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Kursplan for ”Policyanalyse: Utvikling og iverksetting av offentlig politikk” 
 
 
Obligatorisk pensum: 

• Bardach, Eugene (2012): A Practical Guide for Policy Analysis. The Eightfold Path to 
More Effective Problem-Solving (4. utg.). New York: Chatham House Publishers (200 
sider). 

 
• Dunn, William N. (2012): Public Policy Analysis (5. utg.). Pearson (480 sider). 

 
• Howlett, Michael, M. Ramesh og Anthony Perl (2009): Studying Public Policy. Policy 

Cycles and Policy Subsystems (3. utg.). Oxford University Press Canada (308 sider) 
 
I tillegg til obligatorisk pensum kan enkelte forelesere komme med anbefalt litteratur rettet inn 
mot forelesningene. Dette vil evt. bli distribuert. 
 
Forelesere: Jostein Askim, Inge Lorange Backer, Harald Baldersheim, Svein Eriksen, Harald 
Nybøen, Tore Hansen, Jan Erling Klausen, Kristoffer Kolltveit, Jarle Trondal og Gro Holst 
Volden. 
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Første samling: Policyanalyse som verktøy og prosess 
 
Tid: 17.9-19.9.2014 
Sted: Universitetet i Oslo (ulike rom på ulike dager, se under) 
 
Tema 
Policyanalyse tilhører det vi kaller anvendt samfunnsvitenskap og er et fagfelt utviklet for å 
kunne danne seg et godt beslutningsgrunnlag for løsningen av praktiske problemer innen 
offentlig politikk og forvaltning. Den første samlingen vil gi en generell innføring i fagets 
opprinnelse og tradisjon. Samlingen er imidlertid også praktisk anlagt, og med Eugene Bardachs 
pensumbok (2012) som utgangspunkt, vil studentene øve evnen til å gjennomføre konkrete 
policyanalyser. Bardachs bok viser hvordan policyanalyseprosessen kan operasjonaliseres som en 
form for sti-analyse i åtte deler; fra problemdefinisjon via innsamling av data, oppstillingen av 
alternativer og utvelgelseskriterier, til det forventede prosjektresultatet og de avveininger som må 
gjøres før avgjørelser tas og kommuniseres til dem det gjelder. I første samling vil vi også 
komme inn på pensumbidragene som viser hvordan offentlig politikk kan sees på som en 
policysyklus bestående av ulike deler. I den første samlingen vil vi også starte arbeidet med 
policyanalysen (hjemmeoppgaven) studentene skal gjennomføre. 
 
 
Timeplan med pensum/anbefalt litteratur 
 
Onsdag 17. september 2014:  
Undervisningsrom 1, Georg Sverdrups hus (Universitetsbiblioteket) 
 
 
09.15-10.00 Introduksjon: Offentlig politikk (T. Hansen)  
  Pensum: Howlett m.fl. (2009) kapittel 1 og 2. 
 
10.15-11.00 Offentlig politikk som policy-sirkel og forholdet til policy-analyse (K. Kolltveit) 
  Pensum: Howlett m.fl. (2009) kapittel 3 og 4, Dunn (2012) kapittel 2.  
 
11.15-12.00 Hvordan gjennomføre en policy-analyse: The eightfold path (K. Kolltveit) 
  Pensum: Bardach part I og part II, samt Dunn (2012) kapittel 3, 4 og 5. 
 
12.00-14.00 Lunsj og gruppearbeid 
 
14.15-16.00 Presentasjon og diskusjon (K. Kolltveit) 
 
Gruppeoppgave: 
Gruppen skal identifisere relevante policy-problemer fra deltakernes arbeidsplass. Kartlegg først 
hvor sammensatte problemene er, og hva som kan være årsak til problemene. Identifiser deretter 
ulike interessenter, og diskuter hvordan ulike interessegrupper er knyttet til problemene. Vurder 
om det er noen overføringsverdi mellom de ulike policyproblemene når det gjelder forståelse av 
årsaksforhold. Gruppen skal forberede en kort presentasjon med oversikt over de ulike 
problemene som er diskutert.  
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Torsdag 18. september 2014 
Seminarrom 847, Eilert Sundts hus (8. etasje SV-blokka) 
 
09.15-10.00 Policy-utforming. Introduksjon til valg av virkemidler  (J. Askim) 
  Howlett m.fl. (2009) kapittel 5 
 
10.15-12.00 Policy-argumentasjon internt og eksternt (K. Kolltveit) 
  Pensum: Dunn (2012) kapittel 8 og 9. 
 
