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1 Innledning 
En del av forskningen som er gjort innenfor området informasjonspolitikk har dreid seg om å 

plassere begrepet innenfor feltet og å definere et begrepsapparat (Rowlands, 1996; Browne, 

1997). Det er gjort en betydelig innsats for å kartlegge informasjonspolitikkens vilkår i 

forskjellige land. Man har blant annet sett på i hvilken grad myndighetene deltar aktivt i 

utbygging av infrastruktur som bredbånd og i hvilken grad det blir overlatt til markedet 

(Moore, 1998; Buchwald, 2000). Makt er et viktig begrep innenfor informasjonspolitikken, og 

det har fått fornyet interesse i forbindelsen med Internetts utvikling (Slaata, 2002; Aarseth, 

2003). Graden av sensur på nettet har vært et tema som har fått mye oppmerksomhet 

(Staksrud, 1999; Hannemyr, 2002). Et annet hett tema er opphavsrett (Smith, 2000). 

 

Denne oppgaven handler om i hvilken grad myndighetene forsøker å skape arenaer for fri 

kommunikasjon i det offentlige rom og øke borgernes deltakelse i den demokratiske 

prosessen, uten at det legges hindringer i veien i form av maktutøvelse. Teknologiens rolle i 

denne sammenhengen er viktig. Den gir mulighet for økt samhandling mellom myndigheter 

og borgere, men den kan også fungere som et stengsel. Tilstedeværelsen av en 

informasjonspolitikk kan avhjelpe situasjonen, men bare hvis politikere og ansatte er seg 

bevisst hvilken makt de sitter med og arbeider aktivt for brukervennlighet og åpenhet.  

 

Det er to hovedmålsettinger som går igjen når myndigheter i forskjellige land vurderer 

framtiden for informasjonssamfunnet. Den ene er økonomisk og handler om å sikre at landet 

er konkurransedyktig internasjonalt. Den andre er sosial og har to delmål: For det første vil 

man forsøke å bygge ut offentlige tjenester til å bli best mulig, for det andre vil man unngå at 

det oppstår en todeling av samfunnet mellom de som behersker og de som ikke behersker 

teknologien, mellom de som har og de som ikke har tilgang til den. 
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IKT1-politikken har altså både økonomiske og sosiale målsettinger, og det ble 

framhevet at målsettingene henger sammen: På den ene siden ble det lagt vekt på at 

økonomisk konkurranseevne var en forutsetning for sosial velstand og en aktiv 

fordelingspolitikk. På den andre siden antok man at et stort hjemmemarked der de 

aller fleste bruker moderne IKT-tjenester ville utgjøre en konkurransefordel for 

nasjonalt næringsliv. (Storsul, 2002) 

 

Man står i fare for å stenge store brukergrupper ute og å hindre dem i å få reell innflytelse hvis 

teknologien ikke brukes riktig. eNorge-planen understreker behovet for å se Internett som en 

del av den demokratiske prosessen, ikke bare ut fra en teknologisk synsvinkel. Ved å øke 

tilgangen til offentlig informasjon kan man oppnå en større deltakelse i de politiske 

prosessene (eNorge 2005, 2003). 

 

Teknologien kan også virke pasifiserende. Mange brukere er uvante med å bruke Internett. 

Det er viktig at all informasjon er tilgjengelig for dem i andre former, for eksempel i 

papirutgaver. Hvis ikke dette gjøres, risikerer man at store brukergrupper føler seg tilsidesatt, 

noe som igjen kan føre til at de slutter å delta aktivt i den demokratiske prosessen. Det vil ikke 

bare være et tap for dem, men for hele samfunnet. Hvis man ønsker et sterkt demokrati der 

alle har like gode muligheter til å delta, er det derfor viktig at man bygger bro over 

informasjonskløfta.   

 

Hvorvidt det offentlige skal presentere seg selv og sine tjenester på nettet, er ikke lenger 

spørsmålet. Når man lager et nettsted for en kommune eller en enkelt etat, er det imidlertid 

mange aspekter som må tas med i betraktningen. Av praktiske årsaker vil det aldri være snakk 

om å legge ut alt man har av skriftlig materiale. Man må derfor ha et like bevisst forhold til 

det som ikke legges tilgjengelig, som man har til det som blir publisert.  

 

Når man har bestemt seg for hva som skal publiseres, må man finne en fornuftig måte å 

presentere det på. Noe av det man må se på er for eksempel mengde tekst og bilder på hver 

side, språket man benytter, valg av tekst i menyer, bruk av ikoner, måten hierarkiet er bygd 

opp på og søkemuligheter innenfor nettstedet (Rosenfeld & Morville, 2002; Nielsen, 2000). 

 

                                                 
1 Informasjons- og kommunikasjonsteknologi 
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Alt dette må tilleggs vekt ved oppbyggingen av et hvilket som helst nettsted. Hvis det er 

offentlige myndigheter som står bak nettstedet, er det naturlig at det ser annerledes ut enn en 

side som representerer et kommersielt selskap. Man retter seg mot forskjellig publikum. 

Firmaer er avhengige av å tiltrekke seg oppmerksomhet og hjemmesiden preges ofte av flott 

grafikk. Det finner man sjeldnere på en hjemmeside for en offentlig etat.  

 

Det offentlige må ha fokus på å tjene et vidt spekter av brukere. Men man må også forholde 

seg til aspekter som maktbruk, offisiell politikk, plandokumenter, teknologi etc. Det er mange 

avveininger å ta. Uansett hvordan man velger å løse oppgavene, må brukerne stå i sentrum når 

offentlige myndigheter lager nettsteder. Min problemstilling blir derfor: Når man velger 

teknologi, i hvilken grad vektlegges informasjonspolitiske kriterier knyttet til åpenhet og 

tilgang til grunn? Jeg vil konsentrere meg om spørsmål omkring allmennhetens tilgang når 

offentlige nettsteder utformes, og forsøke å finne ut hvilke hensyn som tas.  

 

Offentlig sektors bruk av informasjonsteknologi bør ikke overlates til de enkelte 

offentlige virksomhetene eller til bestemte ekspertmiljøer. De riktige løsningene finnes 

ikke, det vil alltid være avveininger som må tas, kryssende hensyn, usikkerhet om 

konsekvenser og ikke minst ulike interessegrupper. Nærliggende eksempler på dette er 

motsetninger mellom interessene til de ansatte i offentlig sektor og interessene til dem 

som betjenes av offentlig sektor, motsetninger mellom hensyn til effektivitet og 

rettssikkerhet, og motsetninger mellom personvern og kvalitet på tjenester. (Sørgaard, 

1997) 

 

Et annet spørsmål jeg vil se på er hvem som tar bestemmelsene i forbindelse med nettestedene 

i offentlig sektor. I hvilken grad dominerer leverandørinteresser og teknologiske 

betraktninger? ”Det at offentlig sektor styres politisk er avgjørende for at demokratiet skal 

fungere. Dette kan bl.a. legge rammene for valg av IT-løsninger.” (Sørgaard, 1997) 

Politikerne er ofte avhengige av ekspertene når man kommer ned til valg av konkret 

programvare. Kan de være trygge på at de rette valgene blir gjort? Her kommer blant annet 

spørsmålet om hvem som sitter med den reelle makten inn. Er det politikerne eller 

ekspertene? 

 

Hvis man har utarbeidet IKT-politikk og IKT-planer kan det trolig avhjelpe situasjonen. Jeg 

vil se på hva som er gjort i så henseende i de to fylkeskommunene jeg har valgt å jobbe med, 
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Hordaland og Vestfold. Hoveddelen av oppgaven vil omhandle intervjuer jeg har gjennomført 

med politikere og ansatte i de to fylkeskommunene. Jeg har blant annet bedt om deres syn på 

egen IKT-politikk og –planer, hvem som har vært med å ta beslutningene, hva de oppfatter 

som styrke og svakhet ved eget nettsted og synet på demokratiske rettigheter kontra teknologi 

(se vedlegg). 

Økonomiske hensyn er ofte styrende når kommuner og fylkeskommuner gjør sine innkjøp. 

Men det er andre hensyn som også bør komme med i betraktning: Bruk av programmer med 

proprietære2 formater eller åpen3 kildekode4 kan være et av dem. Microsoft-produkter blir 

brukt i utstrakt grad, men det offentlige har etter hvert sett fordelene med produkter som 

Linux (se for eksempel Reform 97). Men det er ikke så enkelt som at det ene er gratis og det 

andre ikke. Man må også ta høyde for for eksempel kostnader og tidsbruk i forbindelse med 

opplæring av brukere og superbrukere, installasjon etc. 

 

Som grunnlag for analysen, bruker jeg teoriene til Niklas Luhmann og Jürgen Habermas. Hos 

Habermas vil jeg konsentrere meg om teoriene om offentlighet, mens hos systemteoretikeren 

Luhmann vil jeg benytte teoriene som om sosiale systemer. Utfordringen ved å bruke nettopp 

disse to teoretikerne er at de kritiserte de hverandre for å være umoderne. Jeg vil likevel vise 

at teoriene lar seg kombinere. 

 

                                                 
2 Mitt dataleksikon definerer proprietær slik: ”Noe som kun er laget for et bestemt system (en leverandør), og 
som ikke uten videre vil fungere sammen med andre systemer (levert av andre leverandører)” (Mitt dataleksikon, 
2003).  
3 Åpen blir av Mitt dataleksikon definert slik: ”Tilgjengelig. Når ordet brukes for å beskrive f.eks. en arkitektur, 
betyr å. det samme som felles eller allment tilgjengelig (f.eks. åpen arkitektur), dvs. at spesifikasjonene er 
allment kjent og hvem som helst kan lage produkter i henhold til denne arkitekturen uten å måtte betale en 
rettighetshaver for dette.” (Mitt dataleksikon, 2003) Det motsatte av åpen i dette tilfellet er proprietær. 
4 Mitt dataleksikon definerer kildekode som ”et dataprogram i sin originale form, slik de ble skrevet av 
programmereren. K. kan ikke utføres av datamaskinen direkte, men må oversettes til maskinspråk av en 
kompilator, assembler eller en interpreter.” (Mitt dataleksikon, 2003) 
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2 Teori og metode 

2.1 Teori 
Problemstillingen min tar høyde for at man ved valg av teknologi, ikke alltid har et bevisst 

forhold til informasjonspolitiske kriterier som åpenhet og tilgjengelighet. Noe av det jeg har 

forsøkt å finne ut av ved hjelp av intervjuene, er i hvilken grad det er sammenheng mellom 

politikk, planarbeid og de praktiske løsningene man har tatt i bruk. Jeg har blant annet sett på 

hvilke aktører som har vært aktive, hvordan prosessen har foregått og hvilket syn de 

forskjellige intervjuobjektene har på brukervennlighet. 

 

Siden problemstillingen var så vidt kompleks, har jeg hatt behov for teorier som dekket opp 

flere aspekter: Hvordan kan Internett legge til rette for offentlighet? Hvor viktig er 

kommunikasjon som demokratisk virkemiddel? Hva er makt og hvordan utøves den på nettet? 

”Man må unngå å overlate det offentliges bruk av informasjonsteknologi til ekspertmiljøer og 

særinteresser, blant annet fordi forholdet mellom brukere av og ansatte i offentlig virksomhet 

vil ofte være preget av ulike interesser.” (Sørgaard, 1997) 

 

Internett skal legge til rette for offentlighet. Man kan derfor vanskelig snakke om de 

informasjonspolitiske forholdene ved Internett uten å behandle temaet offentlighet. Det finnes 

mange teorier om offentlighet, men Jürgen Habermas har lagt stor vekt på kommunikasjon i 

sine teorier. De egner seg derfor svært godt i en oppgave som handler om et medium for 

kommunikasjon, som Internett er. Hans samtidige og landsmann Niklas Luhmann er mindre 

kjent. Han forsøkte å skape en altomfattende teori, men jeg vil konsentrere meg om det han 

skrev om sosiale systemer. Det begrunner jeg med at han også tillegger kommunikasjon en 

avgjørende rolle. Han hevder at sosiale systemer blir til kommunikasjonssystemer som styrer 

seg selv. Når vi bruker disse teoriene når vi ser på Internett, vil det si at nettet er teknologisk 

selvstyrt. Men Habermas understreker at et fungerende demokrati forutsetter at borgerne er 

med på å styre. 

 

2.1.1 Jürgen Habermas 

Med ”offentligheten” mener Habermas det sosiale rommet som blir skapt når individene 

handler kommunikativt. Den er statsfri, verdslig og rasjonell. Gjennom offentligheten 

tematiserer samfunnet seg selv, det vil si at den er refleksiv. Den fungerer som et forum der 
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makthaverne kan stilles til ansvar. De må begrunne sine beslutninger og skape oppslutning på 

den offentlige arena. I tidligere tider skulle bestemte personer og institusjoner, for eksempel 

kirken, garantere at lovene var legitime. Nå har den offentlige debatten overtatt den rollen.  

 

Den personlige meningsdannelsen bygger på tale- og ytringsfrihet. Det betyr at manglende 

ytringsfrihet ikke bare er et tap for den som ikke får ytret seg, men også for dem som ikke får 

sjansen til å akseptere eller forkaste ytringene. Kommunikativ frihet innebærer dessuten en 

moralsk plikt til å begrunne sine standpunkt. 

 

Tanken på at samfunnskreftene skulle virke selvregulerende ble raskt forkastet. 

Monopoldannelser, fattigdom og ulikhet førte til at staten måtte regulere private aktørers 

destruktive virksomhet gjennom lovgivning, komplettere markedet med offentlig vare- og 

tjenesteproduksjon og kompensere for markedsøkonomiens usosiale effekter. Han mener at 

samfunnet er blitt for komplisert til at demokratiet kan styre det. ”Habermas hevder nå at 

oppgaven heller er å opprettholde en demokratisk barriere mot pengenes og byråkratiets 

kolonisering av det sivile samfunn.” (Eriksen & Weigård, 1999). 

 

Offentligheten er sammensatt av et nettverk av deloffentligheter på forskjellige nivåer (for 

eksempel geografisk eller profesjonelt), med forskjellig grad av organisering, og forskjellig 

krav til tid og rom. Habermas skiller mellom sterke og svake offentligheter, der sterke for 

eksempel kan være parlamentariske forsamlinger og svake betegner det som skjer utenfor det 

organiserte politiske miljøet. Han deler det sivile samfunnet inn i tre forskjellige sfærer:  

 

En intimsfære basert på personlige følelsesforhold i primærrelasjoner (kjærlighets-, 

vennskap- og slektskapsrelasjoner), en frivillighetssfære, som er et område for 

aktivitet og opplevelser basert på medlemskap i sekundærgrupper, og endelig en 

kulturell sfære for offentlig meningsfortolkning og dannelse (Eriksen, 1999). 

 

De frivillige sammenslutningene er stedet for bearbeidelse av felles problemer. Habermas 

skiller dessuten mellom ”organisasjon” og ”assosiasjon”, der organisasjonen har et mål som er 

gitt, mens assosiasjonen er løsere sammensatt og samhandling er et poeng i seg selv og målet 

ikke er fastsatt. 
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I offentligheten er det ikke bare en taler som prøver å overbevise en adressat. Det finnes også 

en tilhører som skal fungere som en nøytral observatør. Talerens oppgave er i første rekke å 

overbevise tilhøreren. Det er viktig at taleren får argumentene til å framstå som uselviske og 

riktige, hvis han skal vinne den frie, offentlige debatten. Siden den offentlige debatten er 

avhengig av tilhøreren, er det han som har makten. Utfallet av en debatt er umulig å forutse på 

forhånd. Når offentligheten fungerer, er det bare argumentene, begrunnelsene og måten det 

blir kommunisert på som skal avgjøre debatten. 

 

Det er ikke alltid at de store reformene blir drevet igjennom på initiativ av det som foregår 

innenfor det politiske området. Ofte kommer argumentene utenfra og er sosiale bevegelser 

som tar i bruk offentlighetens virkemidler for å mobilisere: Demonstrasjoner, opprop og bruk 

av pressen er viktige hjelpemidler for å få det etablerte partiapparatet til å forholde seg til nye 

problemstillinger (Jfr. arbeiderbevegelsen, kvinnebevegelsen, Alta-utbyggingen etc.). 

 

Kjernen er de formelle institusjonene som har innflytelse over valg og beslutninger, mens det 

sivile samfunn, som utgjør periferien, består av interesseorganisasjoner, pressgrupper etc. 

Systemet fungerer bare så lenge beslutningene baserer seg på den kommunikasjonen som 

foregår mellom sentrum og periferi, og at kommunikasjonen når maktapparatet gjennom de 

riktige prosedyrene. 

 

Offentligheten har ingen formelle maktmidler, fatter ingen beslutninger og bearbeider ikke 

alle aspekter ved problemene. Dette kan være en ressurs fordi all oppmerksomhet kan vies de 

allmenne og prinsipielle aspektene ved en sak. Man står fritt til å sette fokus på problemene, 

uten å måtte komme med en løsning. Den offentlige meningsdannelsen preges av 

fragmenterte holdninger, verdikonflikter og dissens. 

 

Kritikken av massemediene er stor i vestlige samfunn. Ekspertisens sterke stilling, 

miksen av underholdning og informasjon, fragmenteringen av sammenhengene, 

forenklingen, stereotypiseringen, avbrytelsene, forstyrrelsene osv. virker til å 

avpolitisere offentligheten. […] De nye kommunikasjonsmediene fungerer som 

katalysatorer for denne utviklingen. (Eriksen, 1999) 

 

Internett har gitt myndigheter og andre maktkonsentrasjoner nye, bredere arenaer for 

offentlighet, men samtidig ligger det til rette for nye muligheter til å manipulere publikum. 
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Propaganda, lekkasjer, svertekampanjer, presentasjon av tilsynelatende objektiv informasjon 

med tanke på å tjene bestemte interesser er noen av metodene som er i bruk. Publikum er 

imidlertid blitt flinke til å gjennomskue forsøk på manipulasjon: Med økt utdannelsesnivå 

oppøves det kritiske blikk. Alternative informasjonskanaler og en bevissthet omkring 

tabloidiseringen av mediene gjør borgerne godt rustet til å skille mellom propaganda og 

objektiv informasjon. Den informasjonspolitikken som ligger i bunnen vil være med på å 

avgjøre om Internett blir brukt til beste for demokratiet eller ikke. 

 

Samtidig har publikum selv en mulighet til å utnytte mediet. Det muliggjør en enklere dialog 

direkte med myndighetene, og kan også fungere som et forum for toveiskommunikasjon med 

andre borgere gjennom diskusjonsfora. 

 

2.1.2 Niklas Luhmann 

Den tyske systemteoretikeren Niklas Luhmann utgav i løpet av perioden 1964 til 1997 mer 

enn 50 bøker og 300 artikler. Temaene varierte svært. Han skrev blant annet om økologi, 

makt, kunst, jus, tid, velferdsstaten og radikal konstruktivisme (Arnoldi, 2001). Han forsøkte i 

løpet av sin levetid å skape en samfunnsteori, intet mindre enn en universell teori. Den 

arbeidet han med helt fram til sin død i 1998. Selv om Internett eksisterte før hans død, tok 

han ikke det for seg spesielt. Teoriene hans er imidlertid så omfattende at de også kan brukes i 

den forbindelse, slik for eksempel Terje Rasmussen har gjort. Han legger fire punkter til 

grunn når han argumenterer for å benytte Luhmanns systemteorier på en slik måte  

(Rasmussen, 2002): 

  

1. Teorien ser på samfunnet som bestående av kommunikasjon, og intet annet. 

2. Siden kommunikasjon (i motsetning til territorier) ikke er stengt av grenser, 

betraktes samfunnet som et verdenssamfunn. 

3. Siden kommunikasjon betraktes som sårbar og kompleks, beskrives samfunnet som 

preget av innovasjonstenkning og fremtidsorientering. 

4. Samfunnets stabilitet forklares som et utslag av differensiering via ulike typer 

medier. 

 

To nøkkelbegrep i Luhmanns teori om sosiale systemer er ”differanse” og ”autopoieses”. 

Differanse handler om å skape et skille mellom system og omverden. Uten et klart skille 
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mellom det som tilhører og det som ikke tilhører et system, vil ikke systemet eksistere. Men 

grensen mellom system og omverden kan ikke bare skapes, den må også opprettholdes. 

 

Autopoieses er hentet fra biologien. De chilenske biologene Humberto Maturana og Francisco 

Varela forklarte hvordan en enhet, vanligvis en celle, er en helhet som ikke er sammensatt av 

deler. I stedet mener de at helheten skaper og velger ut hvilke deler den skal bestå av. Det som 

kreves i tillegg for at noe skal kunne kalles et autopoietisk system, er at det er selvrefleksivt. 

Det bestemmer med andre ord selv hvilken synsvinkel det skal ses fra og hvor grensen til 

omverden går. Systemet er ikke avhengig av at det finnes en ytre observatør for at det skal 

eksistere.  

