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Abstract 

In 2017, a report on how to increase economic growth and development in Sweden was 

handed over to the Minister of rural affairs Sven-Erik Bucht (s). One of the suggestions was to 

relocate 10 000 governmental jobs to regions in need of government presence. The purpose of 

this thesis is to establish the effects that a relocation of a state agency, as an political 

instrument, can have on the regional growth. The thesis objective is to answer the following 

questions: What positive and negative effects does agency relocation produce? and Is there a 

connection between a state agency’s relocation and regional economic growth? To answer 

these questions a model was constructed and filled with the effect findings and then related to 

the presumptions to economic growth. The formed hypothesis that long-term positive effects 

will increase growth was proven right, although it is probably a weak correlation. 

Conclusively, relocation of state agencies is a debatable instrument. The result of this study is 

that it is very expensive and costly in the short term but can be a success and prosperous in the 

long run for the organization, the employees and its surrounding environment.   

 

Nyckelord: utlokalisering, omlokalisering, regional tillväxt, relocation, regional growth 
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1. Inledning 

För 200 år sedan bodde cirka 90 procent
1
 av Sveriges befolkning på landsbygden medan det 

idag, enligt Jordbruksverkets definition, är runt 34 procent
2
. Urbaniseringsprocessen har 

pågått under en lång tid, där den största omflyttningen skedde under 1940-talet och 1970-

talet.
3
 I dagens läge är urbaniseringen en fortsatt process, men med en annan dynamik än 

tidigare. De faktorer som påverkar urbaniseringen är omflyttningar, nativitet och mortalitet 

samt in- och utvandring.
4
 I SCB:s rapport om dagens urbanisering framkommer att personer 

på landsbygden inte längre flyttar till de största städerna, med över 100 000 invånare, i samma 

utsträckning utan att det är de mer närliggande tätorterna som lockar mest.
5
 Vidare kan det 

noteras att eftersom fler bor i städerna så föds även fler barn där vilket ökar på städernas 

befolkning och på så sätt kan man uttrycka det som att urbaniseringen föder sig själv. 

Sammantaget, utifrån rapporten, ses en ökning av befolkningen i tätorterna men att lands-

bygdens invånarantal är ungefär densamma.   

I och med den ökade urbaniseringen i mitten på förra århundradet började den svenska staten 

utforma en lokaliseringspolitik för att bromsa utvecklingen i storstäderna och öka tillväxten i 

övriga delar av landet. Dels genom att ge incitament till företag att etablera sig på orter 

utanför städerna och dels genom att se över den statliga förvaltningens möjligheter att 

placeras utanför Stockholmområdet.
6
 Det har sedan dess, i olika omgångar, lett till flertalet 

utredningar om hur staten ska kunna skapa en positiv utveckling i hela Sverige och minska de 

negativa effekterna av urbaniseringen. Exempel på negativa effekter kan finnas både i 

städerna, med bostadsbrist och dyra lokalkostnader som följd, och på landet där den privata 

och offentliga servicen blir lidande då kundunderlaget minskar.
7
  

Den 25 juni 2015 beslutade regeringen att genom en parlamentarisk kommitté, Landsbygds-

kommittén, arbeta fram förslag till inriktning och utformning av en mer sammanhållen politik 

för en långsiktigt hållbar utveckling i Sveriges landsbygder.
8
 Syftet med utredningen är att ta 

reda på vilka utmaningar och möjligheter som landsbygden har idag. I kommittédirektivet 

resoneras det att landsbygdsborna behöver bli mer inkluderade och uppmärksammade i 

                                                           
1
 Svanström, Urbanisering – från stad till land, s.26 

2
 Jordbruksverket, Så här definierar vi landsbygd 

3
 Svanström, Dagens urbanisering – inte på landsbygdens bekostnad, s.5 

4
 Ibid s.6 

5
 Ibid 

6
 Söderberg, Rumslig decentralisering av central förvaltning från Stockholm – En studie av konfliktdimensioner 

under riksdagsbehandlingen, s.88 
7
 Antoni, Kan hela Sverige leva? 

