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Vi skal se på

 Diskutere hva digitalisering er

 Beskrive forskjellige former for digitalisering – den 

overfladiske og den som gjør vondt

 Eksempler på mislykket digitalisering

 Se behovet for å tenke nytt

 Kommunestruktur i digitaliseringens tid

 Kan alt digitaliseres?

 Formaliserte og uformaliserte oppgaver

 Kommune-Kari
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Hvem er jeg?

 Arbeidet med IT siden 1969 (kurs i programmering ved 

NTH/NTNU)

 Arbeider også mot næringslivet, rådgiving og utvikling av 

datasystemer

 Praktisk "hands-on" kunnskap er viktig for en akademiker

 Og som mange andre professorer skriver jeg i debattinnlegg, 

kronikker, vitenskapelige artikler og bøker, blant annet om 

digitalisering:

God 

digitalisering

(kommer på 

Cappelen Damm 

til sommeren)
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Hva er digitalisering?

 Digitaliserte vi:

 I Norge i 1875, da vi gikk fra alen til meter og fra 

ort, mark og pund til kilogram?

 Da vi begynte å ta i bruk e-post på starten av 80-

tallet? 

 Da vi erstattet skrivemaskiner med Pcer omkring 

1990

 Eller forventer vi at alle data skal samles inn, 

lagres og bearbeides elektronisk før vi kaller det en 

digitalisert organisasjon?

 Om vi velger siste definisjon over vil de fleste 

organisasjoner ha et godt stykke igjen til å kalles 

digitaliserte

 Og, som vi skal se, det er mulig å ha en 

organisasjon der "alt går på data", men som 

likevel drives akkurat som i før-digital tid.

 Poenget er ikke om vi bruker IT, men hva vi 

oppnår med å bruke IT!
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Enkel og smertefri digitalisering

 Flytte skjema fra papir til skjerm 

("sette strøm på papiret")

 Fordeler: Sparer konvolutt og porto, 

noe enklere saksbehandling…

 Ulemper: Dataløsningene må 

utvikles, brukerne må ha tilgang på 

datamaskin/nett, i det offentlige må 

en bevare gammel løsning for de 

som ikke har datamaskin

 Konklusjon: Det er gevinster, men 

ofte ikke så store. Kanskje er 

"gevinsten" negativ?
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Eksempel – reiseregning i staten

 Tidligere fylte jeg ut disse på et papirskjema. La med 

kvitteringer på papir.

 Nå har vi et nettbasert, digitalt system.

 Hva er gevinsten?

 Den er negativ! 

 Jeg bruker lenger tid på å fylle ut reiseregning i 

datasystemet enn på papir. 

 Høgskolen har like mange ansatte som tar seg av 

reiseregning i dag som tidligere.

 Stort behov for IT-hjelp på grunn av svakt 

brukergrensesnitt

 Lite fleksibilitet 

 I tillegg kommer kostnadene med å utvikle og drifte 

datasystemet.

 og belastningen vi har med å bli skrekkelig irritert når 

det idiotiske systemet roter det til
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Hva er gjort galt?

 Manglende analyse: 

 Digitalisering for digitaliseringens skyld, ingen klare mål for innsatsen

 Problemet var ikke papirskjemaet, men at det tok tid å fylle ut alle postene, 

spesielt komplisert for utenlandsreiser

 En har altså satt "strøm på papiret".

 Hva kunne en gjort:

 Satt opp reiseregningen automatisk basert på kredittkort

 Kontrollere automatisk

 Overføre pengene umiddelbart

 Men ideen om kostpenger må bort

 Innført en gang i tiden for å unngå kvitteringer

 Skaper store problemer i dag, spesielt siden en skal skatte av et eventuelt 

"overskudd"

 I dag håndterer vi kvitteringer automatisk med kort

 Som vi ser, skal vi få full uttelling av IT må vi endre regler og prosesser –

det kan gjøre vondt

 Konklusjon: Se på digitalisering som en mulighet til å forbedre prosessene, 

men da må også de som har myndighet til å ta slike beslutninger være med 

Teknisk sett 

enkelt (alt er 

formalisert)
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Tenke nytt

 Dagens prosedyrer og 
systemer er i stor grad 
bygget på en verden av 
papir

 Nå har vi nye muligheter til 
å tenke nytt, utenom 
”boksen”

 De som klarer det kan få 
store fordeler
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IT gir nye muligheter

Marilyn Parker and Robert Benson: Information Economics: Linking Information Technology and Business Performance, Prentice hall,
1988.
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Eksempel: Fra papir til data

 Standard løsning for å fjerne 
papiret. 