 

Maturana og Varela sier eksplisitt at sosiale systemer ikke kan være autopoietiske, men 

Luhmann avviser påstanden. Sosiale system består av mennesker eller organismer, og 

organismene blir ikke skapt av det sosiale systemet, hevder biologene. Luhmann mener 

imidlertid at begrepet også kan brukes om mennesker: De kan betraktes fra forskjellige 

vinkler, for eksempel juridisk, biologisk og psykologisk. De refererer til seg selv og iakttar 

dermed seg selv i forhold til omverden.  

 

Men Luhmann går enda lenger. I følge ham kan verden deles inn i biologiske, psykiske, 

sosiale systemer. De biologiske systemene består av liv, mens de psykiske består av 

bevissthet. De sosiale systemene består ikke av mennesker, men av kommunikasjon (Thyssen, 

1994). De tre kategoriene opererer helt uavhengig av hverandre og vet ikke hvordan ulike 

prosesser foregår i de øvrige systemene, selv om de til dels benytter seg av hverandres 

prosesser. Det er den siste kategorien, sosiale systemer, som er interessant i forhold til 

internett.  

 

I og med at Luhmann hevder at sosiale systemer består av kommunikasjon, ikke mennesker, 

er det viktig for ham å understreke at selviakttakelsen og avgrensingen mot omverden kan 

foregå uten bevissthet. En parallell fra biologien er måten immunforsvaret arbeider på; 

grensesettingen foregår uten bruk av bevissthet. 

 

Kommunikasjon er koordinert selektivitet. […] Derfor er sociale systemer 

autopoietiske: de skaber sig selv ud af intet eller, som Luhmann udtrykker det, ud af 

den støj som opstår, når psykiske systemer forsøger at nå hinanden. (Thyssen, 1994)   
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Psykiske og sosiale systemer er forbundet ved at deres medier, bevissthet og kommunikasjon, 

omfattes av et allment begrep om ”betydning”. Luhmann definerer betydning som en måte 

tvungen seleksjon kan håndteres på (Thyssen, 1994). Seleksjon er en effektiv metode å 

benytte når man ønsker å redusere kompleksitet.  

 

For at et system skal kunne arbeide med betydning, er det avhengig av informasjon. Luhmann 

ser ikke på informasjon som en ting som kan transporteres eller overføres. I stedet støtter han 

seg til Gregory Batesons definisjon av informasjon som ”en forskjell som gjør en forskjell”. 

Dvs. at informasjon ikke er vilkårlig og at systemet selv velger hva det vil oppfatte som 

informasjon. Utvelgelsen blir dermed en del av det å skape informasjon. På den måten blir 

ikke informasjon bare en positiv tilstand, men fravær og andre nullverdier fungerer også som 

informasjon. Luhmanns kommunikasjonsteori tar utgangspunkt i Claude Shannons 

matematiske informasjonsmodell og tar avstand til hans syn på informasjon som noe som 

overføres. Ved å benytte sin egen og andres, bl.a. Batesons, kritikk av modellen utvikler han 

sin egen teori (Rasmussen, 2002). 

 

Kommunikasjon består av informasjon, meddelelse og forståelse. Den skaper det sosiale 

systemet som en autonom og selvrefererende utvelgelsesprosess (Thyssen, 1994). Luhmann 

fokuserer på verbal kommunikasjon, men han tar høyde for ikke-verbal, også.  

 

Udover sproget bruges symbolske generaliseringer, som Luhmann kalder for medier 

[…]. Han nævner penge, magt, sandhed, moral, sundhed, skønhed etc., som skaber 

autopoietiske ”systemer inden for systemer”. Disse medier rummer hver deres 

møntfod, og ved at lære at artikulere deres fond af temaer bliver et menneske på én 

gang individueret og socialiseret. I denne proces skaber det sociale system sine egne 

elementer og er derfor ikke, som Maturana og Varela hævder, sammensat af 

mennesker. Luhmann hævder, at al sosialisering finder sted som social 

interpenetration og at al social interpenetration finder sted som kommunikation: som 

deltagelse i det tredobbelte selektionssystem information – meddelese – forståelse. 

(Thyssen, 1994) 

 

Kultur virker strukturerende på kommunikasjonen. Når man har en felles kultur kan man 

trekke på en del felles temaer som er ferdigkonstruerte: for eksempel politikk, sladder, sport 
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og i stedet for å måtte bruke energi på å formulere grensene for og innholdet i temaene, kan 

man konsentrere seg om bidragene, dvs. selve samtalen. 

  

Håndtering av kompleksitet er nødvendig både internt i et system og i forhold til omverden. 

Når et system består av mange elementer, kan ikke alle enkeltelementene forholde seg til 

hverandre. Noen forbindelser må prioriteres og man risikerer å miste noe underveis. Dette 

gjelder i enda større grad mellom system og omverden. Hvis alle elementer i systemet skulle 

forholde seg til alt i omverdenen, ville systemet bli omverden. Thyssen sammenligner det med 

et kart i format 1:1; det ville være både unyttig og umulig (Thyssen, 1994).  

 

Qvortrup forbinder Luhmanns teorier med eksistensen av internett på denne måten: 

 

Verden er altså blevet så kompleks, at den ikke kan overskues fra et enkelt, ophøjet 

observationspunkt. Den kan kun overskues ved at den overskuer sig selv, inde- eller 

nedefra så at sige. Derfor udvikler der sig et informationssystem, der er 

selvgenererende, som den observerede selv konstruerer på hvert af de i princippet 

uendelig mange obervationsniveauer. ”Man” […] har altså kontrueret et 

selvkonstruerende eller – med et andet udtryk – et ”autopoietisk” observations- og 

selvobservationssystem. (Qvortrup, 1998) 

 

Hvis det legges hindringer i veien for kommunikasjon, for eksempel i form av teknologi, 

struktur eller tilgjengelighet, vil man ødelegge det sosiale systemet. 

 

”Mens politikken har makt til å fatte bindende beslutninger, har [masse-]mediene makt til å 

beskrive.” (Rasmussen, 2002). Internett er imidlertid noe langt mer enn et massemedium: Det 

er et interaksjonsmedium som har kraft i seg til å påvirke hvordan andre funksjonssystemer, 

for eksempel politikk, jus, massemedier, vitenskapen, skal beskrive seg selv. 
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Interaksjonsmedier som Internett er altså noe mer enn simpelthen kanaler for 

kommunikasjon. Internett intensiverer symbolmedienes5 operasjonsevne , og dermed 

samfunnets kompleksitet og differensieringslogikk. […] Internett intensiverer og 

spesialiserer symbolmedienes operasjonsevne og bidrar slik til å utløse 

samfunnsmessige problemer og paradokser. Nye medier og dermed nye 

kommunikasjonsformer bidrar til samfunnsforandring, fordi samfunnet i siste instans 

er kommunikative måter å håndtere kommunikativ kompleksitet på. (Rasmussen, 2002)  

 

2.1.3 Habermas kontra Luhmann 

Luhmann og Habermas kritiserte hverandres teorier som gammeldagse (Qvortrup, 1998). Man 

må derfor gå ut fra at de oppfattet dem som motsetninger. Så hvordan kan man benytte begges 

teorier i samme oppgave? Vil de da ikke slå hverandre i hjel? Lars Qvortrup har valgt å trekke 

fram både Luhmann og Habermas i sin bok Det hyperkomplekse samfund (Qvortrup, 1998).   

 

Offentligheten er først og fremst en måte å se en bestemt form for kommunikasjon på. 

Kommunikasjonen kommer til uttrykk i forskjellige medier, blant annet i pressen og på 

Internett. Massemediene forklarer ikke offentlighetens synsvinkel, men offentlighetens måte å 

se på, forklarer en av synsvinklene som man kan finne i pressen, på Internett, i organisasjoner, 

statlige institusjoner osv. Offentligheten representerer på denne måten det hyperkomplekse 

samfunns funksjonsmåte: Den er et sentrum uten sentrum og et blikk som bestemmer sin egen 

synsvinkel.  

 

Hvis samfundet er et hyperkomplekst kommunikationssystem, så skal dette system 

holdes i gang, og det sker gennem forstyrrelser. Nogen udefra skal pirke i myrtuen. 

Og det gør medierne. Ikke fordi de er pæne og varetager deres foreskrevne opgaver, 

men fordi de er utilpassede og smagløse og kritiske og egensindige. […] Det er jo 

blant andet dem, der holder samfundet vågent.(Qvortrup, 1998) 

 

Niklas Luhmann framhever at sosiale systemer skaper og opprettholder sine egne grenser, og 

at sosiale systemer i realiteten er kommunikasjonssystemer. Det forklarer han med at de er 

selvregulerende systemer som består av kommunikasjon, de er ikke styrt av mennesker. 

Forskjellige kommunikasjonssystemer eksisterer side om side: Politikernes system er 

                                                 
5 For eksempel makt, penger, tillit, sannhet og kjærlighet. 
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forskjellig fra de IT-ansattes, som igjen skiller seg fra informasjonsmedarbeidernes. Brukerne 

av nettsidene kan også deles inn i ulike kommunikasjonssystemer: skoleelever, foreldre, 

innvandrere, næringslivssjefer, selvstendig næringsdrivende, funksjonshemmede osv. Man 

kan være medlem i en eller flere av disse systemene, og utfordringen blir å skape 

kommunikasjon mellom dem.  

 

Habermas nærmer seg Luhmann når han snakker om del-offentligheter som avgrenser seg fra 

hverandre. For Habermas er det avgjørende for demokratiet at mennesker snakker med 

hverandre på tvers av del-offentlighetene. Han beskriver en offentlighet preget av 

herredømmefri kommunikasjon. Det er et viktig poeng for ham at det må være menneskene, 

ikke teknologien, som styrer kommunikasjonssystemene.  

 

Offentlighetsteori med utgangspunkt i Habermas beskriver hvordan offentligheten har vokst 

fram fra 1700-tallet til dagens moderne samfunn. Men teorien kan også forstås normativt ved 

at man bør tilstrebe en offentlighet preget av fri kommunikasjon der kvaliteten på 

argumentene avgjør om man vinner fram.  

 

Luhmanns teorier beskriver også samfunnet, men han oppfatter sosiale systemer som 

kommunikasjonssystemer med egne regler. Det er interessant med tanke på Internett nettopp 

på grunn av hans fokus på kommunikasjon. Perspektivet hans kan imidlertid lede fram mot at 

teknologien overtar makten. Det er likevel ikke noen motsetning mellom en slik beskrivelse 

av samfunnet og det å ha et mål om fri kommunikasjon og en teknologi styrt av mennesker. 

Spørsmålet er imidlertid om de som utformer informasjons- og IKT-politikken i 

fylkeskommunen har fokus på dette problemkomplekset. 

 

2.1.4 Makt 

Det finnes mange definisjoner på begrepet ”makt”. ”A har makt over B i den grad A kan få B 

til å gjøre noe som B ellers ikke ville gjort.” (Dahl, sitert i Engelstad, 1999). Michel Foucault 

sier det ikke fullt så sterkt når han hevder at det handler om at enkelte handlinger påvirker 

andre handlinger (Engelstad, 1999). Max Webers definisjon lyder: ”Makt er ett eller flere 

menneskers sjanse til å sette igjennom sin egen vilje i det sosiale samkvem, og det selv om 

andre deltakere i det kollektive liv skulle gjøre motstand.” (Engelstad, 1999) 
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Relasjoner ligger implisitt i maktbegrepet. Det finnes alltid en part som utøver makten og en 

part som blir påvirket. Det er flere forhold som kan gi en person makt over andre. 

Oppfatninger, kunnskap og tro kan være en type maktmidler, der en person ved hjelp av det 

vedkommende besitter er i stand til å overbevise en annen person om å endre mening. Man 

kan bli gjort oppmerksom på trusler man ikke kjente til, eller se sammenhenger man ikke var 

klar over. Eksempler på maktbruk i denne kategorien kan være at noen informerer andre om 

helserisikoen ved overdreven soling eller en aksjemeklers overtak i forhold til aksjekjøperen. 

Her ligger også en mulighet for bevisst villedning. Sannsynligheten er stor for at den som 

endrer mening gjør det fordi han er usikker og regner med at den andre er bedre informert enn 

ham. Men det kan også være et resultat av fri kommunikasjon. I forhold til min 

problemstilling er denne kategorien aktuell fordi det offentlige har mulighet til å påvirke 

borgerne.  

 

Verdier og mål kan inngi en annen type makt: Politisk eller moralsk agitasjon er varianter av 

denne maktformen, som involverer overtalelse eller omvendelse. Det er en maktform som var 

ganske vanlig for myndighetene å ta i bruk før, men som neppe har noen større aktualitet i 

forbindelse med en offentlig institusjons nettsider.  

 

Personer som besitter visse ressurser som andre enten ønsker eller frykter, har makt over dem. 

Ressursene kan være i form av for eksempel penger, berømmelse, skjønnhet, våpen eller 

styrke. Maktbruk av denne typen medfører et visst press, for eksempel i form av trusler om 

sanksjoner eller gjennom definisjonsmakt. Siden informasjon kan betegnes som en ressurs på 

linje med de andre, kan denne kategorien være aktuell for min oppgave. 

 

Den som lager websider har mye makt til å stenge brukere ute ved hjelp av manglende 

brukervennlighet, for eksempel ved bruk av teknologi. Ved ikke å ta hensyn til behovene til 

visse brukergrupper kan disse stenges ute. Men makten kan også befinne seg andre steder. 

Politikere som er med på å utforme informasjonspolitikk og informasjonsplaner har makt til å 

kreve at webdesignerne tar høyde for at alle potensielle brukere slipper inn. De har også 

mulighet til å påvirke når offentlige institusjoner, som en kommune eller en fylkeskommune, 

skal velge teknologi, det være seg bredbåndsutbygging eller andre valg av større tekniske 

løsninger.  
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De fleste politikerne er imidlertid ikke eksperter på IKT-løsninger. De er derfor avhengige av 

god og objektiv informasjon fra de tekniske spesialistene i IT-avdelingene rundt om. Hvis de 

bevisst eller ubevisst underslår informasjon, har politikere og ansatte i administrasjonen ikke 

et skikkelig grunnlag for de beslutningene de tar. Fra ekspertenes side kan det være snakk om 

personlige preferanser for et system framfor et annet. Det kan være økonomiske avveininger 

som ikke blir videreformidlet til beslutningstakerne. Det kan være manglende kunnskap eller 

tid til å gjøre et skikkelig grunnarbeid. Beveggrunnene kan være mange, men resultatet kan 

uansett bli at ekspertene får den makten som politikere og andre beslutningstakere skulle hatt. 

 

Innbyggerne kan deles inn i forskjellige grupper som ungdom, innvandrere, svaksynte, 

politikere, IT-eksperter osv. som kan ses som et lukket sosialt system. Hvis én gruppe 

dominerer, vil de andre gruppene stenges ute. Da ser vi et uttrykk for maktbruk. Hvis dette 

skal unngås må man ha et bevisst forhold til makt. Som jeg senere vil komme tilbake til i 

forbindelse med intervjuene, kan tvungen bruk av nettleser være en måte å bruke makt på. 

 

 
 

2.2 Metode 
2.2.1 Kvalitativ kontra kvantitativ metode 

Når man forsøker å nærme seg et område som man ikke kjenner spesielt godt, er det en fordel 

om man ikke stiller for mange fasttømrede oppfatninger. Jeg var ute etter å avdekke 

holdninger som kanskje ikke var helt politiske korrekte i en tid da brukervennlighet er et 

honnørord. Det ga meg to gode argumenter for å velge å gjennomføre en kvalitative 

undersøkelse framfor en kvantitativ. Ved å stille åpne spørsmål og å lage en intervjuguide 

som jeg deretter kunne tillate meg å avvike fra, hadde jeg større mulighet til finne ut hva 

intervjupersonene oppfattet som viktig enn om jeg måtte fulgt et spørreskjema helt slavisk. 

 

2.2.2 Variabler 

Jeg benytter meg av avhengige og uavhengige variabler under gjennomgangen av materialet 

fra intervjuene. Variabler kalles uavhengige når de forårsaker en annen variabel og avhengige 

når de blir forårsaket. De avhengige variabler kan for eksempel være hvem som har 

innflytelse over IKT-politikken, i hvilken grad og på hvilken måte tilgjengelighetshensyn 

vektlegges og i hvilken grad leverandørinteresser og teknologiske betraktninger dominerer. 
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De uavhengige variabler blir da hvorvidt  fylkeskommunen har IKT-plan eller 

informasjonsplan og hvilken plassering intervjuobjektet har i fylkeskommunen (politiker, 

informasjonsmedarbeider eller IT-ansatt). 

 

2.2.3 Case 

Jeg visste før jeg valgte case at Hordaland fylkeskommune hadde jobbet mye med politikk og 

planer i forhold til IKT og informasjonsvirksomheten sin. I min oppgave skulle jeg blant 

annet fokusere på gangen i arbeidet, fra politikk via planer til implementering. Derfor var 

Hordaland et spennende sted å begynne. Jeg hadde ingen oversikt over hvilke løsninger de 

hadde valgt for organiseringen av informasjonsarbeidet, verken med tanke på teknologi eller 

menneskelige ressurser, og jeg var veldig spent på om de hadde lykkes med gjennomføringen, 

så vel som planarbeidet. 

 

Jeg bor i Vestfold, og det var naturlig å undersøke om min egen fylkeskommune kunne 

brukes som case nummer to. Jeg lette litt på nettsidene, men fant lite som pekte i retning av 

informasjonspolitikk og konkrete IKT-planer. I samtaler med folk som var opptatt av 

problematikken rundt web og tilgjengelighet, og som i tillegg hadde lest lokalavisene de siste 

årene, fikk jeg vite at det var gjort store endringer i organisering og design på Vestfold 

fylkeskommunes nettsted. Jeg fikk også vite at gjennomføringen av endringene hadde ført til 

mange diskusjoner. Det lå litt tilbake i tid, få husket detaljene og ingen var sikre på hvordan 

det endte. Det ble antydet at noe av problemet hadde med beslutningsprosessen å gjøre. Noe 

som i seg selv gjorde Vestfold fylkeskommune interessant for meg. 

 

2.2.4 Intervjuobjekter 

Som nevnt innledningsvis finnes det ingen tekologiske løsninger som er 100% riktige. Det vil 

alltid være kryssende interesser som gjør valget vanskelig. ”Teknologi er og blir sentralt når 

vi snakker om IT i offentlig sektor. Teknologien er i forandring, og dens rolle blir dermed 

også forandret. Teknologi er for viktig til å bli overlatt til teknologer!”, hevder Pål Sørgaard 

(Sørgaard, 1997). Jeg skal forsøke å finne ut i hvilken grad åpenhet og tilgjengelighet 

tillegges vekt når man lager offentlige nettsteder. Da er det viktig å velge personer som har 

reell innflytelse eller mulighet for innflytelse på innenfor områdene politikk, IT-planer og 

implementering. Intervjuobjektene mine representerte forskjellige grupper med tilknytning til 

fylkeskommunen: politikere, IT-folk og ansatte i administrasjonen, som stort sett ikke hadde 

teknologisk bakgrunn, men som hadde ansvar for informasjon til innbyggerne. Ved å spre 
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intervjuene på disse gruppene håpet jeg å avdekke om det var store forskjeller i synet på 

hvordan Internett kan brukes til å legge til rette for offentlighet.  

 

Når jeg lette etter passende intervjuobjekter, var det naturlig for meg å kontakte 

fylkesbiblioteksjefene i de respektive fylkene. Jeg regnet med at de ville ha oversikt over 

hvem som satt med ansvaret, men også hvem som hadde vært aktive, men kanskje ikke hadde 

noe formelt ansvar. Jeg fikk god hjelp til å plukke ut aktuelle personer.  

 

Jeg intervjuet ni personer, fire fra Hordaland fylkeskommune og fem fra Vestfold. De fordelte 

seg slik: 

 

Fylke Stilling Gruppering Parti

Hordaland fylkesvaraordfører politiker KrF 

Hordaland medlem i fylkesutvalget politiker H 

Hordaland IT-sjef IT  

Hordaland leder for informasjonsavdelingen informasjon  

Vestfold fylkesvaraordfører politiker KrF 

Vestfold IT-sjef IT/informasjon6  

Vestfold direktør for informasjon og samfunnskontakt informasjon FrP7

Vestfold webadministrator informasjon/IT8  

Vestfold kontorsjef for kulturavdelingen9 Informasjon  
Tabell 1: Intervjuobjekter. 