8
 Dir 2015:73, En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder, s.2-3 
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samhällsutvecklingen. Målet för kommittén är bland annat att redogöra för vilket ansvar 

staten har för att bidra till god tillgång av till exempel offentlig service, grundläggande 

betaltjänster och post samt analysera och lämna förslag på hur kompentensförsörjningen 

fungerar, eller bör komma att fungera, för privata och offentliga verksamheter på lands-

bygden. I kommitténs delbetänkande som publicerades i mars 2016 anses det att den statliga 

förvaltningspolitiken varit en faktor som drivit på urbaniseringen samt så resoneras det kring 

att det inte finns några starka skäl för att merparten av de statliga myndigheterna och de 

statliga jobben ska finnas i Stockholmregionen.
9
 

På DN debatt skrev statsminister Stefan Löfven (s) och civilminister Ardalan Shekarabi (s) i 

mars 2016 att en förändring i svensk förvaltningspolitik är viktig och att fler myndigheter bör 

flyttas ut från Stockholmsområdet.
10

 De beskriver att människor idag upplever, som en 

konsekvens av urbaniseringen, att företag och myndigheter som tidigare varit självklara på 

orten nu försvinner. Det här anses påverka tilliten till staten och även sammanhållningen. 

Vidare menar dem att dessa upplevelser även finns i en del av städernas förorter. Löfven och 

Shekarabi skriver att staten idag står för cirka fem procent av alla landets arbetstillfällen och 

av dessa finns ungefär 30 procent av de statsanställda i Stockholmsområdet. Sammantaget 

med Västra Götaland och Skåne blir det över hälften. Det som anges som avgörande skäl till 

regeringens inställning i frågan är att människor, orter och hela bygder inte ska känna sig 

övergivna. Vidare menar dem att en myndighet kan ge tillskott på den lokala arbetsmarknaden 

och öka regionens dynamik och attraktivitet. 

I en replik till ovanstående debattinlägg menar Britta Lejon, ordförande i fackförbundet ST, 

att ”en väl fungerande statlig förvaltning med närvaro i hela landet har stor betydelse för 

näringsliv och tillväxt”
11

. Däremot menar Lejon att utlokaliseringar av statliga myndigheter 

inte är en bra metod då syftet hittills varit att ersätta förlorade arbetstillfällen med redan 

befintliga tjänster. Här menar Lejon att det är tidsödande och oekonomiskt samt att det är 

betydligt bättre att förlägga nya myndigheter på andra orter än att utlokalisera de befintliga. 

Avslutningsvis menar ändå Lejon att det är viktigt att myndigheterna finns i hela landet, men 

viktigare är att de har tillräckliga resurser för att genomföra det tilldelade uppdraget.  

Den 4 januari 2017 överlämnades Landsbygdskommitténs slutliga rapport till landsbygds-

minister Sven-Erik Bucht (s). Ett av förslagen var att utlokalisera 10 000 statliga jobb under 

                                                           
9
 SOU 2016:26, På väg mot en ny politik för Sveriges landsbygder – landsbygdernas utveckling, möjligheter och 

utmaningar, s. 193, 254 
10

 Löfven och Shekarabi , ”Fler myndigheter bör flyttas ut från Stockholm” , Dagens nyheter, 3 mars 2016 
11

 Lejon, ”Tidsödande och oekonomiskt att utlokalisera”. Dagens Nyheter, 4 mars 2016 
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en 5-7 års period till de regioner som bedöms vara i behov av statliga arbetstillfällen.
12

 

Emellertid går åsikterna om utlokaliseringar i många fall isär och om just den här typen av 

flytt av statliga förvaltningar är lönsam. Kronqvist skriver i Expressens Ledare i samband med 

kommitténs slutrapport att statliga verk inte kan rädda landsbygden utan att det mest är en stor 

ekonomisk kostnad.
13

 I den här uppsatsen kommer en tydligare bild ges av fenomenet 

utlokalisering och om den har någon effekt på den regionala tillväxten när myndigheten 

placeras utanför Stockholmsområdet.  

1.1 Bakgrund – Lokaliseringspolitik blir tillväxtorienterad regionalpolitik  

Utlokaliseringen av myndigheter har varit aktuellt sedan efterkrigstiden i Sverige och varit ett 

sätt att få urbaniseringen att fortgå men under kontrollerade förhållanden och samtidigt för-

hindra en alltför kraftig kompetensflytt från landsbygden. Här beskrivs utvecklingen av 

politiken bakom fenomenet. 

Lokaliseringspolitiken, som tog sin början mellan 1950- och 1960-talet, hade sitt ursprung i 

den ökade urbaniseringen under efterkrigstiden i Sverige. Följden av denna förflyttning blev 

en regional obalans som gav samhällsekonomiska och regionalpolitiska effekter, både för 

städerna och för de avfolkade landsdelarna.
14

 Även förvaltningarnas expansion började 

resultera i effektivitetsproblem, där brist på lokaler spred en organisation till flera olika 

platser. I samband med det här tillsattes en lokaliseringsutredning år 1969.
15

 Lokaliserings-

politiken hade då en förhållandevis tydlig målsättning där grunden var att genom stöd till 

företag, främst inom jord- och skogsbruk, få dem att etablera sig i områden där det fanns ett 

arbetsöverskott. Dessa områden befann sig främst i de norra delarna av landet. Syftet med 

lokaliseringspolitiken var sammanfattningsvis att genom regionalt utformade bidrag och lån 

ge stöd och incitament för omlokaliseringar från de delarna av landet som växte mest.
16