12.00-14.00 Lunsj og gruppearbeid 

Pensum: Dunn (2012) appendix 1-4. 
 
14.15-16.00 Presentasjon og diskusjon (K. Kolltveit) 
 
 
Gruppeoppgave: 
Gjør rede for hvordan policyargumenter utformes og kommuniseres i offentlig politikk og 
forvaltning. Vis med empiriske eksempler fra egen arbeidsplass hvordan slike argumenter 
omformes til konkrete innstillinger gjennom å utvikle: (1) et posisjonsnotat med et sammendrag 
av de viktigste argumentene, (2) et politisk memorandum i form av en pressemelding som sier 
hva dette policyspørsmålet handler om, og (3) en muntlig presentasjon. 
 
Fredag 19. september 2014 
Seminarrom 847, Eilert Sundts hus (8. etasje SV-blokka) 
 
09.15-10.00 Rasjonell beslutningstaking og garbage can-prosesser  (K. Kolltveit). 
 Pensum: Dunn (2012) kapittel 2; Howlett m.fl. (2009) kapittel 6 
 
10.15-11.00 Politikkens virkninger: Tilbakeføring av erfaring og læring (K. Kolltveit)  
  Pensum: Dunn (2012) kapittel 6 og 7; Howlett m.fl. (2009) kapittel 7, 8 og 9. 
 
11.15-12.00 Gruppearbeid/egen policy-analyse: Mulige temaer og opplegg for    
  oppgaveskriving. (K. Kolltveit). Pensum: Bardach part I, II og III 
 
Gruppeoppgave: 
Hver enkelt skal ta utgangspunkt i Bardachs åttepunktsplan, og deretter skissere hvordan man kan 
gjennomføre en policyanalyse av et konkret policyproblem. Bruk gjerne et empirisk eksempel fra 
egen arbeidsplass. Gruppen skal deretter drøfte hvordan dette kan utvikles til en hjemmeoppgave.   
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Andre samling:  
Politikkutvikling i en kompleks forvaltning: Flernivåsystemer og ”wicked problems” 
 
Tid: 15.10-17.10.2014 
Sted: Universitetet i Oslo (ulike rom på ulike dager, se under) 
 
Tema 
Andre samling fokuserer på hvordan interne og eksterne faktorer påvirker strategier og 
prioriteringer i utviklingen av offentlig politikk. I det norske politiske systemet har prinsippet om 
ministerstyre bidratt til en sektorisert forvaltning, med svake horisontale 
samordningsmekanismer. De siste årtiene har domstolene har blitt sterkere (blant annet på grunn 
av økt rettighetslovgivning), samtidig som deltakelse i Det europeiske økonomiske 
samarbeidsområdet (EØS), fjerner innenrikspolitiske avgjørelser fra parlament og regjering. 
Målet med samlingen er å forstå hvordan slike utviklingstrekk kan minske rommet for nasjonal 
politikk, og belyse hvordan politikkutforming vanskeliggjøres når problemstillinger også går på 
tvers av fagområder, sektorgrenser og forvaltningsnivåer.  
 
Timeplan med pensum/anbefalt litteratur 
 
Onsdag 15. oktober 2014 
Undervisningsrom 1, Georg Sverdrups Hus (Universitetsbiblioteket) 
 
09.15-10.00 Politikkutvikling og ”wicked issues” (K. Kolltveit) 
  
10.15-12.00 Nasjonal policy-utvikling og forholdet til EU (J. Trondal)  
  Pensum: Howlett et al. (2009), kapittel 3 
  Anbefalt litteratur: NOU 2012(2): Utenfor og innenfor, kapittel 8. 
 
12.00-14.00 Lunsj og gruppearbeid 
 
14.15-16.00 Presentasjon og diskusjon (K. Kolltveit) 
 
 
Gruppeoppgave: 
Kartlegg med utgangspunkt i empiriske eksempler hvordan EU/EØS har betydning for 
politikkutvikling på egen arbeidsplass. Vis hvordan flernivåsystemer kan påvirke de ulike 
stadiene av policy-syklusen (Howlett et al. 2009). Diskuter avslutningsvis hvorvidt policy-
syklusen overhodet er velegnet som analytisk tilnærming for å studere politiske prosesser i et 
flernivåsystemer.  
 
 
 
 
 
 
 



	   5	  

Torsdag 16. oktober 2014 
Auditorium 5, Eilert Sundts hus (1. etasje SV-blokka) 
 
 
09.15-11.00 Politikkutvikling i departementene (H. Nybøen) 
  Anbefalt litteratur: Difi 2011(11): Hva skjer i departementene?  