 

2.2.5 Gjennomføring 

Hvert intervju varte fra ca 30 minutter til litt over en time. Jeg benyttet samme spørsmålssett10 

i alle intervjuene, men jeg valgte å la være å stille spørsmål jeg forsto de ikke ville kunne 

svare på, for eksempel hvis de ikke hadde vært i stand til å svare på et lignende spørsmål like 

før. Hvis det var noe de ikke ønsket å svare på, lot jeg stort sett være å insistere. Jeg oppfattet 

det som viktigere for kvalitetene på intervjuene at de foregikk i en avslappet og god 

                                                 
6 Har tidligere jobbet som webadministrator i fylkeskommunen, men blir behandlet ut fra sin nåværende jobb. 
7 Har tidligere jobbet som informasjonssjef for Fremskrittspartiet, men vil i løpet av intervjuene bli behandlet i 
forhold til sin nåværende jobb. 
8 Jobbet i IT-avdelingen i fylkeskommunen inntil en måned før intervjuet fant sted, men her behandles han på 
grunnlag av sin nåværende jobb. 
9 Har webansvar for kulturseksjonen i fylkeskommunen. 
10 Se vedlegg for oversikt over spørsmålene. 
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atmosfære enn at jeg fikk svar på absolutt alle spørsmål. I størst mulig grad forsøkte jeg å la 

intervjuobjektene snakke fritt. Til tider betydde det at de kom ganske langt bort fra det 

opprinnelige spørsmålet. Noen ganger fikk jeg verdifull tilleggsinformasjon på den måten. 

Hvis jeg følte at spørsmålet ikke ble besvart fordi vedkommende hadde glemt hva jeg hadde 

spurt om, stilte jeg det på nytt og fikk som regel svar. 

 

Intervjuene i Bergen ble gjennomført 3. og 4. mars 2003, mens intervjuene i Tønsberg fant 

sted 10.-12. mars. Alle intervjuene bortsett fra ett fant sted på intervjuobjektets arbeidsplass. I 

tillegg til at jeg tok stikkordsmessige notater underveis, ble alle intervjuene unntatt ett tatt opp 

på bånd. Det aktuelle intervjuet ble av praktiske grunner gjennomført på en kafé og 

båndopptakeren ville virket for forstyrrende. I tillegg ville trolig kvaliteten på opptaket blitt 

for dårlig. Dette intervjuet skrev jeg grundigere notater på enn de øvrige og det ble skrevet ut 

samme dag som det fant sted.  

 

2.2.6 Dokumenter 

I tillegg til intervjuene, har jeg lest gjennom to dokumenter produsert av de aktuelle 

fylkeskommunene: Informasjonsstrategi for Vestfold fylkeskommune (Roselin, 1997) og 

Verktøy for framtida: IT-strategi 2002-2005, Hordaland fylkeskommune (Nottveit, 2002). 

Vestfold fylkeskommune har hatt en IT-strategi som var en plan for den rent tekniske 

utviklingen innen fylkeskommunen, med tanke på for eksempel infrastruktur, intranett med 

mer. Man har valgt ikke å rullere denne planen. Hovedideene i den gjelder fortsatt og de er 

integrert i den øvrige strategien for fylkeskommunen. Grunnlaget er lagt og den enkelte 

enhetsleder er nå ansvarlig for den videre utviklingen innen sin enhet, i følge IT-sjefen.  

 

Informasjonsstrategien til Vestfold fylkeskommune er fra 1997, men den er fortsatt i bruk. 

Siden den ble laget har det skjedd en del endringer i organiseringen av fylkeskommunen, men 

det har i seg selv liten virkning på innholdet i planen siden man først og fremst har lagt vekt 

på å nedtegne de store linjene. Man har hatt en intern oppdatering av noen av punktene i 

planen, men det er ikke laget noe nytt dokument der endringene er samlet. Kanskje burde det 

vært gjort. En ny plan ville i større grad ta høyde for bruken av Internett. I den nåværende 

planen nevnes ikke den typen teknologi med et ord før man kommer til side 39. Hele planen 

er på 48 sider pluss vedlegg. Jeg vil komme nærmere tilbake til dette i kapittel 4.3, som 

handler om politikk og planer. Siden jeg ikke har tilgang på de endringene som er gjort de 

siste årene, vil jeg ta utgangspunkt i strategiplanen fra 1997 i det jeg skriver. 

 18



I Hordaland fylkeskommune har man ingen nedtegnet informasjonsstrategi. Man har 

imidlertid en IT-strategi som blant annet bygger på eNorge-planen (eNorge 2005). Det man 

trekker spesielt fram i forbindelse med eNorge, er det som går på tilgjengelighet.  

 

Begge strategidokumenter trekker linjen fra politikk, via planer til konkrete tiltak med 

budsjettforslag. 

 

I neste kapittel vil jeg komme med noen konkrete eksempler på hvordan Internett og 

Internettrelatert teknologi kan benyttes til å skape offentlighet. 
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3 Om å skape offentlighet ved hjelp av teknologi 
Forrige kapittel handlet blant annet om offentlighet, Internett og makt sett fra en teoretisk 

synsvinkel. Jeg vil i dette kapitlet gi et par eksempler på forskjellige typer 

informasjonspolitikk og vise hvilke konsekvenser politikken kan få for innbyggerne. 

Myndighetene i Singapore og Canada har hatt helt forskjellige tilnærmingsmåter i forhold til 

informasjonspolitikk. De kan derfor fungere som eksempler på ulike løsninger.  

 

Jeg vil også beskrive noen konkrete forsøk på å øke kommunikasjonen mellom myndigheter 

og innbyggere. Jeg har sett nærmere på The People’s Network i England, forsøk med video 

fra politiske møter i Hordaland, innspill fra innbyggerne i planarbeidet i Vestfold 

fylkeskommune og Larvik kommunes Aktiv Borger-program. 

 

 

3.1 Singapore 
I Singapore har man en offentlig politikk som blant annet går ut på at kun offisielle partier har 

lov til å drive med politisk virksomhet (Staksrud, 1999). Massemedier får ikke lov til å være 

med på å sette dagsorden og blir holdt i stramme tøyler gjennom sensur, lovgivning og trusler 

om rettssaker. Samtidig har man et sterkt ønske om å ligge langt framme teknologisk. Det 

betyr blant annet en sterk bredbåndsutbygging, og dermed et mulig tap av kontroll. For å løse 

dette dilemmaet har man lagt Internett under medielovgivningen. På den måten sørger man 

for fortsatt effektiv og sterk kontroll av publiserte ytringer. Kort sagt må man ha konsesjon for 

å publisere på Internett, og man må være medlem av et politisk parti for å publisere noe om 

politiske saker. 
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From an outsider’s point of view, it seems as the streamlining of the Internet, both in 

technical and political terms, has made it a tool for governmental information, not 

public discussions. The PAP’s11 legitimization lies in the need to protect the nation 

against potentially harmful and disruptive situation. This is a cultural argument based 

on the notion that freedom of expression is not a fundamental right, but an individual 

right that must be subordinated for the greater good of the society. Many Western 

scholars have taken the instrumentalist view, where the cultural argument is seen as 

just an excuse for conduction of political control and repression, and maintain current 

power structures. If this is the case, the PAP maintain their power structure despite, 

and maybe also because of, the “democratization tool” Internet. (Staksrud, 1999) 

 

Ingen andre land i verden har denne kombinasjonen av sterk sensur og utstrakt utbygging. I 

totalitære stater forbyr man gjerne tilgangen til nettet fullstendig, alternativt hindrer man 

tilgang til sider som ikke er godkjent av regjeringen. I praksis vil det si at kun nasjonale, 

strengt regulerte nettsteder er tilgjengelige. 

 

I demokratiske land har man gjerne lovgivning omkring pornografi, vold og diskriminering, 

men man legger seg ellers lite opp i innbyggernes nettbruk. La oss se nærmere på et vestlig 

land for å finne ut om deres informasjonspolitikk fungerer bedre fra en demokratisk 

synsvinkel. 

 

 

3.2 Canada 
William F. Birdsall og Merrilee Rasmussen skriver i artikkelen Citizens at the Crossroads: 

The Right to Communicate (Birdsall & Rasmussen, 2000) om canadiske myndigheters arbeid 

med informasjonspolitikk. De mener at innbyggerne har hatt svært liten innflytelse når det 

gjelder informasjonspolitiske avgjørelser. Artikkelforfatterne gjennomgår rammeverk og 

prosesser over en periode på 30 år og tar utgangspunkt i artikkel 19 i FNs 

menneskerettighetserklæring: 

 

                                                 
11 People’s Action Party 
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Enhver har rett til menings- og ytringsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å hevde 

meninger uten innblanding og til å søke, motta og meddele opplysninger og ideer 

gjennom ethvert meddelelsesmiddel og uten hensyn til landegrenser. 

(Verdenserklæringen om menneskerettighetene, 1948) 

 

På 60-tallet innså man at artikkel 19 var for snever i forhold til nye kommunikasjonsmidler 

fordi den ikke tok høyde for toveiskommunikasjon. ”The power belongs to those who control 

the channels of communication.” (Birdsall, 2000). En større grad av interaktiv 

kommunikasjon ville gi større makt til borgerne.  

 

Innbyggerne har krav på å bli hørt. Men i stedet for å finne ut hva menigmann mener, har 

myndighetene satt ned utvalg og komiteer som stort sett har bestått av akademikere, 

statsansatte og representanter for næringslivet. De har reist utenlands for å snakke med 

eksperter, heller enn å forsøke og finne ut hva borgerne ønsker. Slik situasjonen er i dag, tar 

canadiske myndigheter kun økonomiske hensyn ved utformingen av sin politikk, hevder 

Birdsall & Rasmussen. De burde også ta høyde for språklige rettigheter, kulturell identitet, 

offentlig politikk for publisering, åndsfrihet, bekjempelse av analfabetisme, privatlivets fred, 

tilgjengelighet for funksjonshemmede, opphavsrett og bevaring.  

 

The ideology of information technology promotes a fatalism that discourages debate 

and political activism among the general public. People are encouraged to believe 

that their fates are determined by inevitable technological change, the iron laws of the 

free market, and the uncontrollable gale forces of globalization. Consequently, the 

ideology of information technology calls for passive citizens but active consumers. 

Democracy is subordinated to economic ends. (Birdsall, 2000) 

 

Birdsall & Rasmussen ønsker en aktiv kommunikasjon mellom innbyggere og myndigheter 

og har to konkrete forslag til hvordan man kan gå fram: Borgerhøringer12 og en endring i den 

canadiske erklæringen om rettigheter og frihet. 

 

                                                 
12 I Danmark har man hatt borgerhøringer siden begynnelsen av 1980-tallet. En gruppe på ca 15 innbyggere blir 
satt sammen. De skal komme fram til enighet etter å ha fått bakgrunnsinformasjon og ekspertuttalelser, hørt 
representanter for næringsliv og allmennheten. De lager en rapport om hva de er kommet fra til, og den tas med i 
den vanlige, politiske behandlingen av saken. 
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I den eksisterende erklæringen om rettigheter og frihet lyder den grunnleggende friheten slik: 

”freedom of thought, belief, opinion and expression, including freedom of press and other 

media of communication.” (Canadian charter of rights and freedoms, 1982). Dette lyder ikke 

så ulikt FNs artikkel 19, men den legger mer vekt på innhold enn på prosessen. Birdsall & 

Rasmussen ser for seg at man arbeider fram et tillegg om retten til å kommunisere. Selve 

prosessen med å lage tillegget vil være demokratiserende fordi innbyggerne vil ha mulighet til 

å påvirke blant annet gjennom folkeavstemminger.  

 

I forbindelse med rettssaker som gjelder ytringsfrihet kan dommene være med på å styrke 

borgernes rettigheter. Hvis lovanvendelsen bærer preg av at man tolker retten til 

kommunikasjon som en del av ytringsfriheten i den canadiske erklæringen om rettigheter og 

frihet, vil det føre til presedens. 

 

For Canadas vedkommende, har man med andre ord satset alt på at markedskreftene skal føre 

til den beste utviklingen med tanke på teknologi. Gjennom informasjonspolitikken har 

myndighetene latt de økonomiske kreftene råde og resultatet er at innbyggerne har liten 

kontroll over sin egen teknologiske framtid, i følge Birdsall & Rasmussen.  

 

 

3.3 England 
ABM-utvikling i Norge er inspirert av Resource i England. Der har man utviklet et program 

som kalles The People’s Network (The People’s Network, 2002). Foreløpig er det i 

startgropa, så planene er klare, men det er ikke så mye som er gjennomført ennå. Tanken er å 

sikre maksimal tilgjengelighet for eksisterende og potensielle brukere, og å lage integrerte 

produkter og tjenester som kan gi flest mulig fordeler for lokalsamfunn og brukere. To mål 

har fått like stor vekt: Innholdsproduksjon og tilgang. The People’s Network skal blant annet 

sørge for at offentlige bibliotek og informasjonstjenester gir tilgang til kommersielle 

databaser. Blant tiltakene man satser på for å få til dette er: styrke kunnskapene innad i 

profesjonen; arbeide med servicenivå i forhold til prioriteringer, etterspørsel og avtaler; 

konsortiumløsninger; lisensiering; økonomi; samlingsstyring; sikring og andre policyrelaterte 

emner. 
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Man er enige om noen konkrete tiltak, for eksempel å lage et nettsted med råd og tips om 

hvordan andre har løst forskjellige oppgaver på en god måte (”best practice advice”). 

Kommunikasjon er et prioritert område. Man ser for seg at e-postlister kan være en måte å nå 

flest mulig på. Listene vil være rettet mot ansatte i bibliotek, ikke mot brukerne. Gjennom en 

nasjonal nettportal, People’s Network Portal, er det meningen man skal få tilgang til de 

samlede ressursene bibliotekene disponerer. Det vil være snakk om et nasjonalt, virtuelt 

referansebibliotek som skal sørge for ressurser for både brukere av og ansatte i offentlige 

bibliotek.  

 

 

3.4 Hordaland fylkeskommune 
På det hjemlig plan finnes det eksempler prosjekter der kommunikasjon og økt informasjon er 

et hovedpoeng. Streaming video er en teknologi som gjør det mulig å vise video via Internett. 

I løpet av intervjuene i Hordaland var både IT-sjefen og informasjonssjefen opptatt av tester 

man hadde gjennomført med å overføre video fra politiske møter. Så langt har møtevideoene 

bare blitt vist via fylkeskommunens intranett sånn at de ansatte sitter på sitt eget kontor og 

følger med. De involverte ser for seg at man på sikt gjør møtevideoene tilgjengelig for alle via 

Internett. Teknologien gjør det mulig å se videoene i sanntid, men det er også mulighet for å 

lage et arkiv for avsluttede møter. Dette ble imidlertid ikke nevnt i løpet av intervjuene. 

 

Det at teknologien eksisterer, er ikke alltid grunn god nok for å benytte seg av mulighetene. 

Spesielt ikke om det er ressurskrevende både økonomisk og personalmessig. Demokrati-

perspektivet ble trukket fram som en viktig begrunnelse for å gå videre med forsøkene. Det 

ville gjøre politiske møter lettere tilgjengelige for innbyggerne enn om de måtte møte opp 

personlig for å få dem med seg. Det ble også lagt vekt på å få fram at fylkeskommunen er et 

folkestyrt forvaltningsnivå. Flere av intervjuobjektene pekte på at fylkeskommunen trenger å 

styrke sitt image utad, fordi innbyggerne i liten grad er klar over hva de jobber med. I 

økonomisk stramme tider må man bli mer synlig om ikke hele forvaltningsnivået skal 

forsvinne, hevdet de. 
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3.5 Vestfold fylkeskommune 
I juni 2002 vedtok Fylkestinget i Vestfold Fylkesdelplan for kystsonen i Vestfold (heretter 

omtalt som ”Kystsoneplanen”). Direktøren for informasjon og samfunnskontakt i Vestfold 

fylkes-kommune var et av intervjuobjektene mine i forbindelse med oppgaven. Han trakk 

fram arbeidet med kystsoneplanen når han skulle forklare hvordan han mente 

informasjonsteknologien burde brukes. ”De ulike høringsutkasta lå på webben. Det var 

mulighet for innspill fra brukere.” (fra utskrift av intervju med direktør for informasjon og 

samfunnskontakt i Vestfold fylkeskommune, 12. mars 2003). Han oppga ingen tall over hvor 

mange som faktisk hadde kommet med innspill i løpet av planprosessen. Den delen av 

arbeidet står heller ikke nevnt under kapitlet ”Hvordan har planen blitt til”, på tross av at 

planen har et eget kapittel om medvirkning, der diverse organisasjoner, skoler med mer har 

kommet med. Hans begeistring over arbeidet med planen lar seg ikke skjule. Noen synes vi 

gikk for langt rent innholdsmessig eller at vi gikk for fort fram, sier han: 

 

Men alle som var med og håndterte dokumentet og var med under utarbeidelsen av 

dokumentet i det politiske miljøet og blant en rekke typer organisasjoner, for her var 

det mange mennesker involvert, ga oss ros på hvordan vi har håndtert selve 

planprosessen. Så der føler jeg at vi lyktes. Sånn sett er utarbeidelsen av det 

dokumentet den første gangen vi har brukt informasjonsteknologien som en del av 

selve planverktøyet. (Fra utskrift av intervju med direktør for informasjon og 

samfunnskontakt i Vestfold fylkeskommune, 12. mars 2003) 

 

 

3.6 Larvik kommune 
Larvik kommune har startet et prosjekt som de har kalt ”Aktiv Borger”. Ideen er at man skal 

øke innbyggernes muligheter til å påvirke sin egen kommune gjennom et omfattende program 

(Schartum, 2002). Prosjektet består av 4 delprosjekter:  

• infrastruktur IKT 

• samfunnsinformasjon og kommunikasjon  

• politisk informasjon og kommunikasjon 

• administrativ informasjon og kommunikasjon 
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Det første delprosjektet, infrastruktur IKT, handler om å legge de rent tekniske løsningene til 

rette sånn at de øvrige delprosjektene skal øke dialogen med brukerne. Delprosjekt 2, 

samfunns-informasjon og kommunikasjon, er rettet mot innbyggerne i kommunen. Man 

ønsker å sørge for at borgerne får ”opplysning om forestående hendelser (informasjon) og 

muligheter til å initiere en sak, gi støtte eller ta til motmæle (kommunikasjon)”. 

(Prosjektbeskrivelse, 2003).  Debattsider og abonnementsordninger på elektronisk 

informasjon er blant enkelttiltakene i delprosjektet. 

 

I delprosjekt 3, politisk informasjon og kommunikasjon, er målgruppen politikere, partier, 

politiske organisasjoner, valgstyre og velgere. Forsøk med elektronisk skolevalg og 

elektronisk valg i en av valgkretsene inngår i prosjektet, ”samt en rekke tiltak knyttet til selve 

valg-handlingen” (Prosjektbeskrivelse, 2003). Dette inkluderer blant annet hjemmesider for 

politikere og partier, elektroniske høringer, elektronisk borgerjury, valginformasjon på nettet, 

velgerkompass og elektronisk oppdatering av valgregistre. 

 

Delprosjekt 4, administrativ informasjon og kommunikasjon, er rettet mot borgere og brukere 

av Larvik kommune, samt media, lag og foreninger.  

 

Dette er tiltak som administrasjonen kan gjøre på generell basis og tiltak som ivaretar 

rettigheter og plikter relatert til innsyn og åpenhetsteknologi. […] Et sentralt poeng 

her er at offentlighetsloven (innsyn for enhver) og forvaltningsloven (innsyn for en 

part), arkivlovgivning og arkivforskrifter mv. er basert på at den enkelte selv begjærer 

innsyn. […] Prosjektet vil […] arbeide med sikkerhetsteknologi som innfrir lover og 

regler knyttet til elektronisk kommunikasjon. (Prosjektbeskrivelse, 2003) 

 

I praksis snakker man blant annet om online borger- og brukerundersøkelser og 

serviceerklæring om publiseringsplikt.  

 

Det er satt av en god del tid og ressurser for å sørge for at prosjektet blir gjennomført. Man 

har dessuten et klart mål om å få mange av tiltakene i land før lokal- og fylkestingsvalget 

høsten 2003.  

 

Status pr medio juni ser slik ut: Et nytt webgrensesnitt vil bli publisert i løpet av primo juli. 

Designet har gjennomgått en radikal endring og man har fjernet mange av de gamle, statiske 
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sidene til fordel for mer interaktivitet. I tiden fram til valget vil de fleste av prosjektene bli 

presentert med en førsteutgave og de vil etter hvert bli fyldigere. Prosjekt borgerinitiativ 

kommer til å bli utsatt til høsten, mens velgerkompasset ikke lot seg gjennomføre.  

  

 

3.7 Teknologi - til nytte eller besvær? 
Et usikkerhetsmoment i alle slike sammenhenger vil imidlertid være om publikum benytter 

seg av de mulighetene for kommunikasjon som det legges opp til, eller om det store flertallet 

forholder seg passivt. Jeg vet ikke hvor mange innspill man fikk under arbeidet med 

kystsoneplanen i Vestfold. I Hordaland var det diskusjon omkring ressursbruken i forhold til å 

legge ut video fra politiske møter. Det er alt for tidlig å si noe om hvor mye innbyggerne i 

Larvik kommer til å benytte seg av de forskjellige mulighetene for å påvirke politikere og 

administrasjon. En undersøkelse fra USA viser at teknologi ikke øker graden av politisk 

aktivitet hos mennesker som i utgangspunktet ikke er politisk aktive (Quan-Haase, Wellman, 

Witte & Hampton, 2002). Det betyr ikke at man ikke skal legge til rette for økt 

kommunikasjon. 