 Det 

var inte bara företag som flyttades utan även staten utlokaliserade under 1970-talet cirka 

10 000 arbetstillfällen vid 43 statliga myndigheter från Stockholm till 16 orter i landet som 

beskrevs som alternativa storstäder.
17

 Lokaliseringspolitiken var begränsad och syftade i 

huvudsak att påverka den ekonomiska omvandlingen så att den skedde i balanserad form samt 

                                                           
12

 SOU 2017:1, För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd, 

s.186 
13

 Kronqvist, Statliga verk kan inte rädda landsbygden 
14

 Söderberg, Rumslig decentralisering av central förvaltning från Stockholm – En studie av konfliktdimensioner 

under riksdagsbehandlingen, s.88 
15

 Ibid 
16

 SOU 2016:26, På väg mot en ny politik för Sveriges landsbygder – landsbygdernas utveckling, möjligheter 

och utmaningar, s.39 
17

 Ibid, s.40 
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att skydda de enskilda medborgarnas trygghet. Tillväxt likställdes mer eller mindre med 

ekonomiska framsteg och att det i sin tur gav ett bättre samhälle för dess medborgare. Därmed 

kan det sägas att lokaliseringspolitiken underordnade sig den ekonomiska tillväxten och blev 

ett komplement till arbetsmarknadspolitiken.
18

 De lokaliseringspolitiska styrmedlen var 

initialt enbart lokaliseringsbidrag och -lån till företag, och enligt utvärderingar av dessa 

ansågs politiken lyckosam men befolkningsminskningen på landsbygden fortsatte och nya 

ambitiösa mål sattes.
19

 Lokaliseringspolitiken bytte i och med det här benämning till regional-

politik och uppgiften gick nu ifrån att ha fokus på den ekonomiska utvecklingen till att få en 

tydlig välfärdspolitisk dimension. Det vill säga så skulle utvecklingen styras, eller omfördelas, 

så att bättre regional balans skulle uppstå och ge ökad jämlikhet i ekonomiskt, socialt och 

kulturellt avseende i hela Sverige. De använda styrmedlen var fortsatt av ekonomisk karaktär i 

form av lån och bidrag.
20

  

I mitten på 1990-talet omformulerades regionalpolitiken åter igen och gick ifrån att handla om 

omfördelning till att den tillväxtorienterade aspekten slog igenom stort.
21

 En del utvärderingar 

kring de statliga företagsstöden visade att dem hade haft marginella effekter och de glest 

befolkade regionernas utmaningar i mångt och mycket var kopplade till deras geografiska 

läge och klimat. I och med inträdet i EU fick politikerna nya riktlinjer med EU:s samman-

hållningspolitik och även möjlighet till finansiering från exempelvis dess strukturfonder.
22

  

De senaste 25 åren har den ekonomiska utvecklingen varit god i Sverige och landet har 

återhämtat sig bra efter finanskrisen på 1990-talet och under 2008 i jämförelse med andra 

länder i Europa.
23

 Vidare är tillväxten och välfärden bland den högsta i världen och samtliga 

regioner har haft en ökning av den totala lönesumman
24

 men det finns även stora skillnader 

sett till geografin. De stora regionerna Stockholm, Göteborg och Malmö bidrar mest, men 

även de mindre regionerna har gått bra. Det som man kan utläsa ur Tillväxtverkets rapport är 

att det främst är regioner där tillverkningsindustrin varit viktig som tillväxten blivit lägre, till 

                                                           
18

 Tillväxtanalys, Från aktiv lokaliseringspolitik till regional politik, s.13 
19

 Ibid, s.14-15 
20

 Ibid, s.16 
21

 SOU 2016:26, På väg mot en ny politik för Sveriges landsbygder – landsbygdernas utveckling, möjligheter 

och utmaningar, s.40 
22

 Ibid 

23
 Tillväxtanalys, Regional tillväxt 2015 – trender och analyser om hållbar regional tillväxt och attraktionskraft, 

s.17 
24

 Lönesumma = timlön gånger antal arbetade timmar. Visar årlig summerad lön för alla som haft en anställning 

under det redovisade året. 
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exempel Värnamo och Trollhättan.
25

 Regionalpolitikens mål är delvis att lyfta regionerna och 

öka tillväxten. Här är olika typer av styrmedel vanliga, och inte bara av ekonomisk karaktär. 

