

en

kvalitetssikringsmodell for metodikk og kvalitet i større investeringsprosjekter i forvaltningen
(Finansdepartementet, 2019). Selv om denne modellen er primært rettet mot større
investeringer, oppfordres det til at lignende metodikk anvendes til mindre prosjekter. Denne
kvalitetssikringsordningen vurderer derimot hovedsakelig planlegging og kostander, og det er
derfor rom for en mer digitaliseringsspesifikk kvalitetssikringsordning som et ledd i arbeidet
med å sikre at digitalisering implementeres etter regjeringens fastsatte målsetninger.
Krav og oppfølgning er tett knyttet til neste, og kanskje viktigste, anbefalingen; at det er behov
for flere og bedre incentiver for implementering. Som poengtert er byråkratiet ofte under press
fra ytre og eksterne faktorer, noe som kompliserer deres evne til å balansere implementering
av ny policy med implementering og gjennomføring av eksisterende. Dette leder til
nedprioritering og forsinkelser, som så direkte bidrar til policysvikt. Bedre incentiver gjennom
mer ressurser, ytterligere politisk og administrativ støtte samt bedre krav og oppfølgning vil
lede til færre mestringsmekanismer i implementeringsbyråkratiet og flere incentiver for
implementering.
Videre må samordningen i forvaltningen styrkes. Dette er noe policyformuleringen og samtlige
aktører i prosessen anerkjenner, men tydeligere og mer aktiv vurdering av måloppnåelsen vil
gi virksomhetene flere incentiver til å tilpasse seg de fastsatte målsetningene. Mål- og
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resultatstyring som styringsprinsipp muliggjør nettopp det å holde aktører «ansvarlig» for
hvorvidt de åpner fastsatte mål, og det å stille strengere krav til at virksomhetene i forvaltningen
skal samordne fremstår ikke som en umulig oppgave.
Som redegjort for har det vært noen metodiske utfordringer underveis. Respondentutvalget er,
i en så spisset og konkretisert oppgave, begrenset. Videre har studien måttet håndtere noen
reliabilitetsproblemer som resultat av korona-pandemien. Til tross for disse utfordringene
oppleves det at studien har samlet og analysert reliabel og relevant empiri. Et alternativ til
studiens intervjutilnærming ville vært å samle data gjennom spørreskjemaer. Det forventes
imidlertid at en slik tilnærming vil ha store utfordringer med å tiltrekke seg nok respondenter,
og derav ville vært utfordrende i en masteroppgave. Som poengtert i kapittel 4 ville en
spørreundersøkelse med mangelfullt datagrunnlag være empirisk svakere enn en
intervjuundersøkelse. Et alternativ kunne vært å koble seg opp mot en offentlig virksomhets
arbeid på digitaliseringstematikken, ettersom de i større grad har nødvendige ressurser og
tilgang til andre virksomheter i forvaltningen. Usikkerhetsmomentet på en slik tilnærming ville
imidlertid vært stort, og egner seg heller som et utgangspunkt for videre forskning.
Funnenes generaliserende evne ut over administrativ reform i Norge er begrenset uten
supplementær analyse. Andre case vil potensielt mangle de trekkene ved digitalisering i Norge,
da det sterke sektorprinsippet og høye graden politisk oppmerksomhet, som på mange måter
legger grunnlaget for implementering i praksis. Videre studier som anvender det teoretiske
rammeverket til å forklare trekk ved andre caser av implementering i offentlig forvaltning vil
derfor være interessant.
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