 

Teknologien gir oss nye offentlige rom og nye måter å kommunisere på, men den kan også 

komme i veien og gjøre avstanden mellom beslutningstakere og borgere større. Jeg intervjuet 

noen ansatte og politikere i fylkeskommunene i Vestfold og Hordaland for å finne ut hvilken 

sammenheng det var mellom informasjonspolitikk, planarbeid og implementeringen av 

teknologi. Resultatene av intervjuene er temaet for neste kapittel. 
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4 Fra politikk til praksis 
Hvis teknologien ikke blir brukt på riktig måte, risikere man at store grupper blir holdt utenfor 

og mister reell innflytelse. I regjeringens eNorge-plan er det uttrykt slik: 

 

Bruk av IT har ofte hatt et teknologisk utgangspunkt. Det må i større grad fokuseres 

på brukernes – kundenes – behov i utviklingen av digitale demokratiske prosesser, 

arbeidsplasser og læringsomgivelser. Internett er en viktig kanal for dialog mellom 

innbyggerne og myndighetene. IT kan gi innbyggerne bedre tilgang til offentlig 

informasjon og økt deltakelse og innsyn i politiske prosesser. (eNorge 2005) 

 

Man må sikre at all informasjon fra det offentlige er tilgjengelig for borgerne, enten de 

behersker Internett eller ikke. Hvis papirversjonene av offentlige dokumenter forsvinner og all 

kommunikasjon med myndighetene foregår pr e-post, er det en del mennesker som vil melde 

seg ut som aktive deltakere i samfunnsdebatten. Det betyr i neste omgang at demokratiet lider. 

 

Fordi nye informasjons- og kommunikasjonstjenester kan få stor betydning for 

medborgernes muligheter til samfunnsdeltakelse kan utvikling av slike ulikheter bli en 

stor utfordring for et samfunn som ønsker et sterkt demokrati med like 

deltakelsesmuligheter for alle. (Storsul, 2002)  

 

Jeg ønsket å finne ut i hvilken grad folk tilknyttet offentlige myndigheter var oppmerksom på 

den typen spørsmål. I bibliotekstidsskriftene Bok & bibliotek, Synopsis, Bibliotekforum, 

Bibliotekaren med flere har man til en viss grad diskutert dette. På e-postlistene til 

BibliotekNorge har debatten også gått fra tid til annen. Det virker med andre ord som om man 

har en viss oppmerksomhet på problemet i bibliotekmiljøet, så det var mer interessant å lete 

utenfor det miljøet. Innen deler av IT-miljøet har man også et klart fokus på viktigheten av 

tilgjengelighet. E-postlisten til EFN13 kan tjene som et eksempel på det. 

 

 

 

                                                 
13 EFN, Elektronisk Forpost Norge, er en elektronisk rettighetsorganisasjon som jobber med medborgerskap og 
juridiske rettigheter i nettsamfunnet (http://www.efn.no). 
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Jeg undret meg over hva som skjer i offentlig virksomhet til daglig, når budsjettene er trange 

og alle roper så høyt de kan etter mer. Avgjørelsene som tas om for eksempel hva som skal 

publiseres på Internett og hva som bare havner på intranettet, er ett spørsmål. Hvilke 

leverandører som velges og hvorfor, er et annet. Hvem som tar den endelige avgjørelsen i 

forhold til design, og hvilke hensyn som tas er et tredje spørsmål. Jeg bestemte meg for å 

undersøke en overordnet virksomhet i stedet for bibliotekmiljøet, der jeg mente å vite en del 

om svarene fra før. Valget sto mellom fylkeskommune og kommune. Jeg valgte fylkesplanet 

fordi de fleste fylkeskommuner ser ut til å kjempe for sitt eksistensgrunnlag for tiden. De 

burde derfor ha et spesielt fokus på tilgjengelighet. 

 

 

4.1 Intervjuer 
I det følgende vil jeg ta utgangspunkt i spørsmålene jeg stilte i forbindelse med 

problemstillingen: 

• I hvilken grad tas det hensyn til allmennhetens tilgjengelighet og åpenhet?  

• Hvem tar beslutningene? 

• I hvilken grad dominerer leverandørinteresser og teknologiske betraktninger? 

Deretter vil jeg ta for meg de uavhengige variablene:  

• Har fylkeskommunen IKT-plan eller informasjonsplan? 

• Hva er intervjuobjektets plassering i fylkeskommunen? Det vil si politiker, IT-ansatt 

eller informasjonsmedarbeider 

 

Stort sett vil jeg benytte den samme, temamessige rekkefølgen som det er lagt opp til i 

intervjuguiden. Først ser jeg på synet på fylkeskommunens eget nettsted, deretter går jeg 

gjennom politikk og planer med utgangspunkt i intervjuer og strategidokumenter. Så tar jeg 

for meg de mer tekniske aspektene ved webgrensesnittet, åpen kildekode og propritære 

formater og rettssaken mot Jon Lech Johansen, bedre kjent som DVD-Jon. Jeg avsluttet 

intervjuene med å oppfordre intervjupersonene til å komme med utfyllende kommentarer. 

Disse frie ytringene vil jeg kommentere til slutt. 
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Jeg begynte samtlige intervjuer med følgende introduksjon: 

 

I intervjuet er jeg ute etter dine vurderinger omkring fylkeskommunens arbeid med 

IKT-politikk, eventuelle IKT-planer og bruk av IKT. Spørsmålene har derfor stort sett 

ikke et ”riktig” eller ”galt” svar. Jeg snakker med politikere, folk fra IT-avdelingen 

og ansatte i administrasjonen. Siden jeg benytter samme spørsmålene i alle 

intervjuene, forventer jeg ikke at alle kan svare på alt. 

 

 

4.2 Nettstedene 
4.2.1 Generell vurdering 

Først litt om de to aktuelle nettstedene. Utseendemessig har hjemmesidene til de to fylkes-

kommunene mye felles. De er preget av mye tekst og noen få illustrasjoner på hvit bakgrunn.  

 

 
Figur 1: Vestfold fylkeskommunes nettsted 14  

 

Begge har en fast illustrasjon øverst i bildet, kommunevåpen og navn øverst til venstre. Dette 

utseendet endrer seg i liten grad etter som man beveger seg rundt på nettstedet, dog noe mer i 

Hordaland enn i Vestfold. Vestfolds sider (Fig. 1) har en toppmeny som Hordalands (Fig. 2) 

                                                 
14 Skjermdump av http://www.vfk.no 21. mai 2003. 

 30



mangler. Den gir tilgang til hovedarbeidsområdene til fylkeskommunen. Resten av forsiden er 

delt i tre hos begge fylkeskommuner. Nyheter preger midtpartiet hos begge. Høyresiden er 

stort sett preget av nyhetsarkiv, men i Hordaland finner man i tillegg en søkefunksjonalitet og 

en lenke til engelskspråklige sider. Søkefunksjonaliteten til Vestfold befinner seg et stykke 

ned på venstresiden. Jeg måtte skrolle for å oppdage den. Venstresiden er for øvrig viet 

menyer til de øvrige sidene hos begge.  

 

 
Figur 2: Hordaland fylkeskommunes nettsted 15

 

I Vestfold har man stort sett satset på menyer som først viser seg når man drar musa over 

lenken. Det har de gjennomført både i toppmenyen og i venstremenyen. Det gir et ryddig og 

sobert inntrykk, men er kanskje ikke så intuitivt for uvante nettbrukere. Det kan også ha 

implikasjoner i forhold til valg av nettleser. Dette vil jeg komme tilbake til under punkt 4.4 

som handler om de tekniske aspektene ved webgrensesnittet. 

 

I Hordaland har man lagt seg på en litt annen linje. Man har noen hovedoverskrifter i 

venstremenyen: aktuelt, politikk, arbeidsområde, økonomi, publikasjonar, andre nettstader og  

                                                 
15 Skjermdump av http://www.hordaland-f.kommune.no 21. mai. 2003. 
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lenkjer. Under hver av disse har man fra to til 14 menyvalg. Inntrykket blir litt mer rotete enn 

i Vestfold, men det må kanskje veies opp mot det man vinner i forhold til urutinerte brukere.  

 

Det er ikke lagt opp til brukerdialog eller interaktivitet i særlig grad hos noen av fylkes-

kommunene, selv om man har gjort noen forsøk i Vestfold, se kapittel 3.5. Jeg savner en 

sideindeks som gir en samlet oversikt over alle sidene som er tilknyttet nettstedet. Det er et 

godt hjelpmiddel når man forsøker å skaffe seg rask oversikt over et ukjent nettsted. 

 

De første ti spørsmålene i intervjuundersøkelsen gjaldt fylkeskommunens egne hjemmesider. 

Jeg begynte med å spørre om hva de var mest og minst fornøyde med. Ingen var verken 

overstrømmende fornøyde eller fryktelig misfornøyde. Nyhetstjenesten ble trukket fram av 

flere som noe man er gode på. På spørsmål om hva som er hjemmesidenes viktigste funksjon 

var man ganske samstemt om at informasjon til brukerne er det vesentligste. Da jeg spurte om 

funksjonen blir ivaretatt slik sidene er i dag, sprikte svarene mer. Noen var fornøyde, mens 

andre hadde et sterkt ønske om mer interaktive sider. Det virket som om man var ganske 

opptatt av tilgjengelighet for brukerne på dette tidspunktet i intervjuet. Brukervennlighet var 

et uttrykk som gikk igjen i mange av svarene. 

 

Generelt bør IT brukes systematisk til å bedre samhandlingen mellom kommunen og 

innbyggerne. Kommunene og innbyggerne skal i høyest mulig grad anses som 

likeverdige parter i en kommunikasjonsprosess. Vi kan gå enda lengre og sette bruk av 

IT inn i et demokratiperspektiv, der det handler om å gi nye muligheter til innsyn og 

dialog via elektronisk kommunikasjon. Kommunal informasjon som formidles 

elektronisk, bør være tilrettelagt og anrettet for mottakerne i tråd med kravet om 

hensyn til brukerbehov og brukernes forutsetninger for å ta imot informasjonen. 

(Simonsen, 1998) 

 

Når det gjaldt hvem som tok bestemmelsene, kom det veldig klart fram at verken politikere 

eller rene IT-ansatte la seg opp i utforming eller innhold av sidene. Politikerne holdt seg langt 

unna detaljstyringen og de ansatte på IT-avdelingen stilte opp på det rent tekniske, servere, 

programvare etc., men overlot resten til de respektive informasjonsavdelingene. Begge 

fylkeskommunene har lagt seg på en løsning der én person sitter med det overordnede 

ansvaret for nettstedet, henholdsvis leder for informasjonsavdelingen i Hordaland og direktør 

for informasjon og samfunnskontakt i Vestfold. Heretter vil begge bli omtalt som 
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informasjonssjef for sitt fylke. I praksis er imidlertid publiseringen spredt rundt på 

avdelingene sånn at kulturnyhetene oppdateres av kulturavdelingen, barnevernet tar seg av 

nyheter og annen informasjon fra sin avdeling etc. 

 

Leverandørinteresser og teknologiske betraktninger kommer lite til uttrykk i denne 

sammenhengen. Det var noen kommentarer om at løsningen gjør det enkelt også for dem som 

ikke kan html eller ikke behersker de mer avanserte webpubliseringsverktøyene. Noen trakk 

fram at sidene er for kjedelige og mente at ønsket om enkel publisering har gått ut over 

utseendet på sidene. Men man sa samtidig at hovedpoenget med en fylkeskommunal webside 

neppe var å ha et lekkert design. Det er viktigere at den er grei og forståelig. 

 

Internett gir mulighet for å skape gode relasjoner til grupper og enkeltpersoner. Det 

vil blant annet si gjensidig kommunikasjon med brukerne slik at hver enkelt etat kan få 

en pekepinn på hva slags informasjon som er interessant for brukeren. Organiseringen 

av de interne systemene rundt de mulighetene for tilbakemelding som IT gir, er derfor 

svært viktig. (Simonsen, 1998) 

 

I begge fylkeskommunene har man lagt seg på løsninger der man benytter Microsoft-

produkter. Det ble sagt i en annen sammenheng at man hadde liten grad av 

påvirkningsmulighet overfor leverandøren fordi fylkeskommunen er en liten kunde i 

Microsoft-sammenheng. Dette vil jeg komme nærmere tilbake til når jeg ser på 

webgrensesnittet under punkt 4.4. 

 

4.2.2 Personalkategorier 

4.2.2.1 Politikere 

Begge fylkesvaraordførerne trakk fram at det var enkelt å finne fram til det man lette etter på 

sidene. En politiker i Hordaland trakk fram saksbehandling på nett, men da er det trolig snakk 

om intranett, ikke Internett. Han syntes ellers at sidene var for kjedelige. Sistnevnte mente 

dessuten av sidene slett ikke var lette å finne fram i. Det er vanskelig å skjønne hva som ligger 

under de forskjellige menyene, mente han. 

 

Når det gjaldt hva som er nettstedets viktigste funksjon, er alle politikerne enige om at det er 

informasjonen utad. Fylkesvaraordføreren i Hordaland peker spesielt på pressen, de andre to 

legger størst vekt på innbyggerne. I tillegg trekker fylkesvaraordføreren i Vestfold fram 
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fylkeskommunens samarbeidspartnere, det vil si kommunene i fylket, partene i arbeidslivet, 

næringslivet og andre fylkeskommuner. De er uenige om hvor godt man lykkes i å ivareta 

hovedfunksjonen: Fylkesvaraordføreren i Hordaland er godt fornøyd med status quo, mens 

den andre fylkespolitikeren fra Hordaland mener det legges alt for stor vekt på nyhets-

formidlingen og for lite på den øvrige informasjonen til innbyggerne. Han skulle gjerne sett at 

man trakk fram andre typer tjenester. Fylkesvaraordføreren i Vestfold synes man er gode på 

oppdateringen av nyheter i forhold til en del andre kommuner og fylkeskommuner. 

 

Det var stor enighet om at organiseringen av tjenesten fungerte greit i dag. Begge 

fylkeskommuner har, som tidligere nevnt, en informasjonssjef som har redaktøransvar, mens 

publiseringen er spredt rundt til ansatte som arbeider ute i etatene. Alle tre brukte 

fylkeskommunens sider til daglig. De trakk blant annet fram nyhetstjenesten, 

saksbehandlingen og lenkesamlinger. 

 

Det var visse forskjeller på svarene de tre politikerne ga, men det ga ikke de store utslagene. 

De to fylkesvaraordførerne brukte IKT til daglig, men det virket ikke som om de hadde et 

spesielt gjennomtenkt forhold til teknologien. De så Internett som et redskap som var der og 

tenkte ikke på hvilke mangler det eventuelt hadde. Den andre fylkespolitikeren fra Hordaland 

lot til å ha et mye mer aktivt forhold til teknologi og hadde tydeligvis tenkt gjennom en del 

problemstillinger på forhånd. Han var jevnt over mer kritisk enn de andre to. 

 

4.2.2.2 IT-ansatte 

IT-sjefen i Hordaland ikke ville kommentere innholdet på hjemmesidene, men han var veldig 

fornøyd med at sidene var så mye i bruk. Han skulle gjerne sett at man hadde lagt vekt på mer 

kommunikasjon med brukerne og trakk fra videooverføring fra politiske møter som noe han 

ønsket å satse på. Han mente det var viktig å ha en felles redaktør for nettsidene fordi 

vedkommende kunne fungere som en drivkraft for webarbeidet. Til daglig brukte han 

intranettet og Internett mye, men ikke de eksterne fylkeskommunale sidene. Det trodde han 

var ganske vanlig for ansatte i fylkeskommunen. 
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IT-sjefen i Vestfold syntes at sidene var for kjedelige, han mente også at det var vanskelig å 

finne fram til andre typer informasjon enn nyheter. Nettstedets viktigste funksjon oppfattet 

han som tredelt: 

• Generell informasjon 

• Møte med publikum, med oversikt over tjenester etc. 

• Tilgang på saker osv. for politikere 

 

Han var fornøyd med hvordan dette ble i varetatt i dag. Samtidig ønsket han at sidene hadde 

vært mer tilgjengelige. Han pekte på viktigheten av at brukerne ikke skulle behøve å kjenne til 

hvordan fylkeskommunen var bygd opp for å finne fram på nettstedet. Man kan ikke forvente 

at folk skal kjenne fylkeskommunens hierarki, mente han. Når det gjaldt organiseringen av 

sidene, mente han at det var viktig at det hele tiden kom tydelig fram at man befant seg på 

fylkeskommunens sider. Man hadde hatt ganske harde diskusjoner på designet i forbindelse 

med siste omlegging. Det kom opp hver gang jeg stilte spørsmål knyttet til organiseringen. 

 

Begge IT-sjefene var litt motvillige når det gjaldt å tråkke i andres bed. IT-sjefen i Hordaland 

reagerte ved å ikke ville svare på alle spørsmålene, spesielt de som gikk på innhold. Begge ble 

imidlertid litt mer tydelige etter hvert. 

 

4.2.2.3 Informasjonsmedarbeidere 

Kontorsjefen for kultursektoren i Vestfold mente at det var positivt i seg selv at man var på 

nett. Men både informasjonssjefen i Hordaland og kontorsjefen i Vestfold syntes sidene var 

for statiske. Informasjonssjefen i Vestfold mente det var vanskelig å finne fram til hvem som 

gjør hva i fylkeskommunen, men han syntes oppdateringen av nyhetssidene var bra. 

Webadministratoren i Vestfold var fornøyd med at de hadde funnet fram til et verktøy som 

gjorde det lett å publisere nyheter selv om man ikke kunne noe html, men han savnet et design 

som innbød til mer dialog med brukerne. 

 

I Vestfold er webadministratoren og informasjonssjefen enige om at nyhetsformidlingen er 

blant de viktigste funksjonene til nettstedet, og de er godt fornøyde med måten dette håndteres 

på i dag. De mener at andre ting også er viktige, men de kommer ikke med eksempler. 

Informasjonssjefen i Hordaland trekker fram den politiske behandlingen som et viktig punkt, 

og oversikt over hvem man skal henvende seg til for å få løst en bestemt oppgave som et 

annet. Man har forbedringspotensiale på begge punkt, men spesielt på det siste, mener han. 
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På spørsmål om hva de ville gjøre for å forbedre sidene vesentlig var forslagene forskjellige:  

I Hordaland arbeidet man med å legge ut postjournalene, men det gjensto en del i forhold til 

personvern. I Vestfold etterlyste man henholdsvis mer oppdaterte sider (kontorsjefen), større 

mulighet for interaktivitet (webadministratoren) og mer brukervennlighet (informasjons-

sjefen). 

 

Informasjonssjefen i Hordaland var stort sett fornøyd med måten man hadde organisert 

arbeidet med sidene på. Det var viktig for ham at avstanden mellom de som utførte arbeidet i 

avdelingene og de som informerte om arbeidet var kortest mulig. Han så det som 

problematisk at det ikke ble avsatt nok tid til publisering, dessuten sprikte kanskje designen 

for mye, mente han. De hadde dessuten hatt noen tilfeller av uenighet mellom informasjons-

avdelingen og de som publiserte, i forbindelse med at noen fra informasjonsavdelingen hadde 

gått inn å rettet på rene faktafeil. Noen av dem som publiserte så helst at det bare var de selv 

som hadde adgang til å redigere sine egne sider. Informasjonssjefen brukte hjemmesidene til 

fylkeskommunen mye, både til eget bruk og for å rettlede publikum som ikke fant det de lette 

etter på egenhånd. 

 

I Vestfold har man valgt en konsernløsning med likt design for de fleste virksomhetene. Deler 

av kulturvirksomheten har fått beholde sine egne websider i tillegg til de som befinner seg i 

konsernmodellen, poengterte kontorsjefen for kulturseksjonen. Det lett håndterbare 

publiseringsverktøyet har gjort at man kan ha mange journalister og redaktører, men utseendet 

blir for kjedelig, hevdet han.  

 

Konsernløsningen synliggjør fylkeskommunen, sa webadministratoren og informasjonssjefen. 

Sistnevnte la dessuten vekt på at systemet er lite sårbart i forhold til sykdom og ferie-

avvikling. Det har vært en del motstand mot den, men både han og webadministratoren mente 

løsningen likevel var den eneste rette. Noen av virksomhetene blir litt usynlige ved at man 

bruker konsernløsningen, men det er nødvendig å styrke fylkeskommunens ansikt utad, mente 

webadministratoren. 

 

Dette er mennesker som jobber med informasjon til daglig og har et avklart forhold til det 

meste av det jeg spurte om. De har mange ønskemål og klare ideer om hva som vil gjøre 

nettstedene bedre, men tid og ressurser setter en del begrensninger. Konsernløsningen i 

Vestfold har ført til en del splittelse som man ikke later til å ha 100%  kontroll på ennå. 
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4.2.3 Vestfold kontra Hordaland 

Vestfold fylkeskommunes konsernmodell lot til å ligge lenger fram i bevisstheten enn 

informasjonsstrategien deres. Det var kanskje ikke så rart, i og med at strategien er fra 1997, 

mens konsernløsningen er fra 2002. Modellen hadde dessuten skapt atskillige bølger da den 

ble gjennomført. Nå lot det til at sinnene stort sett hadde lagt seg, og alle var veldig opptatt av 

at nettstedet skulle synliggjøre at man befant seg på sider som tilhørte Vestfold fylkes-

kommune.  