Längre fram i uppsatsen kommer dessa beskrivas närmare. Den regionala tillväxtpolitiken har, 

som beskrivits ovan, gått från att vara en aktiv lokaliseringspolitik till att numera försöka 

jämna ut skillnaderna mellan olika regioner genom en regional tillväxtpolitik för hela landet.
26

 

De mesta av resurserna förfogas fortfarande av staten och EU men beslutsmakt och ansvar har 

mer och mer delegerats till aktörer på lokal och regional nivå. Den nu gällande strategin för 

regional tillväxt är fastslagen av regeringen med tydliga mål hur de ska ta sig an utmaningar 

och hur arbetet ska prioriteras mellan åren 2015-2020.
27

  

2. Problemformulering 

I det här stycket kommer en närmare förklaring till varför uppsatsens inriktning har valts 

samt dess syfte. Vidare presenteras de frågeställningar som står i centrum för den avslutande 

analysen och vilka avgränsningar som gjorts. 

Den här undersökningen kommer att titta närmare på de effekter som tidigare lokaliseringar 

påvisat och även de effekter som sägs vara eller kan bli resultat av det här fenomenet. Det 

finns ingen samlad utvärdering av alla utlokaliseringar sen 1970-talet, men ett flertal rapporter 

om enskilda myndigheters utlokaliseringar har gjorts. Området kan därför sägas ha haft ett 

begränsat utrymme i den samtida forskningen vilket motiverar den här studien inom-

vetenskapligt. I och med att frågan aktualiserats i en pågående utredning, och att det även 

redan har beslutats om flera nya utlokaliseringar, är den även relevant ur ett samhälleligt 

perspektiv. Uppsatsen avser följaktligen att studera fenomenet utlokalisering, även synonymt 

omnämnd som omlokalisering i de fall en myndighet redan har verksamhet igång, genom att 

se till vilka lokaliseringseffekter som påverkar den regionala tillväxten. Tidigare forskning, 

som kommer att redovisas i nästa kapitel, har varit både positiv och negativ till fenomenet.  

  

                                                           
25

 Tillväxtanalys, Regional tillväxt 2015 – trender och analyser om hållbar regional tillväxt och attraktionskraft, 

s.17 
26

  SOU 2016:26, På väg mot en ny politik för Sveriges landsbygder – landsbygdernas utveckling, möjligheter 

och utmaningar, s.39  
27

 Regeringskansliet. En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020. 
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2.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka om fenomenet utlokalisering kan användas som 

regionalpolitiskt styrmedel för att påverka förutsättningarna för tillväxt. Utifrån det här har 

följande frågeställningar konstruerats: 

 Vilka positiva och negativa effekter kan en utlokalisering få? 

 Finns det något samband mellan utlokalisering av centrala förvaltningsmyndigheter 

och regional tillväxt? 

2.2 Avgränsning  

Då den här studien har en relativt kort tid till sitt förfogande måste både materialet som kan 

användas och omfattningen av resonemang kring frågeställningarna begränsas. Genom att 

dessutom välja en kvalitativ studie blir det en avgränsning i sig då den förutsätter ett urval. 

För att besvara frågeställningarna kommer inte några enskilda fall presenteras på djupet på 

grund av tids-aspekten då den påverkar möjligheten att få den nödvändiga informationen som 

behövs för att kunna dra mer precisa slutsatser. Resonemangen kommer därför hållas 

allmänna och information från flera olika rapporter om myndigheter kommer användas, dels 

för att kunna fastställa vilka effekter som kan påvisas på lång sikt och dels för att kunna se om 

det finns några effekter som är konstanta, det vill säga alltid är närvarande. De styrmedel som 

tidigare nämnts har främst använts för företag och vilken roll dessa har haft i den regionala 

tillväxten men i det här fallet är fokus på centrala förvaltningsmyndigheter och dess roll i 

samman-hanget. Diskussionerna kommer få ett klart statligt perspektiv även om tillväxt-

diskussionerna ofta har företagsfokus. I de sammanhang där utlokaliserade myndigheter 

diskuteras avses centrala förvaltningsmyndigheter som redan existerar och som får sin verk-

samhet flyttad till en annan ort utanför Stockholmsområdet. Undersökningen har försökt att 

hålla en relativt nutida aspekt på de observerade effekterna, utan att använda sig av för många 

framtida potentiella effekter då dessa är svårstuderade, och inte valt att i den empiriska delen 

att inkludera fall från 1970-talens stora omlokalisering.  
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3. Teoretisk utgångspunkt 

En politisk teori är ett verktyg som på ett systematiskt sätt hjälper till att förklara och förstå 

politiken och vårt samhälle.
28

 Enkelt uttryckt så är en teori detsamma som en tänkbar 

förklaring.
29

 I den här undersökningen är tanken att utifrån regeringens strategi för regional 

tillväxt samt beskrivning av politiska styrmedel och utlokaliseringar försöka förklara de 

effekter som en flytt av myndigheter ger och dess koppling till regional tillväxt. Därefter 

utformas en hypotes som avses besvaras med hjälp av en konstruerad analysmodell som 

kopplas samman med förutsättningarna för tillväxt som beskrivs mer nedan. 