Rapporten kan lastes ned fra: http://www.difi.no/filearchive/difi-rapport_2011_11-
hva_skjer_i_departementene_om_utfordringer_og_utvikling.pdf 

 
11.15-12.00 Forholdet stat og kommune: hierarkisk styring, lokalt selvstyre eller partnerskap?  
  (J.E. Klausen)  
 
12.00-14.00 Lunsj og gruppearbeid 
  Pensum: Howlett et al. (2012), kapittel 3 og 4.  
 
14.15-16.00 Presentasjon og diskusjon (K. Kolltveit) 
   
 
Gruppeoppgave: 
Diskuter med eksempler fra egen arbeidsplass hvordan policyspørsmål oppstår og settes på 
dagsorden. Trekk også frem eksempler på policyspørsmål innenfor eget område som ikke når den 
politiske agendaen og diskuter hvorfor. Hva er implikasjonene med hensyn til 
problemidentifisering og politikkutvikling at enkelte grupper har vanskeligheter med å nå opp på 
den politiske dagsordenen? Diskuter også hvordan tendensen til medialisering og økt fokus på 
politikkformidling kan påvirke fagligheten i arbeidet med offentlig politikk. 
 
 
Fredag 17. oktober 2014 
Seminarrom 847, Eilert Sundts hus (8. etasje SV-blokka) 
 
09.15-12.00 Regjeringsapparatet under press (K. Kolltveit) 
  Anbefalt litteratur: Kolltveit, Kristoffer (2014) Samordning i regjeringsapparatet,  
  i Harald Baldersheim og Øyvind Østerud (red) Det norske demokratiet. 
 
12.00-14.00 Lunsj og gruppearbeid 
  
14.15-16.00 Presentasjon og diskusjon (K. Kolltveit) 
 
 
Gruppeoppgave: 
Vis med konkrete eksempler hvordan avdelings-og seksjonsgrenser kan vanskeliggjøre 
samordning på tvers mellom enheter i din egen organisasjon. Hvilke tiltak er iverksatt for å unngå 
sektorisering og silotenkning? Kan lignende tiltak også innføres for å sikre samordning mellom 
enhetene i sentraladministrasjonen og dermed samstemt offentlig politikk? Presenter fordeler og 
ulemper med mulige organisatoriske endringer, som tverrgående strukturer og sammenslåinger av 
enheter, samt mer prosessuelle virkemidler som utvikling av felles standarder og (IKT-) 
systemer.   
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Tredje samling: Ulike policyinstrumenter og evaluering av offentlig politikk 
 
Tid: 19.11-21.11.2014 
Sted: Universitetet i Oslo, (ulike rom på ulike dager, se under) 
 
Tema 
Tredje samling fokuserer på legale, økonomiske og normative instrumenter i 
politikkutformingen. Formålet er å forstå fordeler og ulemper ved bruken av ulike virkemidler, 
samt øke forståelsen for betingelsene som avgjør valg av virkemidler. Samlingen ser også på 
evalueringen av offentlig politikk, og drøfter forutsetninger for valg av evalueringskriterier. 
 
 
Timeplan med pensum/anbefalt litteratur 
 
Onsdag 19. november 2014 
Seminarrom 847, Eilert Sundts hus (8. etasje SV-blokka) 
 
09.15-10.00 Policy-virkemidler (H. Baldersheim) 
  Pensum: Dunn (2012) kapittel 5 
 
10.15-12.00 Rettsregler og legale virkemidler (I.L. Backer) 
  Anbefalt litteratur: Backer, Inge Lorange (2011) Juristenes rolle i    
  lovforberedelsen. Lov og rett, 50(1-2): 63–77. 
 
12.00-14.00 Lunsj og arbeidsgrupper 
 
14.15-16.00 Presentasjon og diskusjon (K. Kolltveit) 
 
Gruppeoppgave: 
Gruppen velger ett policy-problem fra egen arbeidsplass og diskuterer mulige løsninger ut fra 
ulike kriterier for hva som er et godt resultat. Finnes det situasjoner hvor samme mål kan 
realiseres med ulike virkemidler? Diskuter forutsetninger for når de forskjellige virkemidlene er 
mest velegnet for å realisere målene for politikken. Skisser opplegget for en kost-nytteanalyse av 
de ulike løsningene som er funnet frem. 
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Torsdag 20. november 2014 
Seminarrom 201, Harriet Holters Hus (2. etasje i huset ved siden av SV-blokka) 
 
09.15-10.00 Myndighetsutøvelse på armlengdes avstand: Departementene og underliggende  
  etater (S. Eriksen) 
 
10.15-12.00 Målstyring i offentlig sektor (J. Askim) 
  Anbefalt litteratur: Askim, Jostein, Ragna Eltun og Eivind Fremstad (2014) Mål-  
  og resultatstyring: Riktig oppskrift for styring av statsforvaltningen? i Harald  
  Baldersheim og Øyvind Østerud (red) Det norske demokratiet. 
 