 Gir klare gevinster. Nå er all 
informasjon tilgjengelig for alle.

 Vi har bygget en "Information 
System Architecture"
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Kan en tenke nytt?

 Toyota gir sine leverandører tilgang 
til egne datasystemer

 Da kan f.eks. dekkleverandøren selv 
finne ut hva Toyota trenger av dekk 
til produksjonen

 Behovet for ordrer blir eliminert, 
likeens mottaks-kontroll.

 Faktura er i praksis unødvendig, 
betaling skjer ut fra antall biler som 
ble levert fra fabrikken.

 Altså, istedenfor å effektivisere 
dataflyten (ordrer, tilbud, 
mottaksmeldinger, faktura) 
eliminerer en behovet for disse 
dataene.

 Det gir dramatiske besparelser
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Andre eksempler

 Datasystem for flybestilling ga 

klar gevinst (framfor å ha 

bestillingene på papir)

 Revolusjonen kom når kundene 

kunne bestille billett selv.

 Banker har helt siden 50-tallet 

utnyttet datamaskiner

 Revolusjonen kom da kundene 

fikk direkte tilgang til 

bankkontoen på nett.

 De som var først ute her var villig 

til å ta en stor risiko

 Det kan være nødvendig om en 

vil ha et forsprang på 

konkurrentene
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Kommunesammenslåing

 Med utgangspunkt i 

det bestående:

 Vi oppdager at mange 

kommuner nok er for 

små til å gjøre de 

oppgavene de er satt til.

 Løsningen er 

sammenslåing. 

 Kandidatene er 

selvfølgelig 

nabokommunene.

 Et viktig element i 

debatten blir avstanden 

til kommunehuset.

 Med utgangspunkt i 

digitalisering:

 Geografiske avstander 

får mindre betydning for 

mange oppgaver

 Vi kontakter kommunen 

elektronisk

 Saksbehandling skjer ut 

fra data i elektroniske 

arkiv

 Vi kan få tilgang til 

tjenestene alle dager, 

hele døgnet

 Mye kan automatiseres

Ja, vi kan ha to tanker i hodet samtidig, men det som er interessant er 

at vi klarer å holde disse helt atskilt!
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Digitalisering vil gi ny organisering

 Med globalisering produserer vi der det er mest 

lønnsomt. Samtidig utnytter vi mulighet til 

spesialisering.

 Det samme vil skje i kommune-Norge

 Med digital kommunikasjon og digital saksbehandling 

kan administrative oppgaver, for eksempel å 

behandle en barnehage-søknad eller et anbud, 

utføres hvor som helst

 De som spesialiserer seg på dette vil kunne tilby 

billige løsninger

 Selv prosesser der deler må utføres lokalt, som 

byggesøknader og ansettelser, kan i stor grad samles 

til ett sted. De lokale data, fra befaring eller intervju, 

kan integreres i prosessen.

 Dagens strukturer og prosesser laget for en annen 

verden. Digitalisering gir muligheter til å tenke nytt, i 

det minste for de deler som er symbolske 

(administrative).

Kommune-

kartet slik vi 

tror det er

Slik det kan bli for 

symbolske 

/administrative 

oppgaver
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Store gevinster

 Søknad og innleggelse av data, om 

sykehjem, byggesøknader, anbud, osv. 

er allerede digitalisert

 Hva om vi behandler alt dette kun ett 

sted? 

 Mange fordeler:

 Mer effektivt – store talls lov

 Gode muligheter til å utvikle 

automatiske og semiautomatiske 

løsninger

 En kan ha eksperter for å håndtere 

unntak, bygge opp gode fagmiljø

 Kanskje også mer rettferdig (basert på 

data, ikke på personlige kontakter)?
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Men endringene vil gjøre vondt

 Som vi har sett kan vi reorganisere samfunnet 

basert på IT

 Vil kunne gi dramatiske besparelser

 Men krever ofte store endringer (som vil gjøre 

vondt før det blir bedre)

 De endringene er nok enklere å få til i privat 

næringsliv enn i offentlig forvaltning:

 Kortere beslutningsveier

 Motivasjonen for endring er høy i konkurranseutsatte 

bedrifter

 Private bedrifter har også den fordel at de ikke trenger å 

dekke 100 %

 Kan ta ut gevinster, for eksempel ved å si opp ansatte

 I det offentlige må vi da satse på gradvis 

forbedring (det japanerne kaller Kaizen)
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Vi kan ikke stoppe utviklingen

 En reorganisering av kommunesektoren 

basert på digitalisering vil tvinge seg fram

 Det er ikke mulig å stoppe gode løsninger:

 I Ålesund i 1915 ble det vedtatt en fartsgrense 

for lastebiler på 15 km/time – ikke et tidlig 

trafikksikringstiltak men for å hindre at bilene 

konkurrerte ut hestevognene

 Det fungerte ikke

 Plateselskapene gjorde alt de kunne for å 

hindre streaming

 Det fungerte ikke, piratene tvang fram nye 

løsninger

 Kommunekartet om ti år kan ligne på det vi 

har i dag, men kartet vil da ikke vise hvor 

mange av de administrative oppgavene 

utføres.
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Kan alt digitaliseres?