Decentraliseringen beskrivs även i korthet undersökningen då den i vissa delar av materialen 

använts synonymt, men dessa är två helt skilda begrepp.
30

  

3.1 Regional tillväxt och politik 

Regeringen beskriver sin regionala tillväxtpolitik så här: 

”Den regionala tillväxtpolitiken handlar om åtgärder för att ta tillvara hela landets 

utvecklingskraft, tillväxtpotential och sysselsättningsmöjligheter. Området omfattar frågor 

som regionala utvecklingsstrategier, regionala företagsstöd, stöd till kommersiell service och 

EU:s regionalfondsprogram”
31

 

Tillväxt kan ibland ses som både motsättning och förutsättning för välfärd, och en regional 

tillväxt ses av flera som en förutsättning för att regioner ska kunna överleva med en 

acceptabel levnadsnivå och samhällelig service.
32

 Hur tillväxt ska mätas och definieras 

varierar och ett närmare resonemang angående det kommer genomföras i ett senare stycke. 

Den ansvariga myndigheten för landets tillväxt är Näringsdepartementet och med jämna 

intervaller utformas en nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft där 

den senaste är för 2015-2020.
33

 I strategin nämns särskilt fyra samhällsutmaningar; 

Demografisk utveckling, Klimat, Miljö och energi samt Social sammanhållning. Dessa anser 

regeringen kommer att påverka Sverige och det regionala tillväxtarbetet under en lång tid 

                                                           
28

 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wägnerud. Metodpraktikan – konsten att studera samhälle, individ och 

marknad, s.37 
29

 Ibid 
30

 Bladh, Decentraliserad förvaltning – Tre ämbetsverk i nya roller, s.13 
31

 Regeringen.se, Regional tillväxt  

32
 Statistiska centralbyrån (SCB), Bakgrundsfakta: Regional ekonomisk tillväxt – förutsättningar, indikatorer och 

mått, s.3 
33

 Regeringskansliet. En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020. 
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framöver.
34

 För att kunna möta de här utmaningarna har regeringen identifierat fyra 

prioriteringar som ska vara vägledande i utvecklingen och genomförande av olika strategier 

och program inom det regionala tillväxtarbetet. Prioriteringarna, enligt regeringens, lyder som 

följer: 

Innovation och företagande – Starta, driva och utveckla företag framgångsrikt underlättas av 

ett bra näringslivsklimat och det har en positiv inverkan på arbetstillfällen, välfärden och den 

regionala tillväxten. Det påverkar även näringslivets konkurrenskraft, vilket är varför det är av 

stor vikt att främja olika typer av innovationer och där har högskolor, universitet och olika 

nätverk en viktig roll. Det lyfts även fram att tillgången till informationsteknik genom 

bredband med hög överföringshastighet och tillförlitlighet är en förutsättning för att kunna 

driva många företag idag.
35

  

Attraktiva miljöer och tillgänglighet – Det avgörande för att utveckla regioner och kommuner 

är förmågan att behålla och utveckla kompetenser, företag och kapital. Människorna bakom 

dessa efterfrågar ofta en miljö där det finns möjligheter att kombinera boende med exempelvis 

arbete, offentlig och kommersiell service och fritid. Hållbara miljöer skapas genom sam-

ordning på nationell, regional och lokal nivå och det kan underlättas med digitaliseringens 

möjligheter. Det är även viktigt att fokusera på infrastrukturen där transportsystemet är av 

betydelse för att företag ska kunna verka i hela landet. Även här nämns bredband som en 

viktig komponent för tillgänglighet.
36

  

Kompetensförsörjning – Kompetens ses som en konkurrensfaktor och när målet är att nå lägst 

arbetslöshet i EU år 2020 är den en av de viktigaste faktorerna. En väl fungerande kompetens-

försörjning kan möta de utmaningar som den demografiska utvecklingen och urbaniseringen 

ger. Den kan även vara en grund för att säkra välfärden och för att utveckla en bättre social 

sammanhållning i hela Sverige. Satsningen på Kunskapslyftet beskrivs här som central och 

syftar till att stärka arbetskraftens kompetens och möjligheter på arbetsmarknaden samt att 

minska etableringstiden för nyanlända. Vidare ska kopplingen mellan utbildning och arbetsliv 

stärkas.
37

  

