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• 1. Spørsmål som skal diskuteres 

• Hva er de teoretiske trendene i statsvitenskaplig 
organisasjonsforskning? 

• Hva kjennetegner forskningen/studiene over tid? 

• Hvilken politisk-administrativ virkelighet 
avspeiler de? 

• Hvilke implikasjoner har forskningen hatt? 

• Hvor går veien videre? 



• 2. Utviklingen av teori over tid 

• A. Inspirasjon og entreprenører 

• Det startet med Dahl Jacobsen – han brakte 
hjem ‘begrenset rasjonalitet’ fra USA 

• Fokus på forvaltningsstruktur og –roller 

• Det fortsatte med Johan P. Olsen – utviklingen 
i hans tenkning speiler generelle trekk 

• Har vært dominerende entreprenør mht. 
prosjekt, lærebøker og rekruttering  



• B. Garbage can-teorien 

• Ble lansert tidlig på 70-tallet – grunn-
elementene mer brukt enn selve teorien 

• Individuell rasjonalitet kan gi kollektiv 
irrasjonalitet 

• Opptatt av aktører som deltidsdeltakere og 
beslutningssituasjoner som tvetydige 

• Sosiale aspekter i beslutningsprosesser 
viktige, ikke bare instrumentelle 



• C. Institusjonell teori vokser frem fra 80-tallet 

• ‘Gammel-institusjonell’ teori revitaliseres – 

logikken om det passende og kompatible 

• ‘Ny-institusjonell’ teori blir stadig viktigere: 

• Vekt på brede makro-orienterte sosiale og 

kulturelle prosesser 

• Spredning globalt og nasjonalt av myter og 

moter om hvordan organisere offentlig sektor  



• D. Revitalisering av det rasjonelle igjen? 

• Ny-instrumentell trend de siste 10-15 årene: 

• Økt vekt på hierarki og rasjonalitet igjen 

• Kombinerer ‘administrative’ og ‘economic man’ 

• E. Men - nettverksperspektiver vokser også 

frem, med et annet budskap 

• Mer kompleksitet i perspektiv enn skifte mellom 

trender? 



• 3. Kjennetegn ved studiene som er gjort 

• A. Store prosjekt 

• Første Maktutredningen på 70-tallet 

• LOS-programmet fra midten av 80-tallet 

• ARENA-programmet fra 1994 

• Makt- og demokratiutredningen 1998-2003 

• Mye basert på store survey-undersøkelser og 
brede kartlegginger 



• B. Studienes innretning 

• Forvaltningens oppbygging og virkemåte: 

• Studier av forvaltningspolitikk i bred forstand 
– demografi og organisasjonsutforming 

• Studier av forvaltningsroller – hvilke faktorer 
påvirker rolle-utformingen 

• Forvaltningens grenseflater til omgivelsene: 

• Korporative strukturer, flernivå-analyse 



• C. Studier av reformer 

• Studiene preget av møtet mellom ‘Old Public 

Administration’ og den nye tid 

• Studier av New Public Management fra 80-

tallet: 

• Reformprogram til ulike regjeringer preget av 

fokus på effektivitet 

• Studier av fristilling og oppsplitting 

 



• Innretningen på NPM-studiene: 

• Studier av prosessene – hvilke aktører med 
hvilke holdninger har ønsket NPM 

• Studier av effekter av NPM: 

• På styring, kontroll, tillit og ansvar 

• På rolleutforming 

• På service-kvalitet og faktisk effektivitet 



• Seneste 10 årene studier fokusert på post-NPM: 

• Fokus på økt styring og samordning 

• Men, også studier av økt kompleksitet og 
hybriditet i det offentlige 

• Det offentlige bruker ulike prinsipp samtidig 
mht. organisering og kultur 

• Relevante reformer studert: politi, sykehus, 
innvandring, tilsyn, NAV, osv. 



• 4. Implikasjoner av teori og praksis 

• Blitt bygget forskningsinstitusjoner 

• Påvirket rekrutteringen til det offentlige – 

samfunnsviterne/statsviterne fra 70-tallet 

• Påvirket policy-making, enten gjennom 

apparatet eller i offentlige rapporter/utredninger 

• Teorien omsettes i daglig praksis og påvirker 

tenkning og politikk 



• 5. Veien videre? 

• Organisasjonsforskningens ‘produkter’ har 
blitt institusjonalisert og har tydelig påvirkning 

• Er godt i stand fremover til å analysere og 
praktisere i en økende kompleks verden 

• Men: andre fag som jus og økonomi 
konkurrerer på delvis de samme arenaer 

• Endrete ‘politiske konjunkturer’ også viktige 
for utviklingen fremover 