 

I Hordaland fylkeskommune har man en IT-strategi fra 2002. Den har med noe om døgnåpen 

forvaltning og servicetorg. I tillegg sier den: ”Fylkeskommunen vil legge vekt på den satsing 

som ligg i ’e-norge’-planen for å gjera det offentlege Noreg lettare tilgjengeleg for ’folk 

flest’.” Man hadde i større grad latt det blomstre fritt i Hordaland enn i Vestfold. Først og 

fremst fokuserte man på å være oppdatert og å øke brukervennligheten. Det ble brukt mindre 

energi på å oppnå et ensartet utseende. I begge fylker og blant alle intervjugrupper ble ønsket 

om mer brukervennlighet og mer interaktivitet nevnt.  

 

4.2.4 Oppsummering 

Mange av intervjupersonene la stor vekt på brukervennlighet i forbindelse med 

hjemmesidene. Informasjonsmedarbeiderne har ansvaret for innholdet på sidene, mens IT-

seksjonen legger til rette rent teknisk. Politikerne overlater både arbeidet med og ansvaret for 

nettstedet til administrasjonen. Det var små forskjeller mellom Vestfold og Hordaland i 

forbindelse med disse spørsmålene. Politikernes svar var litt ujevne og IT-sjefene var litt 

forsiktige med sine svar, mens informasjonsmedarbeiderne svarte utfyllende og gjennomtenkt. 
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4.3 Politikk og planer 
4.3.1 Generell vurdering 

Som nevnt i  kapittel 2.2.6 har de to fylkeskommunene valgt forskjellige løsninger i forhold til 

planer og nedtegnet politikk innenfor feltene IKT og informasjon: I Hordaland har man en ny 

IT-strategi som blir rullert årlig, men man mangler informasjonsstrategi. I Vestfold har IKT 

blitt integrert i øvrige strategidokumenter, mens man har en egen informasjonsstrategi. 

Dokumentet er imidlertid fra 1997. Man har gjort en del endringer i forhold til praksis i løpet 

av den tiden som er gått, men de er ikke nedtegnet i samlet form. Jeg har derfor tatt 

utgangspunkt i de eksisterende strategiplanene i det videre arbeidet. Noen av dem jeg 

intervjuet henviste til andre, nærmere bestemt til IT-sjefen i Hordaland og informasjonssjefen 

i Vestfold, allerede på første spørsmål om politikk. Jeg unnlot stort sett å stille dem flere 

spørsmål om emnet.  

 

Den viktigste egenskapen ved strategidokumentene er at de trekker opp de store linjene for 

virksomheten, svarer de fleste av intervjuobjektene. Det stemmer godt overens med hva som 

er uttrykt i dokumentene. I Vestfolds informasjonsstrategi kan vi blant annet lese: 

 

Hensikten med en informasjonsstrategi er å gjøre Vestfold fylkeskommunes 

informasjonsvirksomhet bedre og mer målrettet både i forhold til målgruppene, valg 

av medier og i forhold til Vestfold fylkeskommunes behov. (Roselin, 1997) 

 

I Hordaland har man trukket fram fire punkter som det skal være fokus på (Nottveit, 2002): 

• Utnytting og avkastning av IT-investeringane 

• Motivasjon & kompetanse 

• Modernisering & utvikling 

• Effektivitet & kvalitet 

 

Man har med andre ord valgt en mer instrumentell tilnærming i Hordaland enn i Vestfold. 

Men man vektlegger mange av de samme punktene når man går mer i dybden. 

Brukervennlighet er et stikkord som går igjen flere steder. Det er et hensyn som stadig blir 

viktigere om man ikke skal tape kampen om brukerne. 
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Den overordna IKT-politikken vektlegger altså økonomiske og sosiale, målsettinger 

samtidig: Ved å satse på ny teknologi skal en oppnå økonomisk vekst og bedre 

konkurranseevne. Samtidig skal en unngå nye sosiale skiller mellom dem som har 

tilgang til og bruker ny teknologi og dem som ikke har det. ”Informasjonssamfunnet” 

skal være for alle, og IKT skal bli et verktøy for velferd og demokratisering. (Storsul, 

2002) 

 

Jeg  spurte hvilke hensyn som ble tatt ved utarbeidelsen av politikk og planer. De fleste trenge 

litt hjelp til å komme i gang og mine forslag var: tilgjengelighet for innbyggerne, utnytte 

teknologiske nyvinninger og rasjonalisering. Noen tok mine punkter og la til noen egne, mens 

et par blant annet trakk fram åpenhet og samhandling med omverden. 

 

Kan innbyggerne finne fram til strategidokumentet på fylkeskommunens nettsted?, var et av 

spørsmålene mine. I Hordaland var det tre som visste at man kunne finne fram til det på web 

hvis man gikk via den politiske behandlingen dokumentet hadde vært gjennom. Den siste var 

usikker. De tre som visste svaret mente det var rimelig at det var slik, siden de oppfattet det 

som et administrativt, ikke et politisk dokument. I Vestfold ble ikke spørsmålet stilt til alle, og 

de som ble spurt, visste ikke. Et søk på Vestfold fylkeskommunes sider gir null treff. Dette, 

sammen med det faktum at informasjonsstrategien er så vidt gammel, gjør at jeg regner det 

som overveiende sannsynlig at den ikke er lagt ut. Jeg finner det underlig at et dokument som 

sier noe vesentlig om innbyggernes rettigheter i forhold til åpenhet og tilgang, ikke er lagt 

tilgjengelig på det fylkeskommunale nettstedet. 

 

Lokaldemokratiet er avhengig av åpenhet og tilgang til informasjon om forvaltningens 

og politikernes beslutninger. Kommunesektoren skal praktisere meroffentlighet. Ny 

teknologi kan bidra til å yte publikum bedre service ved at informasjonen gjøres 

tilgjengelig på nye og bedre måter. (Byggesteiner for kommunal IT-politikk, 1996) 

  

Jeg spurte spesielt om hvem som hadde vært aktive i prosessen med å utforme dokumentet. 

Begge steder var strategidokumentet resultatet av arbeidet til en gruppe sammensatt for 

anledningen, og i begge tilfeller var dokumentet vedtatt politisk. I Hordaland var det en 

prosjektgruppe som blant annet bestod av den fylkeskommunale toppledelsen, politikere, 

representanter fra IT-avdelingen og diverse andre avdelinger, inkludert fylkeskommunale 
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institusjoner og de videregående skolene. I Vestfold ble det nedsatt et utvalg under 

rådmannen. De som ble intervjuet hadde liten formening om sammensetningen av utvalget. 

 

Når det gjelder forholdet til leverandører og teknologiske interesser, lot det til at man i liten 

grad hadde tatt slike hensyn i forbindelse med utarbeidelsen av  strategidokumentene. I 

Hordalands IT-strategi står det riktignok at det ”er særs viktig med aktiv bruk av pedagogisk 

programvare tilpassa det lokale næringsliv,” men det betyr ikke at avgjørelsene er overlatt til 

andre. 

 

4.3.2 Personalkategorier 

4.3.2.1 Politikere 

Alle politikerne i undersøkelsen visste om fylkeskommunens strategidokument. De to 

politikerne fra Hordaland hadde et syn på hovedpunktet i strategien som skilte seg litt fra 

flertallet: Den ene mente at det viktigste var å nærme seg det papirløse samfunnet, mens den 

andre (fylkesvaraordføreren) sa litt vagt at den handlet om ”informasjonsbiten innad og utad”. 

Dessuten trakk hun fram bredbåndssatsingen til fylkeskommunen. Hun bemerket at hun burde 

ha lest IT-strategien før intervjuet fordi arbeidet med den lå litt tilbake i tid. Fylkesvaraord-

føreren i Vestfold mente det vesentligste var å ha en helhetlig informasjonsstrategi. Han sa 

blant annet: 

 

Det er jo også en erkjennelse av at en informasjonsstrategi er viktig. At 

informasjonspolitikk ikke må være for utydelig. Man må vite hva man skal. Det er 

viktig også for fylkeskommunen som forvaltningsnivå. Vi er interessert i å meddele 

mediene vedtak som blir fattet, diskusjoner som går. Vi ønsker å være synlige i 

mediene. 

 

Da det ble snakk om hvilke hensyn som var tatt under utarbeidelsen av dokumentet, svarte 

den ene politikeren fra Hordaland at han ikke visste noe annet enn det han kunne lese seg til i 

selve IT-strategien. Fylkesvaraordføreren i Hordaland la til informasjonsflyt i tillegg til mine 

tre forslag, tilgjengelighet for innbyggerne, utnytte teknologiske nyvinninger og 

rasjonalisering. Dessuten trakk hun fram behovet for sikkerhet på grunn av at man satt med 

mye sensitiv informasjon. Kollegaen hennes fra Vestfold mente også at mine tre punkter 

hadde vært med. Han trakk dessuten fram hensynet til medier og brukere, foruten behovet for 

å redusere papirbruken i fylkeskommunen. 
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Ingen av fylkesvaraordførerne visste om strategidokumentet var tilgjengelig på web, i 

motsetning til den andre politikeren jeg intervjuet i Hordaland. Han så det som helt 

uproblematisk at den ikke var tilgjengelig fordi han oppfattet det som et administrativt 

verktøy. Senere i intervjuet poengterte han imidlertid at han syntes alt som ikke det var 

spesielle grunner til å unndra offentligheten, burde være tilgjengelig, såkalt meroffentlighet. 

Da jeg spurte hvorfor han ikke inkluderte IT-strategien i dette, snudde han og sa man kanskje 

burde legge den ut. 

 

Da jeg spurte om hvem som hadde vært aktive i prosessen med å utforme politikken var 

politikeren fra Vestfold mer usikker. Han mente det var informasjonsmedarbeiderne som 

hadde gjort forarbeidet, men han visste at den var vedtatt i fylkestinget. Den ene politikeren i 

Hordaland pekte på administrasjonen. Politikerne kom bare inn med sandpåstrøing, mente 

han. Fylkesvaraordføreren i Hordaland var ikke helt enig: Det var en prosjektleder, folk fra 

IT-avdelingen, men også noen politikere, trodde hun. 

 

Det var store, individuelle forskjeller i svarene fra de tre politikerne. Ulikhetene lot blant 

annet å være knyttet til i hvilken grad de selv hadde vært innblandet i arbeidet, avstand i tid og 

om man hadde arbeidsplassen sin på fylkeshuset. 

 

4.3.2.2 IT-ansatte 

IT-sjefen i Hordaland er forfatter av IT-strategien for sin fylkeskommune. Han hadde naturlig 

nok et svært aktivt forhold til dokumentet og brukte det ofte. Den viktigste oppgaven 

strategien fylte var å få til en samordnet IT-utvikling i hele organisasjonen, mente han. Det 

skulle være et dokument som kunne brukes i det daglige arbeidet: praktisk, ikke bare 17.-

maitaler. Det er en del prosjekter på gang i forhold til elektronisk samhandling og flere vil nok 

komme etter hvert. Det er en del som framstår som mye klarere nå enn det var på det 

tidspunktet IT-strategien ble laget. Da var det viktig å lage en basis, så kan utvidelser komme 

senere, for eksempel i forhold til den regionale IKT-satsingen, sa han. Ellers trakk han fram 

sikkerhet, standardisering og kost/nytte. Spørsmål omkring tilgjengelighet for brukerne hører 

hjemme i en informasjonsstrategi, heller enn i en IT-strategi, hevder han. Noen informasjons-

strategi har man ikke i Hordaland fylkeskommune. 

 

Prosessen med å utforme politikken ble gjennomført av en stor prosjektgruppe med skoler og 

institusjoner, i tillegg til toppledelsen. Dokumentet er bare tilgjengelig på det fylkes-
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kommunale nettstedet via den politiske behandlingen av det. Som politikeren fra samme 

fylkeskommune, oppfatter IT-sjefen det som et internt arbeidsredskap. Han synes ikke det er 

noe problem at det vil være svært vanskelig å finne fram til det på nettet. 

 

Vi har tidligere hatt en IT-strategi, men nå har vi fått et nytt regime der den enkelte 

virksomhet er ansvarlig for sin bruk av IT, forteller IT-sjefen i Vestfold fylkeskommune. IT 

blir dermed integrert i det øvrige strategiarbeidet. Nå har vi et teknologisk fundament, og det 

gjenstår å se om denne løsningen blir en suksess. Innholdet er det man skal konsentrere seg 

om framover, og det er ikke teknologenes oppgave.  

 

Når det gjelder informasjonsstrategien, tar den for seg hvordan saker skal håndteres fra det 

administrative til det politiske. Den inneholder informasjonspolitikken, men også for 

eksempel fylkeskommunens grafisk profil. For svar på de øvrige spørsmålene omkring 

informasjonsstrategien henviser han til informasjonssjefen. 

 

4.3.2.3 Informasjonsmedarbeidere 

Kontorsjefen for kultursektoren og webadministratoren i Vestfold fylkeskommune svarte bare 

delvis på spørsmålene om politikk og planer. Kontorsjefen vet at det finnes noe nedtegnet, 

men han henviser til informasjonssjefen i stedet for å svare selv fordi han mener han kjenner 

detaljene for dårlig. Webadministratoren viser til den gamle IT-strategien som er blitt utdatert 

på grunn av de store endringene som har foregått i organisasjonen siden den ble nedtegnet. Ut 

over det trekker han fram viktigheten av å få fram konsernmodellen ved at for eksempel 

fylkesvåpenet er synlig på alle de fylkeskommunale hjemmesidene. 

 

Informasjonssjefen i Vestfold fortalte at man hadde omorganisert hele informasjons-

virksomheten med virkning fra 1. februar 2003, sånn at alle som arbeidet med ekstern 

informasjon var samlet i én avdeling. I tilknytning til det har man blant annet jobbet med 

definisjoner av arbeidsområder. Den opprinnelige informasjonsstrategien tar i større grad for 

seg de prinsipielle føringene ved den totale informasjonsvirksomheten, og det aller viktigste 

punktet er åpenhet, mener han. Han hadde litt problemer med huske detaljene rundt 

strategidokumentet, men visste at et utvalg under rådmannen hadde laget den og at den var 

vedtatt av fylkestinget. 
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Informasjonssjefen i Hordaland trakk fram flere punkter han mente var vesentlige med IT-

strategien til Hordaland fylkeskommune: Tilgjengelighet, effektivitet, standardisering og en 

mer interessant hverdag for de ansatte. Som fylkesvaraordføreren sin bemerker han at han 

burde lest dokumentet før intervjuet. Han har problemer med å huske hvilke hensyn som ble 

tatt ved utarbeidelsen av strategien, men mener at ansvarsfordelingen mellom bestiller og 

utfører av et oppdrag ble mye diskutert. Helsesektoren var en pådriver da man startet arbeidet. 

Andre aktører var avdeling for regional utvikling, opplæringsavdelingen og IT-seksjonen, 

som i tillegg hadde prosjektlederen. 

 

Også blant informasjonsarbeiderne sprikte kunnskapene om strategidokumentene fra to som 

ikke så seg i stand til å besvare alle spørsmålene, til to som ikke hadde arbeidet direkte med 

dem, men som likevel satt inne med mange detaljer. 

 

4.3.3 Vestfold kontra Hordaland 

De to fylkeskommunene har altså valgt forskjellige løsninger når det gjelder arbeidet med 

politikk og planer: Mens Hordaland har en IT-strategi, men mangler informasjonsstrategi, er 

det motsatt i Vestfold. Den personen som hadde det klareste grepet på sin fylkeskommunes 

strategidokument var naturlig nok IT-sjefen i Hordaland, i og med at han hadde forfattet det. 

Begge informasjonssjefene hadde også god oversikt over hvordan det stod til med fylkes-

kommunens politikk og planarbeid. Ellers var det overraskende variable svar begge steder. 

Flere, spesielt i Vestfold, var så pass usikre at de valgte ikke å svare. 

 

4.3.4 Oppsummering 

Igjen blir brukervennlighet trukket fram av flere av intervjupersonene. I alle personalgruppene 

var kunnskapene sprikende. Begge fylkeskommuner hadde laget strategidokumentene som et 

samarbeidsprosjekt mellom flere avdelinger, men mens Hordaland har satset på en IT-strategi, 

har Vestfold en informasjonsstrategi. Det ble lagt liten vekt på leverandørperspektivet. 
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4.4 Webgrensesnittet 
4.4.1 Generell vurdering 

Den delen av intervjuet der svarene sprikte mest, kom som en reaksjon på følgende påstand 

fra min side: ”Offentlige myndigheter kan, bevisst eller ubevisst, legge hindringer i veien for 

innbyggernes demokratiske rettigheter ved måten websidene er laget på.” En del av 

intervjupersonene ble veldig provosert og ville knapt nok svare. ”Hvorfor skulle vi gjøre noe 

sånt?”, var en reaksjon. At det kunne skje ubevisst, valgte de å se bort fra. Andre reagerte helt 

motsatt og fortalte at det var noe de var svært klar over og arbeidet aktivt for å unngå.  

 

Dagens webløsning i Hordaland ble utarbeidet av en styringsgruppe med representanter for 

ledelsen, ansatte i IT-seksjonen og enkeltmedarbeidere som var interessert i IT. Man 

gjennomførte en bred prosess. Den formelle beslutningsmyndigheten var fylkesrådmannen.  

 

I Vestfold nedsatte man en gruppe på tre personer som bestod av informasjonssjef, en 

politiker og en person fra IT-seksjonen. I tillegg trakk man inn et konsulentfirma. 

Fylkesmannens ledergruppe hadde det endelige ordet. Man valgte å legge seg på en 

konsernmodell og en del av de som allerede satt med egenproduserte nettsteder, måtte kvitte 

seg med dem. Det førte til massive protester. 

 

Begge fylkeskommunene har valgt å bruke Microsoft-produkter til å lage websidene sine.  

I seg selv er det helt uproblematisk. Det er til og med svært vanlig i en del miljøer. Det jeg 

finner betenkelig er de tilfellene der man legger opp til at kun brukere som har gjort samme 

valg som designeren med tanke på programvare, kan utnytte nettstedet fullt ut.  

 

Her går det et skarpt skille mellom de aktuelle fylkeskommunene. Hordaland fylkeskommune 

har valgt et design som ikke stiller krav til at brukeren har en bestemt nettleser. I Vestfold må 

man bruke Microsoft Internet Explorer eller en ny versjon av Mozilla eller Netscape. Hvis 

man bruker en eldre versjon av de sistnevnte eller en hvilken som helst versjon av den 

norskproduserte nettleseren Opera, virker ikke toppmenyen og bare deler av venstremenyen. 

Funksjonaliteten som ikke virker skikkelig er den som skal la en smørbrødliste over 

undersidene vise seg når man drar musa over et menyvalg. Dette skyldes ene og alene valget 

av publiseringsverktøy, og intervjuene viste at valget var gjort med åpne øyne. 
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”Når informasjon om rettigheter og muligheter til påvirkning gjøres avhengig av teknologisk 

kunnskap og utstyr, er det problematisk også i forhold til at vi skal ha et fungerende 

demokrati.” (Sørgaard, 1997) Valg av programvare hører i høyeste grad hjemme i en slik 

sammenheng.  

 

Det er ikke et ukjent fenomen. Jan Omdahl, Gisle Hannemyr og Espen Aarseth viser til at 

Statens reiseregninger kun kan fylles ut på nettet og bare hvis man har Windows 95/98/2000 

eller NT (Omdahl, 2002; Hannemyr, 2002; Aarseth, 2003). Det er på mange måter mer 

betenkelig enn kravet til nettleser. Å laste ned en ny nettleser er for de fleste en teoretisk 

mulighet. Å bytte operativsystem for å være i stand til å fylle ut en reiseregning, er det ikke. 

Men her er det stort sett snakk om Statens egne brukere som vil tape penger på å ikke følge 

rådet. Det gjør situasjonen litt annerledes enn i forbindelse med Vestfold fylkeskommunes 

nettsted. Det er ikke ofte man treffer på brukere som taper økonomisk på å ikke bruke samme 

programvare som designeren av et nettsted. De fleste potensielle brukerne vil i stedet være 

tapt for godt.  

 

En annen faktor som gjør Vestfold fylkeskommunes valg alvorlig er at i tilfellet med 

reiseregningene får man klar beskjed om hva som kreves av brukerens programvare. På den 

fylkeskommunale siden får man verken tilsvarende beskjed eller noen feilmelding. Ingenting 

skjer, og man vet ikke hvorfor. Mange vil trolig tenke at det skyldes en midlertidig feil ved 

siden og komme tilbake senere, og deretter gi opp når den samme feilen oppstår igjen. Andre 

forsvinner etter første forsøk. Med så mange spennende nettsteder, er det liten grunn til å 

kaste bort tiden på en fylkeskommunal side som ikke ser ut til å virke en gang.  