Internationellt samarbete – Flera av Sveriges samhällsutmaningar har sin grund ibland annat 

ökad global konkurrens, förändringar i demografin och klimat- och miljöfrågor. Därför är det 

av vikt att samarbeta internationellt. Företagen blir mer gränsöverskridande och därför bör 

                                                           
34

 Regeringskansliet. En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020, s.8 
35

 Ibid, s.24-30 
36

 Ibid, s.33, 38 
37
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även andra politikområden och myndigheter ha ett liknande perspektiv. Många av ramarna för 

det regionala tillväxtarbetet sätts av EU och de gemensamma förutsättningarna har en 

påverkan på hur företag och regioner kan verka lokalt. Det regionala tillväxtarbetet bör vara 

tydligt resultatorienterat och sträva efter internationella samarbeten och kunskapsutbyten.
38

  

Sammanfattningsvis är det dessa prioriteringar som myndigheterna, inom sina respektive 

verksamhetsområden, ska verka för och att de av regeringen uppsatta målen ska uppnås för att 

öka den regionala tillväxten.
39

  

3.1.1 Mäta tillväxt   

Då sättet att mäta tillväxt kan variera mellan myndigheter och vid olika studier från forskare 

kommer den här uppsatsen utgå ifrån det resonemang som SCB har använt i sin rapport från 

2005.
40

 Modellen som SCB utformat syftar till att illustrera sambandet mellan å ena sidan 

tillväxten och å andra sidan förutsättningar, indikatorer och effekter av tillväxt. Den har en 

nationalekonomisk synvinkel och måttet som används är regionernas bruttoregionprodukt 

(BRP), ett produktionsmått likt bruttonationalprodukten (BNP).
41

 Modellen som använts 

illustreras nedan (Figur 1).
 42
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 Regeringskansliet. En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020, s.46 
39

 Prop. 2016/17:1. Regional tillväxt, s.16  
40

 Statistiska centralbyrån (SCB), Bakgrundsfakta: Regional ekonomisk tillväxt – förutsättningar, indikatorer och 
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41
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Figur 1. Tillväxtmodell 
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Modellen utgår från att den ekonomiska tillväxten är en process och där förutsättningarna som 

finns i ett samhälle påverkar utvecklingen av tillväxten. Förutsättningarna kan komma att 

förändras och dessa mäts i indikatorer, exempelvis ökning eller minskning av befolkningen. 

Tillväxten i sig ger sen olika effekter på samhället och som sen är en del i dem förutsättningar 

för tillväxt som finns. Inom det nationalekonomiska fältet beskrivs tillväxt som ökning av 

produktionskapaciteten, som kan öka på två olika sätt; ökad produktivitet eller ökad tillgång 

av produktionsfaktorer.
43

 Mätningen av den ekonomiska tillväxten mäts sällan enligt strikt 

nationalekonomisk definition utan här används BNP och den regionala motsvarigheten BRP. 

Dessa mäter egentligen produktionsökningen och inte en ökning av produktionskapaciteten. 

Det är sen förändringen i BRP mellan två år som beskriver hur stor tillväxten har blivit. De 

förutsättningar som anges i SCB:s rapport är näringsstrukturen, det vill säga vilka typer av 

verksamheter som bedrivs i en region, företagarandan, statliga satsningar, befolkningsmängd 

och sammansättning, sociala förutsättningar, utbildning samt miljömässiga förutsättningar. 

Indikatorer är sedan förändringar i dessa förutsättningar, till exempel befolkningsförändring, 

företagens omsättningsökning eller minskning samt förändringar i lönesumman. Dessa ingår 

som delar i BRP.
44

  

3.2 Styrmedel  

De politiska styrmedlen kan klassificeras på flera olika sätt och kan även vara varierat 

utformade. Många politiska styrmedel är av ekonomisk karaktär
45

, och används exempelvis på 

lokalnivå i de kommunala översiktsplanerna samt på regional nivå genom strukturfonds-

program och regionala utvecklingsstrategier.
46

 Andra exempel är juridiska styrmedel såsom 

lagar, förbud och krav på tillsyn men även information, kommunikation och samhälls-

planering kan användas som styrmedel.
47

  