 Mange har store forventninger til AI 

(kunstig intelligens), til algoritmer som 

skal håndtere naturlige språk, 

maskinlæring, førerløse biler, 

automatisk saksbehandling, chatbots…

 Slike forventninger har en hatt siden 

tidlig femti-tall. 

 Til tross for en eventyrlig IT utvikling på 

de fleste områder har disse vyene ikke 

slått til – ingen revolusjon innen AI.

 Hvorfor?

 Begrepet formalisering kan gi svaret
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Formaliserte oppgaver

 Datamaskinen krever formalisering, entydig beskrivelse av data og 

prosesser

 Mange tjenester er formalisert, eksempel: Bank, forsikring, regnskap, 

mye av saksbehandling i kommunene, skatt, posisjoner (GPS), billetter, 

e-post, betaling, innsjekking flyplass…

 Disse anvendelsene ligger åpent for digitalisering, eller kan åpnes for 

digitalisering (som behandling av enkle lånesøknader)

 og siden fordelene er så store så vil de bli digitalisert, i en 

utviklingsprosess styrt ovenfra (som med bank og billett-tjenester) eller 

nedenfra – av kundene (nedlastning av film og musikk, digitalisering av 

betaling)

 For eksempel, til tross for at Norges Bank vil beholde kontantene så blir 

Norge kontantfritt – vi er nesten der i dag
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Oppgaver som ikke er formaliserte

 Vi skrev denne boken tidlig på 80-tallet. 

 Da sa vi at behandling av naturlig språk ville være meget 

vanskelig, kanskje umulig for en datamaskin.

 For eksempel: Oversette fra norsk til engelsk, svare på 

spørsmål,…

 Vårt poeng var at språk krevde forståelse, det er vanskelig 

å programmere i en datamaskin:

 Hundepølse – fårepølse

 Bilkø – fergekø

 Og et av årets nyord – delebil

 All kommunikasjon er basert på gjensidig forståelse av det 

som blir sagt:

 Fra salget nå i januar: "Halv pris på hele butikken"

 "Vi sees til middag" – entydig for oss, men datamaskinen vil 

vite hvor og når

Ord er 

tvetydige

Språk er 

tvetydige
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1980-2019: Få suksesser

 Til tross for:

 Dramatisk kraftigere og billigere datamaskiner

 Dramatisk forbedrede muligheter til å samle inn og lagre store 

datamengder

 Smarte løsninger fra Google

 foregår for eksempel all profesjonell språkoversetting manuelt –

translatørene er ikke sagt opp

 Google (Waymo) har testet førerløse biler siden 2009. Samlet har 

de kjørt 8 millioner miles/13 millioner km. 

 Det er imponerende, men hvorfor er ikke teknologien tilgjengelig? 

 I disse årene har vi hatt store forventninger til AI (kunstig 

intelligens) uten at de har slått til.

 Skal vi tro på dagens vyer?

 Mitt svar: Ja, der anvendelsen er formalisert eller kan 

formaliseres:
 Førerløse biler på vanlige veier – nei

 Tale (ref. de nye høytalerne) – meget begrenset

 Datamaskin som lege – nei

 Tolking av kreftprøver og røntgenbilder: Sannsynligvis
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Kommune-Kari: Ikke formalisert

Her forsøker en å bruke datamaskinen på et 

område som ikke er formalisert. Fancy 

teknologi – som ikke virker.

For alle disse spørsmålene gir et Google-søk 

bedre svar. Der har en også fordelen at 

brukeren er med i prosessen om å velge ut 

svaret:
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Konklusjon

 IT er et kraftig verktøy

 Kan brukes på mye, men ikke alt

 Det er lett å bare sette "strøm på 

papiret" og gi seg der

 Teknologien er så banebrytende 

at vi ofte må bygge opp både 

organisasjonsstrukturer og 

prosesser på nytt – om vi skal få 

full uttelling.

 Bedriftene endres, kommunene 

endres

 Det pågår nå!