 

4.4.2 Personalkategorier 

4.4.2.1 Politikere 

Jeg stilte sju spørsmål om webgrensesnitt og nettleser. De handlet blant annet om hvem som 

hadde tatt avgjørelsene, om det hadde vært enighet om valget og lignende. Politikerne fra 

Hordaland kunne i liten grad svare. Fylkesvaraordføreren mente å vite at Microsoft Internet 

Explorer var i bruk som nettleser og hun visste at det var en gjennomført standard i hele 

fylkeskommunen. De fleste av de andre spørsmålene kunne hun ikke svare på. Den andre 

politikeren hadde ikke sitt daglige virke på fylkeshuset slik som sin kollega, så han kunne 

ikke svare på noen av spørsmålene omkring interne valg. 
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Fylkesvaraordføreren i Vestfold mente at webgrensesnittet var et resultat av et samarbeid 

mellom de som driver siden og et konsulentfirma. Beslutningen ble tatt administrativt, mente 

han, og var med andre ord ikke klar over at det satt en politiker i prosjektgruppen som tok 

beslutningen. De øvrige spørsmålene om webgrensesnittet svarte han ikke på, men han visste 

hvilken nettleser man brukte. 

 

Politikeren fra Vestfold stilte seg avvisende til påstanden min om at myndighetene kunne 

legge hindringer i veien for innbyggernes demokratiske rettigheter. Det var selvfølgelig mulig 

å gjøre det, mente han, men da måtte man jo legge vrangviljen til. Det største problemet var 

nok heller i forhold til dem som ikke hadde gode nok IT-kunnskaper til å benytte seg av 

sidene. Fylkesvaraordføreren i Hordaland delte den bekymringen. Hun trodde imidlertid at det 

løste en del problemer at man hadde samme informasjonen tilgjengelig både i papirform og på 

web. Dessuten er det stadig flere brukere som behersker teknologien etter som tiden går, 

påpekte hun. Hun gjentok dessuten sin påstand om at sidene er enkle å finne fram i. 

 

Den andre fylkespolitikeren fra Hordaland så heller ikke myndighetenes rolle som et stort 

problem. Han var likevel klar over at man kunne gjøre det nesten umulig for brukerne å finne 

fram, og på den måten ødelegge deres mulighet til å skaffe seg den informasjonen de trengte. 

”Har du lest Douglas Adams’ bok The Hitch Hiker’s Guide to the Galaxy?” spurte han. ”Det 

er en scene i begynnelsen som beskriver hva jeg mener.”: 

 

”Mr Prosser said: ‘You were quite entitled to make any suggestions or protests at the 

appropriate time you know.’ 

‘Appropriate time?’ hooted Arthur. ‘Appropriate time? The first I knew about it was 

when a workman arrived at my home yesterday. I asked him if he'd come to clean the 

windows and he said no, he'd come to demolish the house. He didn't tell me straight 

away of course. Oh no. First he wiped a couple of windows and charged me a fiver. 

Then he told me.’ 

’But Mr. Dent, the plans have been available in the local planning office for the last 

nine months.’ 

’Oh yes, well as soon as I heard I went straight round to see them, yesterday 

afternoon. You hadn't exactly gone out of your way to call attention to them had you?  

I mean like actually telling anybody or anything.’  

’But the plans were on display...’  
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’On display? I eventually had to go down to the cellar to find them.’  

’That's the display department.’  

’With a torch.’  

’Ah, well, the lights had probably gone.’  

’So had the stairs.’  

’But look, you found the notice didn't you?’  

’Yes,’ said Arthur, ‘yes I did. It was on display in the bottom of a locked filing cabinet 

stuck in a disused lavatory with a sign on the door saying Beware of the Leopard.’” 

(Adams, 1979) 

 

Av de tre var det nok sistnevnte som hadde det klareste bilde av de problemene nettet kunne 

by på, men han så svært få problemer med Hordaland fylkeskommunes arbeidsmåte. Et syn 

som selvfølgelig kan være påvirket av at han var den eneste av dem jeg intervjuet som ikke 

hadde fylkeskommunen som arbeidsplass.  

 

4.4.2.2 IT-ansatte 

IT-sjefen i Vestfold hadde naturlig nok god oversikt over prosessen med å komme fram til en 

webgrensesnitt, siden han var en av prosjektgruppens tre medlemmer. Han ser både fordeler 

og ulemper ved måten det ble gjennomført på: Det var viktig at man fikk innført konsern-

modellen og arbeidet ble veldig effektivt på denne måten, men det førte til store diskusjoner 

og ikke alle krav ble hørt. Han mener at kritikken har lagt seg etter som tiden har gått. På det 

tidspunktet intervjuet foregikk, holdt man på med et prosjekt for å danne en felles IT-enhet for 

hele fylkeskommunen. I det arbeidet ble den enkelte ansatte i større grad trukket inn, både 

fordi det angikk dem direkte, men også fordi man hadde lært en del om viktigheten av 

deltakelse for å oppnå lojalitet. 

 

Det er lagt opp til at løsningen skal evalueres etter to år, det vil si nyttår 2004, men IT-sjefen i 

Vestfold mener de har bundet seg opp en del ved valg av løsning: 

 

Du gjør noen systemvalg når du velger løsninger, og vi har jo ikke designet denne 

løsningen selv. […]  Da må man på en måte leve med de mulighetene som løsningen 

gir. Vi kan godt be om endringer og legge mange kroner på bordet for å få det til, men 

det er noe sånn kost/nytte som du hele tiden må vurdere. Vi har valgt en strategi som 

går på at vi skal velge standardprodukter og ikke skal drive spesialtilpasning. 
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IT-sjefen i Hordaland henviser til informasjonssjefen når det gjelder valg av webløsning.  

Han forteller imidlertid at man har kjøpt inn nye verktøy for publisering som man først skal 

teste ut på elevnettet i videregående skole. Det er bedre verktøy enn det man benytter i dag, 

spesielt med tanke på brukerkommunikasjon, forteller han. Dialog, skjemaer og votering er de 

funksjonalitetene han nevner spesielt. 

 

Begge fylkeskommunene har valgt Microsoft Internet Explorer som standard nettleser for sine 

ansatte. IT-sjefen i Hordaland forklarer det med behovet for å bruke løsninger som fungerer 

best mulig sammen, som for eksempel web- , databaseplattformer og nettverk. ”Det ser vi 

resultater av. At vi med små ressurser faktisk er kommet veldig langt med å utnytte standard,” 

sier han. IT-sjefen i Vestfold bruker lignende argumenter på vegne av sin fylkeskommune. 

 

IT-sjefen i Hordaland reagerte med latter på min påstand om myndighetenes mulighet til å 

legge hindringer i veien for tilgjengelighet. Internett gir heller innbyggerne større tilgang, 

mente han. Man kan jo stille seg spørsmålet om tjenesten er god nok, føyde han til.  Men den 

problemstillingen overlot han til informasjonssjefen. 

 

IT-sjefen i Vestfold gir meg helt rett i påstanden. Med det valget man har gjort på de 

fylkeskommunale sidene, har man satt en effektiv stopper for at brukere av Netscape og 

Opera skal få tilgang til alle sidene. Han er imidlertid mest opptatt av mangelen på standarder:  

 

Vi er jo i IT-verdens barndom ennå. [...] Det er jo helt sykt at man skal sitte med 

forskjellig grensesnitt på sånne tekniske ting. Det blir som at du kan velge å kjøpe bil 

med ratt på høyre eller venstre side, og ut i fra det kan du velge å kjøre på høyre eller 

venstre side av veien. 

 

Han ser nettleserspørsmålet som en svakhet, men ikke noe stort problem. I løpet av sin tid 

som webadministrator fikk han bare 3-4 henvendelser om dette. Dessuten har jo brukerne 

også et valg: De kan bare laste ned en ny nettleser gratis. Jeg finner holdningen hans 

problematisk på to forskjellige plan. Terskelen for å komme med en klage er for mange 

brukere svært høy. Man skal forstå hva som er problemet før man trekker inn andre. Man skal 

dessuten bry seg nok om programvarerelaterte spørsmål og/eller å komme inn på nettopp den 

websiden, til at man bruker tid og energi på å formulere en klage. Man skal også ha en viss tro 
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på at klagen vil føre til at problemet blir løst. Med disse punktene i bakhodet blir 3-4 

henvendelser ganske mye. 

 

Det kan være flere grunner til ikke å laste ned ny nettleser: Man kan ha en gammel maskin 

med dårlig plass. Kanskje sitter man på en maskin man ikke eier. Det være seg en 

publikumsmaskin på et folkebibliotek, en elevmaskin på en skole eller på en arbeidsplass med 

standardisert desktop. Man kan ha linjer med liten kapasitet, for eksempel en analog 

telefonlinje. Det vil gjøre nedlastningen både tidkrevende og kostbar. Hvis man har 

mangelfulle tekniske kunnskaper, kan det gjøre selve nedlastningsprosessen uoverkommelig. 

En del brukere har sterke meninger om selve programvaren, de vil kun bruke programmer 

med åpen kildekode (se note i kapittel 1 eller underpunkt 4.5.1) og skyr alle Microsoft-

produkter. Noen har kunnskaper, maskinvare, linjer og alt det andre som skal til, men de 

mangler rett og slett vilje til å bruke tid på å laste ned en ny nettleser fordi nettstedet i seg selv 

ikke er interessant nok. 

 

Skillet mellom innstillingen til de to IT-sjefene er med andre ord stort. I Hordaland blir de 

fleste spørsmålene overlatt til informasjonssjefen. Han ser få problemer tilknyttet de 

spørsmålene han velger å besvare. IT-sjefen i Vestfold, som selv har jobbet som web-

administrator, har et veldig bevisst forhold til problematikken tilknyttet webgrensesnitt og 

tilgjengelighet. Han har imidlertid tatt et helt klart standpunkt der mye blir overlatt til 

leverandørenes vilje til å prioritere åpenhet. 

 

4.4.2.3 Informasjonsmedarbeidere 

Alle informasjonsmedarbeiderne hadde klart for seg hvordan prosessen med å velge 

webgrensesnitt hadde foregått. Løsningen var et kompromiss der diskusjonen gikk på valget 

mellom å legge hovedvekten på funksjoner eller organisasjon, i følge informasjonssjefen i 

Hordaland. Man burde lagt større vekt på funksjoner, mener han, men det viktigste var å få 

løsningen opp å gå. Om det blir endringer i forhold til nåværende løsning avhenger blant 

annet av en nært forestående omorganisering og av hvordan de nyinnkjøpte publiserings-

verktøyene fungerer. 

 

Ingen av intervjuobjektene fra Vestfold forsøker å legge skjul på at innføringen av det nye 

webgrensesnittet førte til mye uro i organisasjonen. Få fikk være med å bestemme og mange 

følte at de ikke ble hørt. Webadministratoren peker ut skole og kultur som de områdene som 
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protesterte høyest. Kontorsjefen fra kulturseksjonen bemerker at det ble veldig følelsesladet. 

Han trekker fram at Vestfold fylkesbibliotek16, Midgard Historiske Senter17 og Haugar 

Vestfold Kunstmuseum18 fikk beholde sine respektive sider. Haugar og Midgard fikk i tillegg 

egne informasjonssider på fylkeskommunens nettsted. Argumentet for at fylkesbiblioteket 

fikk særbehandling, var at publiseringsverktøyet fylkeskommunen brukte ikke var 

kompatibelt med fylkesbibliotekets katalogapparat. Haugar og Midgard hadde etablert en fast 

leserkrets utenlands som man ikke ønsket å miste. Fylkesarkivet for Vestfold19 hadde man 

ikke samme tunge argumentene for å særbehandle, så de måtte ta til takke med en konsernside 

på samme måte som de videregående skolene og fylkeskommunens øvrige virksomheter.  

 

Kontorsjefen likte verken måten ordningen ble gjennomført på eller designet som ble valgt. 

Han synes løsningen er for enkel rent utseendemessig. Både han og webadministratoren 

trekker fram 1. januar 2004 som datoen for evaluering av sidene. Begge regner med at det kan 

bli endringer da. 

 

Den eneste som har noe å bemerke i forhold til valg av nettleser er webadministratoren i 

Vestfold. Kommentaren hans går ikke på at man bruker Microsoft Internet Explorer internt i 

fylkeskommunen, men at han oppfatter det som et stort problem at webløsningen ikke 

fungerer skikkelig i forhold til andre nettlesere. Det er kanskje grunn til å vurdere og bytte 

leverandør på grunn av dette problemet, mener han. Linux kan være et alternativ, i følge ham. 

 

Presentert for påstanden min om innbyggernes demokratiske rettigheter i forhold til 

myndighetene, så webadministratoren ingen sammenheng med det vi nettopp hadde snakket 

om. Målet hans var at publikum skulle være i stand til å finne fram til den informasjonen de 

trengte. Ut over det hadde han ikke tenkt særlig mye over problemet. Kontorsjefen mente at 

man hadde innbyggerne i høysetet og var svært opptatt av brukervennlighet. ”Vestfold 

fylkeskommune kjører en veldig åpen linje,” sa han. Informasjonssjefen i Vestfold sa seg enig 

i påstanden min, men mente at fokus var på brukervennlighet og åpenhet i fylkeskommunen, 

så han følte seg ikke truffet. 

 

                                                 
16 Vestfold fylkesbibliotek: http://www.vf.fylkesbibl.no/  
17 Midgard Historiske Senter: http://www.midgardsenteret.no/ og http://midgard.vfk.no/   
18 Haugar Vestfold Kunstmuseum: http://www.haugar.com/ og http://haugar.vfk.no/  
19 Fylkesarkivet for Vestfold: http://fylkesarkivet.vfk.no/  
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Informasjonssjefen i Hordaland var den som virket mest opptatt av problematikken innenfor 

denne gruppen.  

 

Den påstanden kan ha mange elementer i seg: fra at du er helt ubevisst i bruken av 

farger på nettsidene dine, som gjør at svaksynte og fargeblinde nesten ikke kan se noe 

som helst, til at du har tekniske løsninger som gjør at det tar evigheter for en som ikke 

har en super breibåndstilgang å laste ned ting. […] Vi er rimelig bevisste med at vi 

ikke bare lager fancy fonter og sånt, men holder oss til ting som er rimelig lesbart. 

 

Hans utsagn stemmer godt overens med det synet Anders Ericson forfekter med tanke på 

enkelte brukergrupper: ”I tillegg bør det nevnes hvor diskriminerende dagens webteknologi er 

i forhold til flere befolkningsgrupper og minoriteter, ikke minst grupper av funksjonshemma.” 

(Ericson, 2001) 

 

Jevnt over var denne gruppen opptatt av brukervennlighet og åpenhet, men flere manglet 

kunnskaper og oppmerksomhet når gjaldt forholdet mellom brukervennlighet og teknologi. 

Jeg hadde forventet en større innsikt og ble overrasket over mangelen på sammenheng 

mellom teori og praksis. 

 

4.4.3 Vestfold kontra Hordaland 

Vestfold fylkeskommune har etter min mening et reelt problem i forhold til sine brukere, når 

de krever at alle skal velge én bestemt nettleser for å lese informasjonen på nettstedet. 

Problemet blir forstørret ved at man ikke informerer brukerne av andre nettlesere om hvorfor 

de ikke får tilgang til mange av sidene. En beskjed om hvilken nettleser man må bruke, 

kombinert med en feilmelding for dem som likevel forsøker å bruke menyene, ville være en 

stor forbedring som krever liten innsats. Den eneste fullgode løsningen er likevel å endre det 

nåværende kravet til nettleser. 

 

Informasjonssjefen i Hordaland fylkeskommune har etter mitt syn en forbildelig 

oppmerksomhet på grenseoppgangen mellom teknologi og tilgjengelighet. Man har sikkert 

områder som behøver mer arbeide, men grunnen er lagt for en god tilgjengelighet for 

brukerne. 
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4.4.4 Oppsummering 

I løpet av denne delen av intervjuet kom det fram et klart skille mellom de to fylkes-

kommunene. Mens begge fortsatt snakket om å ha fokus på brukeren, stenger Vestfold fylkes-

kommune ute de fleste brukerne som av en eller annen grunn ikke benytter nettleseren  

Microsoft Internet Explorer.  

 

Også i forbindelse med beslutningsprosessen for valg av brukergrensesnitt er det forskjeller 

på de to fylkeskommunene. I Hordaland hadde man gjennomført et stort prosjekt med 

representanter for de fleste ansatte i fylkeskommunen. I Vestfold hadde fylkesrådmannen 

nedsatt en 3-manngruppe bestående av IT-sjef, informasjonssjef og en politiker. De valgte en 

løsning som gjorde at flere måtte kvitte seg med websidene sine til fordel for et uniformert 

design. Det førte til store protester i  organisasjonen. Leverandørene hadde en viss makt i 

begge fylkeskommuner i og med at man hadde valgt å bruke ferdigutviklede publiserings-

verktøy. Det førte til at man hadde liten påvirkningsmulighet.  

 

Både blant informasjonsmedarbeiderne og politikerne var forskjellene i kunnskap påtagelig. 

Av de to IT-sjefene var det bare den fra Vestfold som svarte utfyllende. Han hadde et veldig 

klart bilde av problematikken rundt nettlesere, men han oppfattet det ikke som viktig nok til at 

han ville gjøre noe med det. 

 

 

4.5 Åpen kildekode og proprietære formater 
4.5.1 Generell vurdering 

Det går et skarpt skille mellom dem som går bevisst inn for å bruke åpen kildekode og dem 

som foretrekker å bruke såkalte proprietære formater. Debatten mellom de to miljøene går til 

tider så høy at man nesten kan snakke om forskjellige livssyn eller politiske syn. Linux er et 

typisk produkt innenfor åpen kildekode. Alle har tilgang til å se på hvordan det er 

programmert og kan selv gjøre endringer. Ofte ligger det et krav i bunnen om at eventuelle 

endringer også skal være åpent tilgjengelig for andre. Filosofien er at man får et produkt som 

er best mulig ved at alle som kan, bidrar. Det er ingen direkte motsetning mellom åpen 

kildekode og at man kan selge det endelige produktet. Selv om Linux er det produktet som er 

mest kjente, er det flere andre som også har åpen kildekode. 
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Det er veldig mange programmer som havner i kategorien proprietære formater. Det er 

produkter der de som har programmert og de som selger produktet, mener at de vil tape store 

summer om andre får tilgang til selve kildekoden. Microsoft-produkter er kanskje de mest 

kjente i denne kategorien, men de er langt fra de eneste. Tron Øgrim omtaler Linux som 

kommunisme i praksis. (Øgrim, 2000) Det kan nok Microsoft-tilhengerne være enige i. Men i 

motsetning til Øgrim oppfatter de ikke kommunisme som et gode. Linux-entusiastene 

anklager ofte Microsoft for å levere et dårlig produkt, mens Microsoft anklager Linux for å 

ødelegge markedet for alle andre. Jeg skal ikke gi meg inn i den debatten her. Når jeg stilte 

spørsmål om åpen kildekode og proprietære formater under intervjuene, var det fordi jeg 

gjerne ville kartlegge om det var noen sammenheng mellom synet på dette og uttalelsene i 

forhold til tilgjengelighet og webgrensesnitt.  

 

4.5.2 Personalkategorier 

4.5.2.1 Politikere 

Av de tre politikerne jeg intervjuet, var det bare en av politikerne fra Hordaland som kjente 

begrepene. Han fortalte at Høyre, som han representerte, og Sosialistisk Venstreparti hadde 

bedt fylkeskommunen vurdere å innføre Skole-Linux på de videregående skolene i 

Hordaland. Prisen på programvare og lisenser er mye lavere enn det Microsoft kan tilby, og 

det var et av argumentene deres. Det andre argumentet handlet om at de syntes det var 

problematisk at Microsoft hadde så stor markesandel. Han hadde fått inntrykk av at ansatte i 

IT-seksjonen var veldig negative til forslaget. ”Ikke rot oppi dette,” var tilbakemeldingen han 

hadde fått, i følge politikeren. 

 

4.5.2.2 IT-ansatte 

Begge IT-sjefene kjente naturlig nok til begrepene. Hordaland har, sammen med flere andre 

fylkeskommuner, vurdert Open Office20 i forhold til de videregående skolene. Oversettelser til 

bokmål og nynorsk var igangsatt. Kostnadene var et viktig aspekt. Ikke bare kostnader i 

forhold til kjøp, men også i forhold til opplæring og investering.  

 

IT-sjefen i Vestfold forteller at man kontinuerlig vurderer hva man kan få til innenfor de 

forskjellige plattformene.  Kostnaden er en viktig faktor, men minst like viktige er det å tenke 

                                                 
20 Kontorstøtte med åpen kildekode. 
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på de ansattes situasjon. ”Vi har internt over 2000 brukere. Da svitsjer du ikke bare 

programvare over natta. De som er sterkest i tale for å bytte, ser ikke brukersida,” hevder han. 

 

4.5.2.3 Informasjonsmedarbeidere 

Av informasjonsmedarbeiderne var det bare webadministratoren i Vestfold som svarte. Han 

kjente til Linux og gjorde et poeng av at Microsoft sørget for å holde kortene tett til brystet i 

forhold til kildekode. Ut over det hadde han ingen kommentarer. 