Styrmedel beskrivs inte i all forskning som ett neutralt instrument utan det finns även forskare 

som menar att valet av styrmedel säger något om den politik som bedrivs, det vill säga så är 

styrmedlet i sig politiskt.
48

 Exempelvis kan en offentlig upphandling sägas vara ett politiskt 

                                                           
43
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styrmedel, eftersom dess utformning kan vara ett sätt att nå andra mål såsom miljömål eller 

sociala mål.
49

 

De olika styrmedlen är ofta kopplade till varandra genom att deras utformning har påverkats 

av mer övergripande mål, exempelvis så utgår de regionala strukturfondsprogrammen från 

prioriteringar som fastslagit i EU:s strategi för Östersjöregionen.
50

 Oavsett var i landet man 

bor ska styrmedlen ha avsedd påverkan, även om utfallen kan leda till olika resultat.
51

 Det kan 

bero på olika förutsättningar och omständigheter på det geografiska området. Styrmedlen är 

statens möjlighet att påverka beteenden och utvecklingen i samhället.
52

  

De konstitutionella styrmedlen, som grundar sig i den demokrati och de grundvärderingar som 

staten bedriver sin organisation utifrån i Sverige, delas in i fyra områden; 

normgivningsmakten, finansmakten, utnämningsmakten och kontrollmakten. Även 

organisationsstyrning och styrning genom informella kontakter och uttalanden är närvarande 

inom det här området. Den ökade mångfalden inom dessa delar gör att det inte finns några 

heltäckande klassificeringar av de offentliga styrmedlen.
53

  

3.3 Utlokalisering 

Initialt sågs en flytt av statliga myndigheter inte som ett regionalpolitiskt styrmedel utan det 

talades endast om de statsfinansiella fördelarna som en flytt skulle kunna föra med sig.
54

 De 

första diskussionerna om utlokalisering skedde redan under 1950-talets mitt i en utredning 

kallad Balanserad expansion. Den genomfördes för att se över hur man skulle kunna 

åstadkomma en dämpning av storstockholmsområdets expansion.
55

 Ytterligare en utredning 

några år senare menade att i princip all central verksamhet skulle kunna utlokaliseras från 

Stockholm, där lokalbristen beskrevs som akut. Remissinstanserna var övervägande kritiska 

till förlaget och inga utlokaliseringsbeslut togs. Emellertid släpptes inte frågan om 

utlokalisering utan den blev åter aktuell i och med nya riktlinjer för en aktiv lokaliserings-

politik under 1960-talet. Under den här tiden rådde högkonjunktur och i och med den ökade 

befolkningskoncentrationen till Stockholm, Göteborg och Malmö hann inte utbyggnaden av 
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51

SOU 2016:26, På väg mot en ny politik för Sveriges landsbygder – landsbygdernas utveckling, möjligheter och 

utmaningar, s.37 
52

 Ibid, s.34 
53

 Statskontoret 2003:11, Reglering av ansvar och ansvarsutkrävande, s.69 
54

 Söderberg, Rumslig decentralisering av central förvaltning från Stockholm – En studie av konfliktdimensioner 

under riksdagsbehandlingen, s.7 
55

 Ibid 



 
 

15 
 

infrastrukturen med, vilket ytterligare aktualiserade frågan om utlokalisering.
56

 Den andra 

stora utlokaliseringen skedde i samband med den stora förbandsnedläggningen år 2004 då 

staten ansåg det nödvändigt att kompensera de orter som drabbades och det här skulle ske 

genom att myndigheter flyttades från Stockholm.
57

 Det vill säga så skulle de förlorade statliga 

jobben kompenseras med nya.  

Idag arbetar de flesta statligt anställda i någon av storstadregionerna där flest arbetar i 

Stockholm. Högst andel statligt anställda i relation till befolkningen finns i Uppsala län, 

Norrbottens län och Stockholms län, medan lägst andel finns i Kalmar län, Jönköpings län 

och Kronobergs län. Av alla myndigheters huvudkontor är 60 procent lokaliserade i 

Stockholm.
58

  

3.4 Decentralisering 

Den ursprungliga betydelsen av decentralisering är ”bort från centrum”.
59

 Det innebär att 

genom en rörelse flyttar sig något ifrån en mittpunkt, ett centrum. Lennart Lundquist skriver 

att med decentralisering avses dels överföringen av kompetens från staten till kommunen och 

dels ett tillstånd i kommunerna som karaktäriseras av vissa egenskaper.
60

 Decentralisering 

sägs även ha demokratiska effekter, det vill säga att det mindre avståndet mellan beslutsfattare 

och medborgare leder till ökat intresse hos den enskilde individen för samhället.  