12.00-14.00 Lunsj og arbeidsgrupper 
 
14.15-16.00 Presentasjon og diskusjon (J. Askim og K. Kolltveit) 
 
Gruppeoppgave: 
Gruppene skal velge ut et område innenfor egen sektor som styres ved hjelp av mål og 
resultatstyring. Forsøk å kartlegg hvilken type mål som er benyttet (input, prosess, output, 
outcome). Hvordan er disse målene satt, og i hvilken grad er underliggende aktører involvert i 
denne formuleringsprossesen? Får måloppnåelsen konsekvenser for fremtidige tildelinger fra 
organisasjonen? Diskuter fordeler og ulemper ved bruk av MRS som styringsverktøy innenfor 
området dere har valgt ut. 
 
Fredag 21. november 2014 
Seminarrom 847, Eilert Sundts hus (8. etasje SV-blokka) 
 
09.15-10.00 Evaluering av offentlig politikk (J. Askim) 
  Pensum: Dunn (2012) kapittel 6 og 7.  

Anbefalt litteratur: Askim, Jostein, Erik Døving og Åge Johnsen 
(2013): Evalueringspraksis i den norske statsforvaltningen 2005-2011, I Anne 
Halvorsen, Einar Lier Madsen og Nina Jentoft (red.): Evaluering. Tradisjoner, 
praksis, mangfold. Bergen: Fagbokforlaget. Kapittel 5,  side 72 – 88. 

 
10.15-12.00 Etterevaluering av statlige investeringsprosjekter (G.H. Volden) 
 
12.00-14.00 Lunsj og arbeidsgrupper 
 
14.15-16.00 Presentasjon og diskusjon (K. Kolltveit) 
 
Gruppeoppgaver 
Gruppen velger en evaluering fra eget område, og lager en presentasjon med svar på følgende 
spørsmål: (1) Verdiproblemet: Hva er evalueringskriteriet og hvem har fastlagt det? (2) 
Måleproblemet: Er målemetodene adekvate i forhold til evalueringskriteriet? (3) 
Strategiproblemet: Er mål-middel-stien spesifisert? (4) Designproblemet: Hvordan håndteres 
forstyrrende faktorer? (5) Læringsproblemet: Hvordan skal kunnskapen brukes? (6) 
Legitimitetsproblemet: hvordan sikres balansegangen mellom uavhengig og forankret 
evaluering?   
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Fjerde samling: Studentpresentasjoner og skriftlig eksamen 
 
Dato: 7.-9. januar 2015. 
Sted: Universitetet i Oslo, vil bli nærmere annonsert 
 
Tema 
Den fjerde og siste samlingen på dette kurset vil bestå av presentasjoner av de innleverte 
individuelle oppgavene og skriftlig eksamen. 

Hjemmeoppgaven skal være på maksimum 5000 ord og leveres på Fronter innen klokken 
12.00 mandag 5. januar 2014. Etter innlevering skal hver student forberede og fremføre et 20 
minutters innlegg om egen oppgave for resten av studentgruppen, fagansvarlig samt en ekstra 
sensor. Disse kan stille spørsmål og komme med kommentarer innenfor en tidsramme på 10 
minutter, slik at den muntlige presentasjonen totalt vil utgjøre opp til 30 minutter. 
Presentasjonene vil bli avholdt onsdag 7. januar og torsdag 8. januar 2015 (09.15-16.00) Alle 
studentene forventes å delta på alle presentasjonene. 

Fredag 9. januar 2014 avholdes en skriftlig eksamen i rom 847 i Eilert Sundts hus på Blindern. 
Studentene bes møte klokken 9.15 for en briefing om eksamen. Eksamen består av et sett 
kortsvarspørsmål og skal avholdes mellom klokken 10.00 og 12.00. Husk legitimasjon og 
studentnummer til eksamen. Hjelpemidler er ikke tillatt.   

Etter eksamen fredag 9. januar 2014 holdes det en avsluttende lunsj med utdeling av 
kursbevis. Endelig sensur foreligger innen tre uker etter innlevering av oppgaven.   