 

4.5.3 Vestfold kontra Hordaland 

Av ni intervjupersoner, var det bare fire som kjente begrepene åpen kildekode og proprietære 

formater. Både i Hordaland og Vestfold vurderte man fortløpende om man skulle fortsette å 

bruke Microsoft-produkter eller bytte til programmer som har åpen kildekode. Begge steder 

understreket man at kostnader ikke bare kan regnes i forhold til innkjøp og lisenser, men også 

betraktninger om brukerstøtte og opplæring må tas med i betraktningen. Hordaland var 

kommet lengste i forhold til gjennomføring.  

 

Vurderinger omkring tilgjengelighet for brukerne ble ikke tillagt vekt av noen av dem som 

uttalte seg. En av politikerne fra Hordaland snakket litt om å unngå at et firma fikk for store 

markedsandeler, men det var mer snakk om kost/nytte. Beslutningen om å bytte system eller 

beholde det man hadde, lot til å ligge i IT-avdelingen i begge fylkeskommuner. 

 

4.5.4 Oppsummering 

I Hordaland var man i ferd med å ta i bruk noe programvare med åpen kildekode. I Vestfold 

stilte IT-avdelingen seg derimot temmelig avvisende og mente at man var bundet av de 

systemvalgene man allerede hadde gjort. Brukerfokuset kom ikke opp i det hele tatt i denne 

forbindelsen, mens leverandørperspektivet ofte ble nevnt. IT-ansatte hadde stor makt i disse 

spørsmålene. 
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4.6 Rettssaken mot DVD-Jon 
4.6.1 Generell vurdering 

Store nyhetsoppslag om teknologi er ikke spesielt vanlige utenfor de mediene som har 

spesialisert seg på det emneområdet. Rettssaken mot Jon Lech Johansen var et unntak i så 

måte. I en NTB-artikkel publisert i Dagens Næringsliv forklarer man tiltalen mot DVD-Jon på 

følgende måte: 

Bakgrunnen er at Johansen i 1999 var med på å lage et program, DeCSS, som gjorde 

det mulig å spille av dvd-filmer under operativsystemet Linux, og la dette ut på nettet. 

Programmet kan også brukes til å dekryptere innholdet på dvd-plater og gjør det 

mulig å kopiere filmene. Johansen er tiltalt for å ha deltatt i knekkingen av 

beskyttelsessystemet Content Scrambling System (CSS), som beskytter innholdet på 

dvd-plater mot kopiering. (Økokrim tiltaler DVD-Jon, 2002) 

 

7. januar 2003 ble Jon Lech Johansen frifunnet i Oslo tingrett (Børringbo & Kolsrud, 2003), 

men saken er ennå ikke over. I slutten av samme måned meldte NTB at Økokrim kom til å 

anke saken til Høyesterett (Økokrim anker DVD-dommen, 2003). Min tolkning av saken er på 

linje med Gisle Hannemyrs syn: 

 

Kampen om ytringsfrihet på nettet handler om å holde teknologiens muligheter åpne, 

og for å vurdere hvordan teknologien påvirker samfunnet må man forstå de egentlige 

maktforhold i det politisk-økonomiske industrikompleks som bringer teknologien frem 

til brukere verden over. Konfliktlinjen mellom dem som på den ene siden kjemper for 

utvidelse av og opprettholdelse av ytringsfrihet og fri tilgang til IKT, og på dem som 

på den andre siden ønsker sterkere vern for eiendomsrett og rett til fortjeneste av 

kunnskapsbaserte og teknologibaserte produkter, trer stadig tydeligere frem. Senest 

illustrert f.eks. i kampen mellom Napster og den amerikanske musikkindustrien og i 

rettsprosessen mot den norske hackerhelten DVD-Jon. (Hannemyr, 2002) 

 

Jeg ville gjerne vite hvordan intervjupersonene oppfattet den informasjonen de fikk om saken 

via aviser, TV og radio. Jeg lurte også på om de trakk noen linjer til det arbeidet som foregikk 

i deres egen fylkeskommune. 
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4.6.2 Personalkategorier 

4.6.2.1 Politikere 

Alle politikerne hadde fått med seg saken. De to fra Hordaland mente at det var snakk om å 

bryte koder. Fylkesvaraordføreren i Hordaland mente det handlet om musikk, i stedet for 

DVD-filmer. Hun hadde ikke tatt stilling til dommen. Men hun mente den viktigste 

lærdommen fylkeskommunen kunne trekke ut av hendelsen var at systemer ikke var sikre, og 

at man måtte satse sterkt på å øke sikkerheten. 

 

Den andre politikeren fra Hordaland syntes frikjennelsen var riktig. Opphavsrett er en ting, 

men det må være lov å ta kopier for å bruke som backup, mente han. Han syntes ikke saken 

hadde relevans til fylkeskommunens arbeide.  

 

Fylkesvaraordføreren i Vestfold svarte at saken handlet om copyright og økonomi. Han tolket 

dommen dit hen at et selskap ikke kunne verne koden sin. Han hadde imidlertid lagt merke til 

at den ikke hadde fått mye motbør og regnet derfor med at dommen var riktig. På spørsmålet 

om saken hadde relevans for fylkeskommunen svarte han negativt. ”Det skal ikke være 

copyright på det fylkeskommunen legger ut.” 

 

4.6.2.2 IT-ansatte 

IT-sjefen i Hordaland valgt å la være og svare på disse spørsmålene. Hans kollega i Vestfold 

mente at dommen var grei. Han uttrykte seg slik: 

 

Hvis du kjøper deg en DVD-film, må du da for guds skyld få lov til å ta den med deg 

rundt omkring i verden og se den. Flytter du til USA skal du da ikke få lov til å se på 

film som du kjøpte i Norge? Det er faktisk det det dreier seg om. Men det du kan 

diskutere i en sånn sak er lovligheten ved å knekke og selge. 

 

Siden saken handlet om lisensiering, har den relevans for Vestfold fylkeskommune, hevdet 

IT-sjefen. 
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4.6.2.3 Informasjonsmedarbeidere 

Alle informasjonsmedarbeiderne som deltok i undersøkelsen hadde et klart bilde av hva 

rettssaken gikk ut på. Både informasjonssjefen og kontorsjefen fra Vestfold hadde forståelse 

for begge parter i saken, mens webadministratoren la vekt på retten til å ta sikkerhetskopier av 

egne filmer og tok derfor parti for DVD-Jon. Informasjonssjefen i Hordaland hadde ikke fulgt 

særlig mye med i saken og hadde ikke noen reaksjon på dommen. 

 

Kontorsjefen for kulturseksjonen og webadministratoren i Vestfold fylkeskommune syntes 

ikke saken hadde noen relevans til fylkeskommunen, men informasjonssjefen deres trodde at 

saker som går på forholdet mellom personvern og offentlighet kan bli et problem i framtiden. 

Informasjonssjefen i Hordaland tenkte i de samme baner. Han siterte en tidligere fylkes-

rådmann som hadde sagt: ”Her i fylkeskommunen er det ikke noe som heter opphavsrett.” 

Han er imidlertid opptatt grenseoppgangene mellom opphavsrett, offentlighetsloven og 

personvern. Han tror det kan bli et vanskelig område i framtiden når søknader med mer blir 

sendt til fylkeskommunen digitalt. Problemer kan oppstå rundt hva som kan offentliggjøres og 

hvem som har opphavsretten, mener han. 

 

4.6.3 Vestfold kontra Hordaland 

Det var ingen klare skiller mellom de to fylkeskommunene i hvordan de tolket rettssaken og 

den påfølgende dommen. Svarene fordelte seg heller etter i hvilken grad de var interessert i 

spørsmål omkring teknologi.  

 

4.6.4 Oppsummering 

Det var ingen av intervjupersonene som sa seg direkte uenige med dommen. En del kunne 

ikke bestemme seg fordi de så begge sider av saken. De som mente frifinnelsen var helt riktig, 

var de som la vekt på brukerens rett til å disponere sine egne DVD-er, inkludert å ta 

sikkerhetskopier av dem, framfor leverandørinteresser i forhold til opphavsrett.   
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4.7 Øvrige kommentarer 
4.7.1 Generell vurdering 

Jeg avsluttet intervjuene med å spørre om det var noe mer de ønsket å si om fylkes-

kommunens hjemmesider, IKT-politikk, webgrensesnittet og så videre. Åtte av ni 

intervjupersoner hadde en eller annen avsluttende kommentar. 

 

4.7.2 Personalkategorier 

4.7.2.1 Politikere 

Fylkesvaraordføreren i Hordaland la vekt på at hun var en vanlig bruker. Hun syntes nett-

stedet til fylkeskommunen var lett å finne fram i. Dessuten fortalte hun at hun hadde vært 

aktiv i administrasjonsutvalget i forbindelse med utviklingen av tiltaksdelen til IT-strategien.  

Den andre fylkespolitikeren fra Hordaland trakk fram utbyggingen av bredbånd til de 

videregående skolene i fylket. Han mente at utbyggingen også burde komme bedrifter og 

private i distriktene til gode. Fylkesvaraordføreren i Vestfold la vekt på at IT var en bransje i 

raske forandringer. Det er derfor ikke sikkert at de valgene som gjøres nå fungerer om 5-6 år. 

 

4.7.2.2 IT-ansatte 

IT-sjefen I Hordaland trakk fram IT-strategien og mente at det var god sammenheng mellom 

politikk og implementering, og at man hadde et godt arbeidsredskap i den. Ellers fortalte han 

at fylkeskommunen har masse entusiastiske ansatte og mange prosjekter på gang. 

 

IT-sjefen i Vestfold fylkeskommune hadde ingen kommentarer. 

 

4.7.2.3 Informasjonsmedarbeidere 

Informasjonssjefen snakket om bredbåndsutbyggingen som var kommet veldig langt i 

fylkeskommunen. Dessuten trakk han fram videooverføringen av politiske møter som et 

eksempel på hva han ønsket å jobbe med i tiden framover.  

 

Kontorsjefen for kultursektoren i Vestfold viste til at nettstedet bare hadde vært i drift i litt 

over et år, og at det ble gjort en del grep for å forbedre det. Det var dannet redaktørgrupper på 

tvers av virksomhetene og de hadde regelmessige møter. ”Det er viktig at man ikke bare 

jobber på hver sin tue, men også samarbeider,” sa han. Det ville trolig gjøre det lettere å jobbe 

for konsernets beste, mente han. 
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Internett blir stadig viktigere og de tjenestene vi klarer å tilby vil ganske sikkert være 

avgjørende for å treffe publikum, hevdet webadministratoren i Vestfold fylkeskommune.  

Jeg er opptatt av det prinsipielle: Hvorfor driver vi en nettside? Hvorfor velger man å håndtere 

eller ikke håndtere informasjons på nettet?, sa informasjonssjefen i Vestfold. Han understreket 

brukerfokuset. 

 

4.7.3 Vestfold kontra Hordaland 

I Hordaland var det bredbåndsutbyggingen og framtidsrettede prosjekter som ble trukket fram 

i den siste kommentaren. I Vestfold var spriket større: Fra de raske endringene Internett byr 

på, via tverrfaglig samarbeid til brukerfokus. 

 

4.7.4 Oppsummering 

Brukernes og deres tilgang lå i bunnen i forbindelse med mange av sluttkommentarene. Ingen 

trakk fram leverandørinteresser eller beslutningsprosess på dette punktet. 
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5 Konklusjon 
De spørsmålene jeg stilte meg ved gjennomgangen av intervjuene dreier seg om 

tilgjengelighet, beslutninger og teknologi. Nærmere bestemt: 

• I hvilken grad tas det hensyn til allmennhetens tilgjenglighet og åpenhet? 

• Hvem tar beslutningene? 

• I hvilken grad dominerer leverandørinteresser og teknologiske betraktninger? 

Avslutningsvis vil jeg oppsummere og trekke noen konklusjoner. 

 

 

5.1 Tilgjengelighet 
Brukervennlighet var et stikkord som gikk igjen da vi snakket om fylkeskommunenes 

nettsteder. Politikere, IT-ansatte og informasjonsarbeidere var enige om at brukeren måtte stå 

i fokus. Flere av dem la vekt på at brukerne måtte gis større mulighet til å kommunisere med 

politikere og administrasjon via teknologien og hadde forslag til hvordan det kunne gjøres.  

 

Flere av intervjupersonene trengte litt hjelp til å komme i gang da jeg spurte om hvilke hensyn 

som var tatt når man laget strategidokumentene. Tilgjengelighet for brukerne var et av mine 

forslag, og flere var enige i at det hadde vært vesentlig. IT-sjefen i Hordaland, som hadde ført 

IT-strategien i pennen, mente at tilgjengelighet hørte mer hjemme i en informasjonsstrategi 

enn en IT-strategi, men både IT-strategien til Hordaland fylkeskommune og informasjons-

strategien til Vestfold fylkeskommune inneholdt mål om brukervennlighet. I Hordaland hadde 

man punkter som: ”Gjennom bruk av IT skal det fokuserast på å effektivisere utføringa av 

fylkeskommunen sine arbeidsoppgåver til beste for publikum.” og ”Tilgangen til stadfesta 

informasjon skal auke gjennom forpliktande samarbeid med kommunane.”  Det viktigste 

punktet i hele IT-strategien med tanke på brukervennlighet er likevel dette: 
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Eit viktig mål er at ein gjennom riktig maskinvare, programvare og kunnskap skal 

kunne nå fram med informasjon på den enklaste, mest effektive og minst 

kostnadskrevjande måten. På lang sikt blir hovudutfordringa å møte statens sitt ønskje 

om døgnopen forvaltning, digitale servicekontor og elektronisk sakshandsaming. Dette 

vil stilla sterke krav til tilgjenge og oppdatering av informasjon frå heile 

fylkeskommunen, både avdelingane i administrasjonen og dei ytre 

tenesteprodusenrande einingane. (Nottveit, 2002) 

 

Vestfolds informasjonsstrategi har rukket å bli noen år gammel. Det forklarer sikkert hvorfor 

flere av intervjupersonene derfra hadde vansker med å besvare en del av spørsmålene mine. 

De som kunne svare la vekt på brukerfokus og åpenhet. Informasjonsstrategien sier blant 

annet at informasjonen skal gis på brukernes premisser. Dessuten blir prinsippet om mer-

offentlighet trukket fram flere ganger i dokumentet.  

 

Jeg synes det er betenkelig at ingen av strategidokumentene er umiddelbart tilgjengelige på 

nettet. I og med at dokumentene forteller innbyggerne hva fylkeskommunen har forpliktet seg 

til i forhold til blant annet tilgjengelighet og informasjon, bør borgerne ha lett tilgang på dem. 

I Vestfold burde man kanskje til og med ta seg tid til å oppdatere informasjonsstrategien. Med 

alle de endringene som har skjedd i forhold til organisering og teknologi siden 1997, har man 

sett seg nødt til å gjøre en del interne grep i forhold til strategidokumentet. Med samme 

argument som jeg brukte i forhold til webpublisering, er det mye som taler for at publikum 

bør ha en oppdaterte versjon av dokumentet tilgjengelig. 

 

Det var når vi kom fram til de mer tekniske aspektene ved fylkeskommunenes webgrensesnitt 

at de store forskjellene trådte fram. Jeg presenterte en påstand som lød: ”Offentlige 

myndigheter kan, bevisst eller ubevisst, legge hindringer i veien for innbyggernes 

demokratiske rettigheter ved måten websidene er laget på.” Noen av intervjupersonene ble 

veldig provoserte og kunne ikke skjønne hvorfor jeg mente de skulle ha noe ønske om å gjøre 

noe slikt. Andre skjønte poenget mitt, men mente at deres fylkeskommune hadde sitt på det 

tørre. IT-sjefen i Vestfold og informasjonssjefen i Hordaland var de eneste som hadde tenkt 

grundig gjennom det på forhånd. De hadde imidlertid kommet til litt forskjellige 

konklusjoner. Informasjonssjefen i Hordaland jobbet aktivt med å legge websidene til rette for 

at ingen brukere skulle bli utestengt, det være seg på grunn av funksjonshemming, dårlig 

linjekapasitet eller annet. IT-sjefen i Vestfold hadde ikke ansvar for innhold og design på sin 
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fylkeskommunes nettsted. Han visste imidlertid at man hadde et problem i forhold til 

nettlesere. Det valgte han å forholde seg passiv til. Han mer enn antydet at han ikke så noen 

grunn til å vurdere å bytte publiseringsverktøy på grunn av dette. Jeg kommer mer tilbake til 

det under punkt 5.3 (teknologi).  

 

Begrepene åpen kildekode og proprietære formater var kjent av omtrent halvparten av dem 

jeg intervjuet. Ingen av dem oppfattet valget av operativsystem eller programvare som et 

spørsmål om tilgjengelighet for brukerne. Det ble først og fremst snakk om kostnader kontra 

nytten ved å bytte. Et par av intervjuobjektene fortalte at de ble provosert av at entusiaster for 

åpen kildekode bare telte med lisenser og innkjøpskostnader i forbindelse med et eventuelt 

bytte. Man måtte også ta med opplæring, eventuelle kostnader i forhold til programmer som 

ikke fungerte skikkelig sammen og manglende effektivitet hos ansatte som strevde med den 

nye programvaren, mente de.  

 

Da jeg stilte spørsmål om rettssaken mot Jon Lech Johansen, var det flere av dem jeg 

intervjuet trakk fram viktigheten av forbrukerens rett til å ta sikkerhetskopier av DVD-filmer 

de hadde kjøpt på lovlig vis. Det var også noen som så problemet fra rettighetshavernes 

synsvinkel, og var lite lystne på å velge side.  

 

Brukerne og deres tilgang til fylkeskommunens tjenester lå i bunnen for mange av de 

avsluttende kommentarene. Flere hadde ideer til nye tjenester, og noen snakket om muligheter 

man hadde konkrete planer om å sette ut i livet. 
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5.2 Beslutninger 
Politikerne overlot arbeidet og ansvaret i forbindelse med hjemmesidene til administrasjonen. 

De ansatte i IT-avdelingene hadde som primæroppgave å tilrettelegge rent tekniske for at 

hjemmesidene skulle fungere. Når det gjaldt design og innhold på sidene var det 

informasjonsavdelingene som hadde mest makt, mens det satt en del mennesker rundt på 

avdelingene som la ut stoff fra sin avdeling. I Hordaland hadde man hatt noen uoverens-

stemmelser omkring hvem som hadde det endelige ordet: Den som publiserte en sak eller 

informasjonssjefen. Det var fortsatt uavklart da intervjuene ble gjennomført. 

 

I begge fylkeskommunene var strategidokumentene et resultat av arbeidet til en ad hoc-

gruppe. I Vestfold lå arbeidet så langt tilbake i tid at ingen av intervjupersonene hadde klart 

for seg hvordan gruppen hadde vært sammensatt, men de visste at dokumentet hadde vært 

oppe i fylkestinget. I Hordaland fylkeskommune hadde IT-sjefen vært prosjektleder for 

arbeidet med IT-strategien. Prosjektgruppen hadde for øvrig vært sammensatt av 

fylkeskommunens toppledelse, representanter fra fylkeskommunale institusjoner og de 

videregående skolene. Det var litt uenighet om gruppen hadde hatt med noen politikere. 

Fylkesvaraordføreren sa ja, mens den andre fylkespolitikeren fra Hordaland oppfattet det 

politiske vedtaket i fylkestinget som sandpåstrøing på et administrativt arbeid. 

 

Beslutningsprosessen i forbindelse med valg av webgrensesnitt har vært svært forskjellig i de 

to fylkeskommunene. I Hordaland hadde man en bredt sammensatt gruppe som var kommet 

fram til en løsningen basert på kompromisser. Fylkesrådmannen hadde formelt sett det siste 

ordet. I Vestfold bestod prosjektgruppen av tre personer: Direktøren for informasjon og 

samfunnskontakt, IT-sjefen og en politiker. Fylkesrådmannens ledergruppe tok den endelige 

beslutningen. Mens innføringen hadde gått ganske knirkefritt i Hordaland, hadde man møtt 

mye motstand i Vestfold. Flere hadde lagt ned mye arbeid på hjemmesider som ble forkastet 

med et pennestrøk til fordel for en enhetlig profil. Man hadde vært nødt til å gi dispensasjon 

for tre institusjoner innenfor kulturseksjonen: fylkesbiblioteket, fylkesgalleriet og et museum. 

Over et år etter gjennomføringen hadde gemyttene stort sett lagt seg.  

 

Avgjørelser omkring valg av programvare er lagt til de respektive IT-avdelingene. I den grad 

informasjonsarbeidere eller politikere har meninger om åpen kildekode og proprietære 

formater står det dem selvsagt fritt å forsøke og influere beslutningstakerne. I Hordaland har 
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noen politikere gjort forsøk i så måte, og de IT-ansatte er på gli. Om det er egne vurderinger 

som ligger til grunn eller om de har blitt påvirket av det politiske klimaet i fylkeskommunen 

skal jeg ikke uttale meg om. I Vestfold hadde webadministratoren veldig sterke meninger om 

programvarevalget, eller kanskje heller resultatet av det, så det er ikke usannsynlig at han vil 

legge press på IT-avdelingen for å få gjennomført endringer. Om han i så fall vil lykkes er 

vanskelig å si. Hvis man står overfor en endring, betyr det ikke nødvendigvis at man bytter til 

åpen kildekode. 

 

Både i Vestfold og Hordaland har man kommet langt med tanke på å spre arbeidet med 

publiseringen på nettsidene til dem som sitter nærmeste der tjenestene utføres. Hovedgrunnen 

til at man har organisert seg slik er at man ønsker rask og korrekt informasjon til brukerne, 

men en bieffekt blir at man fordeler ansvaret for hvordan fylkeskommunen blir oppfattet utad 

nedover i organisasjonen. Det kan bety et mindre striglet inntrykk, men det vil trolig også bety 

en større følelse av medbestemmelse og kontroll ute i avdelingene. 

 

 

5.3 Teknologi 
Verken spørsmålene om hjemmesidene eller de som handlet om politikk og planarbeid 

avslørte noe i forhold til leverandørhensyn, men det ga de da heller ikke særlig rom for.  

I begge fylkeskommunene hevdet man at man satte publikum først og begge steder hadde 

man valgt Microsoft-produkter jevnt over, inkludert som publiseringsverktøy. En liten 

forskjell i hvordan man laget menyene gjorde hele utslaget. Mens man i Hordaland har 

menyer der brukeren kan se alle valgmuligheter under hvert menyvalg samtidig, har man i 

Vestfold valgt en litt mer raffinert metode. Undermenyene kommer først til syne når man drar 

musa over de forskjellige menyvalgene. Siden den løsningen ikke fungerer i alle typer 

nettlesere, stenges en del potensielle brukere effektivt ute. Både IT-sjefen og web-

administratoren var fullt ut klar over dette. Men mens webadministratoren så på det som en 

feil som var alvorlig nok til at man kanskje burde bytte leverandør, oppfattet IT-sjefen det 

som ganske uproblematisk.  

 

Flere la vekt på at ikke alle programmer fungerer like godt sammen. Hvis man har valgt 

programmer fra en og samme leverandør, vil man stort sett eliminere det problemet. IT-sjefen 

i Vestfold påpekte at fylkeskommunen var en så liten kunde for Microsoft at den ikke hadde 
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noen reell makt til å forlange endringer i programvaren. En av politikerne fra Hordaland 

mente det var betenkelig at Microsoft har en altfor stor markedsandel. Han syntes det var 

grunn i seg selv til å se på programvare med åpen kildekode. Ingen andre kom med 

tilsvarende ytringer, noe jeg finner ganske betenkelig. Det betyr nemlig at en offentlig instans 

gir fra seg makt til et privat firma som ikke er opptatt av innbyggernes demokratiske 

rettigheter, men fokuserer på å tjene penger. Den enkelte borgers mulighet til å påvirke går 

dermed fra å være liten til å være ikke-eksisterende. 

 

Leverandørperspektivet var ikke til stede i forbindelse med de avsluttende kommentarene. Det 

har trolig en del å si at de spørsmålene der leverandører og teknologi fikk mye vekt, viste seg 

å være veldig ladede for flere av intervjupersonene. De som reagerte sterkest følte tydeligvis 

at de måtte forsvare sitt valg av leverandør selv om jeg ikke stilte oppfølgende eller spesielt 

kritiske spørsmål. Om den sterke reaksjonen skyldes at de mente de hadde valgt feil eller om 

de rett og slett var trette av å forsvare valgene sine, skal jeg ikke spekulere i. 

 

 

5.4 Personalkategorier 
Alle intervjupersonene ble i utgangspunktet presentert for de samme spørsmålene. Ikke 

overraskende var det informasjonsmedarbeiderne som hadde flest kommentarer til nettsidene, 

men IT-sjefene var hakk i hæl. Når det gjaldt de mer tekniske spørsmålene omkring web-

grensesnittet og åpen kildekode kontra proprietære formater, var det motsatt. I forbindelse 

med strategidokumentene var det stor spredning i kunnskapene. Ingen grupper skilte seg 

spesielt ut i den ene eller den andre retningen. Alle hadde hørt om DVD-Jon og alle hadde en 

mer eller mindre korrekt oppfatning av hva saken mot ham gikk ut på. Reaksjonene på 

dommen lot imidlertid til å være nærmere knyttet til personlige interesser enn til hva man 

jobbet med. 

 

Jeg fant få forskjeller mellom personalkategoriene som ikke kunne tilskrives personlige 

interesser eller andre mer tilfeldige utslag. Det eneste jeg oppdaget var at svært få umiddelbart 

kunne fortelle meg hvilken nettleser de brukte. De eneste som var hundre prosent sikre, var de 

to IT-sjefene og webadministratoren i Vestfold. Det til tross for at alle sa de brukte nettet i det 

daglige arbeidet. Det sier ganske mye om den menneskelige evnen til å sortere bort alt man 

ikke synes er viktig. Men det sier også noe om manglende bevissthet omkring nettleser-
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problematikken at flertallet av informasjonsmedarbeiderne ikke hadde svaret helt klart for 

seg. 

 

 

5.5 Vestfold kontra Hordaland 
Den store forskjellen på Vestfold og Hordaland rent formelt er at Vestfold har en 

informasjonsstrategi, mens Hordaland har en IT-strategi. IT-strategien er i første rekke et 

teknisk og, i følge dem jeg intervjuet, administrativt verktøy. Dokumentet sier lite om 

informasjonspolitikken til fylkeskommunen ut over noen allmenne kommentarer om 

brukervennlighet. Man har ingen planer om å lage en informasjonsstrategi i tiden som 

kommer. Selv om Hordaland fylkeskommune kommer ganske godt ut av denne under-

søkelsen, ville det utvilsomt vært en styrke om man hadde laget en informasjonsstrategi.  

Det ville være med på å bevisstgjøre de ansatte ytterligere. Ved å følge Vestfolds eksempel i 

arbeidet med kystsoneplanen, kunne man dessuten gi brukerne en reell mulighet til å påvirke 

fylkeskommunens informasjonsstrategi. 

 

Alle jeg intervjuet i Hordaland fylkeskommune hadde et ganske klart bilde av hva IT-

strategien inneholder. Fylkeskommunens hjemmesider virker ganske brukervennlige, selv jeg 

er enig med en av fylkespolitikerne som hevdet at det ikke alltid er like lett å skjønne hva som 

ligger under de forskjellige menyvalgene. Informasjonssjefen er opptatt av hva designet betyr 

i forhold til spesielle brukergrupper som blinde og svaksynte og hva tungt lastbare sider kan 

resultere i. Både han og IT-sjefen tenker framover i forhold til nye tjenester som kan øke 

tilgjengeligheten til fylkeskommunens tjenester og de politiske vedtakene. Lederen for IT-

seksjonen forbereder overgang til programvare med åpen kildekode i forhold til deler av 

virksomheten, nærmere bestemt de videregående skolene, og vurderer den øvrige program-

varen løpende med tanke på hva som vil tjene fylkeskommunen best. 

 

Vestfold fylkeskommunes informasjonsstrategi tar for seg hele gangen fra informasjons-

politikk til tiltak. Den virker gjennomarbeidet og grundig, men lider av at den er for gammel. 

Det har skjedd store endringer fra den ble skrevet i 1997, både i forhold til fylkeskommunens 

oppgaver og organisering og ikke minst i forhold til teknologi. Internett er for eksempel bare 

så vidt nevnt i dokumentet. Man har foretatt interne oppjusteringer, men de er ikke samlet til 

noen felles strategi. Av de jeg intervjuet var samtlige klar over at det fantes et strategi-
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dokument, men bare informasjonssjefen og fylkesvaraordføreren var i stand til å si noe særlig 

om innholdet i den. Når man tenker på at dette er mennesker som til dels har informasjon som 

sitt arbeidsfelt, er det ganske betenkelig.  

 

Hjemmesidene til Vestfold fylkeskommune er til forveksling like hjemmesidene til Hordaland 

fylkeskommune ved første øyekast. Som med Hordalands sider, er det ikke alltid innlysende 

hva som ligger under det enkelte menyvalget. Begge nettstedene mangler en sideindeks som 

ramser opp samtlige websider tilknyttet nettstedet. Det kan være til god hjelp når man 

forsøker å skaffe seg en rask oversikt. Når man ser litt nærmere på Vestfolds nettsted, legger 

man merke til at det virker ryddigere enn Hordaland fordi undermenyene i utgangspunktet er 

skjult. Designet stiller imidlertid strenge krav til brukerens nettleser. Jeg ser det som et stort 

problem at en fylkeskommune nekter potensielle brukere adgang til offentlig informasjon på 

grunnlag av hvilken nettleser de bruker. Alvoret forsterkes av at man ikke tilbyr brukerne 

noen forklaring i form av en feilmelding eller en fast melding som omtaler kravet til nettleser. 

 

Intervjupersonene fra Vestfold snakket like ofte og gjerne om brukervennlighet, 

tilgjengelighet og åpenhet som sine kolleger i Hordaland, men det var større avstand mellom 

teori og praksis hos dem. Man ville gjerne, men det lot til at fokuset kun var på hva som ble 

lagt tilgjengelig på nettet og hva som ikke havnet der, mens spørsmål rundt teknologi, design 

og leverandører stort sett fikk ligge. IT-sjefen og webadministratoren var oppmerksom på en 

del av problemstillingene, men det var bare webadministratoren som tok dem på alvor. Han så 

til gjengjeld ikke bruddet mellom informasjonspolitikken og den praksisen man hadde like 

klart som IT-sjefen. Interessen for åpen kildekode var betydelig mindre i Vestfold enn i 

Hordaland. IT-sjefen sa riktignok at man kontinuerlig vurderte alternative løsninger, men 

terskelen for å bytte programvare var klart høyere enn i Hordaland. 
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5.6 Sluttord 
Målet med oppgaven var å finne ut om offentlige institusjoner makter å skape arenaer for 

offentlighet og demokrati, eller om det legges hindringer i veien. I den sammenhengen er 

teknologi og bruken av den viktig. Den kan både øke og hindre kommunikasjonen mellom 

myndigheter og borgere. Det kan hjelpe å ha en informasjonspolitikk, hvis det fører til at de 

ansatte i fylkeskommunen er bevisste på rollen sin og jobber for økt tilgjengelighet og 

åpenhet. 

 

Et av spørsmålene jeg stilte meg ved begynnelsen av dette arbeidet var: Når man velger 

teknologi, i hvilken grad vektlegges informasjonspolitiske kriterier til knyttet til åpenhet og 

tilgang til grunn? Alle intervjupersonene snakket om brukervennlighet, og flere var opptatt av 

å gjøre nettstedet mer interaktivt for å øke kommunikasjonen med brukerne. Likevel virket 

mange lite bevisste på sin rolle når vi kom inn på rent praktiske spørsmål der de faktisk hadde 

makt til å gjøre endringer, som for eksempel ved valg av programvare. Noen poengterte at 

løsningene som var valgt ikke innbød til endringer, og at leverandørene måtte betales store 

summer om de skulle ta hensyn til fylkeskommunens ønskemål. De pengene hadde man ikke, 

så man brukte programvaren med de begrensningene den hadde. Enkelte oppfattet dette som 

problematisk i forhold til brukervennlighet eller maktperspektivet, andre aksepterte det uten 

protester.  

 

Et annet spørsmål jeg ville se på var hvem som tar bestemmelsene i forbindelse med 

nettestedene i offentlig sektor. Politikerne i undersøkelsen sa veldig klart fra om at det var 

administrasjonen som tok beslutningene i forhold til teknologi. Jeg fant ut at innstillingen til 

den enkelte medarbeideren i informasjonsavdeling og IT-seksjon har langt mer å si for valg av 

design og tekniske løsninger, enn om fylkeskommunen har satset på en informasjons- eller en 

IT-strategi. Det betyr at den enkelte medarbeider har svært stor makt. En makt som enkelte av 

dem tydeligvis er villige til å overdra til programvareleverandørene. Leverandørinteresser og 

teknologiske betraktninger får dermed lov til å dominere. God informasjonspolitikk som 

legger vekt på brukervennlighet er med andre ord ikke nok hvis de rette medarbeiderne ikke 

har tatt innholdet inn over seg. Så lenge medarbeiderne mangler bevissthet om politikken og 

lojalitet i forhold til gjennomføring av strategien, vil demokrati og offentlighet lide.  

 

Undersøkelsen viser at maktbruk foregår på flere nivåer: Den er til stede mellom borger og 

offentlige myndigheter ved at en del brukere stenges ute fra nettstedet fordi de har valgt å 
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bruke en annen nettleser enn den sidene er programmert for. Den foregår mellom leverandører 

og det offentlige når ansatte velger å satse på programvare som gir dem begrensede 

muligheter i forhold til egne websider. Og den manifesterer seg mellom forskjellige 

personalgrupper når man presser gjennom en konsernmodell, uten at det er gitt rom for 

innspill fra de ansatte. 

 

Habermas beskriver en offentlig sfære der herredømmefri kommunikasjon er avgjørende. 

Demokratiet er avhengig av menneskers mulighet for påvirkning, mener han. Luhmanns 

beskrivelse av samfunnet preges av den ubevisste kommunikasjon. Det sosiale systemet 

består av kommunikasjon, ikke av mennesker, hevder han. Jeg har funnet støtte for begge syn: 

Til en viss grad ser det ut til at den offentlige arenaen styres av en intern logikk, der 

teknologien selv får bestemme den videre teknologiutviklingen uten påvirkning fra borgere 

eller myndigheter, slik Luhmann beskriver det. Bildet er imidlertid ikke helt svart. Mange av 

intervjupersonene er genuint opptatte av brukervennlighet og åpenhet i det offentlige rom. De 

arbeider aktivt mot større grad av kommunikasjon mellom myndigheter og borgere. 
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7 Vedlegg 

7.1 Intervjuguide 
Innledning 

I intervjuet er jeg ute etter dine vurderinger omkring fylkeskommunens arbeid med IKT-

politikk, eventuelle IKT-planer og bruk av IKT. Spørsmålene har derfor stort sett ikke et 

”riktig” eller ”galt” svar. Jeg snakker med politikere, folk fra IT-avdelingen og ansatte i 

administrasjonen. Siden jeg benytter samme spørsmålene i alle intervjuene, forventer jeg ikke 

at alle kan svare på alt. 

 

Fylkeskommunens hjemmesider 

Hva er du mest fornøyd med ved fylkeskommunens hjemmesider slik de er i dag? 

Hva er du minst fornøyd med? 

Hva synes du er den viktigste funksjonen til fylkeskommunens hjemmesider? 

Synes du hjemmesidene ivaretar denne funksjonen slik de er utformet i dag? Hvorfor / 

hvorfor ikke? 

Hvis det bare var opp til deg, er det noe du ville legge til eller fjerne som du mener ville 

forbedre sidene vesentlig? 

Har fylkeskommunen satset på en sentralisert eller en desentralisert webløsning? Med 

desentralisert mener jeg at etatene har selvstendig ansvar for innhold og / eller design. 

Hva mener du er den største fordelen med deres løsing?  

Og hva er den største ulempen? 

Ville du endre på nåværende praksis hvis du fikk bestemme? 

Bruker du fylkeskommunens hjemmesider jevnlig selv? Hvis ja: I hvilken sammenheng? / 

Hva slags tjenester der bruker du som oftest? 

Hvis nei: Hvorfor ikke? Hva skal til for at du skal begynne å bruke dem? 
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IKT-politikk 

Har fylkeskommunen en konkret IKT-politikk? 

 

Hvis ja: 

Hva er det viktigste punktet i denne politikken slik du ser det? 

Hvilke aktører har vært aktive i prosessen med å lage en IKT-politikk? (For eksempel 

politikere, ansatte i bestemte avdelinger (IT-avdelingen, administrasjon, biblioteket el.), 

representanter for lokalt næringsliv, leverandørene, organisasjoner etc.) 

Hvilke hensyn ble tatt ved utarbeidelsen IKT-politikken?  (Tilgjengelighet for innbyggerne, 

utnytte teknologiske nyvinninger, rasjonalisering) 

Kan innbyggerne finne fram til den via web? Hvorfor / hvorfor ikke? (Er det et bevisst valg 

hvis ikke?) 

 

Hvis nei:  

Er det noe som tyder på at fylkeskommunen kommer til å utarbeide en politikk senere? 

Synes du det er viktig å ha en IKT-politikk for fylkeskommunen? 

Hvorfor? / Hvorfor ikke? 

Hva mener du en slik politikk minst må inneholde for å ha en funksjon? 

 

 

IKT-plan 

Finnes det en sentral IKT-plan for fylkeskommunen? 

 

Hvis ja: 

Hva er det viktigste punktet i planen slik du ser det? 

Hvilke aktører har vært aktive i prosessen med å lage en IKT-plan? ? (For eksempel 

politikere, ansatte i bestemte avdelinger (IT-avdelingen, administrasjon, biblioteket el.), 

representanter for lokalt næringsliv, leverandørene, organisasjoner etc.) 

Hvilke kriterier ble lagt til grunn for valg av endelig løsning? (For eksempel ønske om 

tilgjengelighet, sikkerhet, standardisering, krav til effektivisering, ønske om en mer 

transparent forvaltning, krav til økonomi, ønske om å være i forkant rent teknisk, krav fra 

næringsliv, innbyggere, fylkeskommunens toppledelse, statlige pålegg etc.) 

Er planen tilgjengelig for innbyggerne via web? 

Hvorfor / hvorfor ikke? (Er det et bevisst valg?) 
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Hvis nei:  

Tror du det er sannsynlig at det vil komme en slik plan senere? 

Synes du det er viktig å ha en IKT-plan for fylkeskommunen? Hvorfor? / Hvorfor ikke? 

Hva mener du en slik plan minst må inneholde for å ha en funksjon? 

 

 

IKT-politikk vs IKT-plan 

Har plan og politikk: 

Er det overensstemmelse mellom IKT-politikken til fylkeskommunen og IKT-planen? 

 

Hvis ja: 

Har du et konkret eksempel på dette? 

 

Hvis nei: 

Hva mener du mangler for å få til en slik overensstemmelse? 

 

Har politikk, ikke plan: 

Tror du fylkeskommunens IKT-politikk ville være tjent med å ha en IKT-plan? Hvorfor / 

hvorfor ikke? 

 

Har plan, ikke politikk: 

Tror du fylkeskommunens IKT-plan ville være tjent med å ha en konkret IKT-politikk? 

Hvorfor / hvorfor ikke? 

 

 

Beslutningsprosessen i forbindelse med IKT-løsningen til hjemmesider 

Hvilke parter var aktive i prosessen før man valgte IKT-løsning i webgrensesnittet? 

Hvem tok den endelige beslutningen? 

Var det noen som burde ha deltatt / besluttet som ikke var med? 

Var det stor enighet / uenighet innad i organisasjonen når det gjaldt det endelige valget? 

Hva synes du om det valget som ble gjort? 

Finnes det planer om å gjøre noen vesentlige endringer med det første? 

 

 77



Hvis ja: 

Hva går endringene ut på? 

Hva synes du om dem? 

 

 

Programvare (nettlesere) 

Har fylkeskommunen standardisert bruken av nettlesere for sine ansatte eller laster den 

enkelte ned det man ønsker selv?  

 

Ved standard: 

Hvilken nettleser? 

Hvorfor er nettopp den valgt? 

Er du enig i valget? Hvorfor / hvorfor ikke? 

 

Hvis ikke standard: 

Hvorfor ikke? 

Er du enig i dette? 

Hvilken / hvilke bruker du? 

Hvorfor har du valgt den / de? 

 

 

Demokrati 

Min påstand er at offentlige myndigheter, bevisst eller ubevisst, kan legge hindringer i veien 

for innbyggernes demokratiske rettigheter ved måten websidene er laget på.   

Hva er din reaksjon på den påstanden? 

 

Hvis enig: 

Kan du gi eksempler på hvordan det kan foregå?  

Tror du at din fylkeskommune har områder man bør arbeide med i så henseende? 

 

Hvis uenig: 

Hvorfor ikke? 
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Har du hørt begrepene ”åpen kildekode” / ”open source” / ”proprietære formater”? 

 

Hvis ja: 

Hva forbinder du med dem? 

Representerer begrepene noe som en fylkeskommune bør ta hensyn til? Hvorfor / hvorfor 

ikke?  

 

 

Aktuelle saker 

Kan du forklare i korte trekk hva saken mot DVD-Jon går ut på? 

Hva synes du om dommen? 

Synes du den har noen relevans til det fylkeskommunen jobber med? Hvorfor / hvorfor ikke? 

 

 

Oppsummering 

Er det noe jeg ikke har spurt om som du mener det er viktig å få fram i forbindelse med 

fylkeskommunens hjemmesider, IKT-planer, IKT-politikk osv.? 

Har du andre kommentarer? 
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