Decentraliseringen pekas ut som väsentlig för en levande demokrati och ett ökat deltagande är 

politisk-demokratiskt legitimerande.
61

 I diskussionerna om decentraliseringen redovisar 

Lundquist två krav som balanserats mot varandra varav det ena är att beslut ska läggas så nära 

medborgarna som möjligt och som då kan ge en ökningar av inflytandet över samhälls-

styrningen från kommunmedlemmarna och deras representanter.
62

 Det andra kravet är att det 

ska finnas en solidaritet mellan människorna i olika delar av landet så att alla mer eller mindre 

får samma offentliga service, oberoende av resurser. Även rättsäkerheten, det vill säga att alla 

ska få samma behandling oavsett var man bor, ska vara likformig.  

Redan i 1969 års lokaliseringsutredning förespråkade flera inom de politiska partierna och i 

remissinstanserna en alternativ decentralisering av den statliga verksamheten istället för ren 
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geografisk förflyttning.
63

 De menade att beslutsbefogenheter och rutiner inom central-

förvaltningen skulle föras över till befintliga organ, exempelvis länsorgan, landsting och 

kommuner. De menade även att en delegering skulle skapa förutsättningar för en ökad 

samordning av besluten på de olika nivåerna.
64

  

Sammanfattningsvis kan utlokalisering, eller omlokalisering, beskrivas som en flytt av hela 

eller delar av en verksamhet från Stockholm till andra delar av landet medan decentralisering 

är en vertikal förflyttning av beslutande makt. 

3.5 Hypotes 

Utifrån ovanstående resonemang framkommer det att styrmedel är ett sätt att påverka den 

regionala tillväxten och att styrmedlet inte bara kan ses som ett neutralt instrument utan att det 

också kan ha en politisk betydelse. I den här uppsatsen ses utlokaliseringen som ett styrmedel 

som används för att nå de av regeringen uppsatta mål inom de prioriterade områdena. 

Utlokalisering ses, sammanfattningsvis, som ett styrmedel som ska bidrar positivt till 

regionernas utveckling, tillväxt och sysselsättningsmöjligheter. Det här kommer att vara 

utgångspunkten i hypotesen vilken formuleras;  

En utlokaliserad central förvaltningsmyndighets positiva effekter på lång sikt skapar tillväxt. 

Studien avser därmed att stärka idén att utlokalisering är ett väl fungerande styrmedel för 

tillväxt, med andra ord så kan en utlokalisering påverka förutsättningarna i den tillväxtmodell 

som visats ovan och ge ändringar i de indikatorer som skapar tillväxt. 
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+ 

4. Metod 

Den här uppsatsen kommer att undersöka främst de effekter som utlokaliseringen kan ge och 

dess roll i regionalpolitiken samt hur det kan kopplas till regional tillväxt. Den här studien är 

en kvalitativ studie med fokus på tolkning och kommer att utformas utifrån en teoriprövande 

ansats. Det innebär att undersökningen utgår ifrån tidigare forskning och utifrån den skapa 

en hypotes som kan testas på det empiriskt sammanställda materialet. Resultatet av under-

sökningen kommer därefter stärka eller försvaga den befintliga teorin.
65

  

4.1 Analysmodell 

En operationalisering av teoretiska begrepp görs för att kunna göra mätningar. I den här 

uppsatsen är syftet att undersöka effekter, därför är det dessa som ska operationaliseras. Den 

teoretiska definitionen av effekter är de konsekvenser, positiva eller negativa, som en 

utlokalisering resulterar i. Dessa kommer att infogas i en modell.  

För att kunna skapa en analysmodell som kan vara till grund för den här undersökningen 

behöver materialet omvandlas till variabler. Dels för att ett variabeltänkande kan ses som ett 

hjälpmedel i sig för att ge struktur till undersökningen och dels för att göra det mer tydligt för 

andra forskare som eventuellt söker sig replikera undersökningen.
66

 Analysenheterna är de 

områden som utlokaliserade myndigheterna påverkar. I den här analysen har tre områden 

valts. Dessa är den egna organisationen, de anställda och den omgivning den befinner sig i. 

Vid en utlokalisering kan dessa delar påverkas positivt eller negativt och dessa kan skifta eller 

kompletteras när ett tidsperspektiv läggs till i modellen. De observerade effekterna blir 

modellens variabelvärden. Kopplat till hypotesen, och modellen som återfinns i Esaiasson, 

Gilljam, Oscarsson och Wägneruds bok, kan de beroende och oberoende variablerna i 

undersökningen se ut som följer
67

: 

Orsaksvariabel   Effektvariabel 
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Analysmodellen, utan variabelvärden, är konstruerad så här: 

 Positiva Negativa 

Kort sikt Lång sikt Kort sikt Lång sikt 

Organisation     

Personal     

Omgivning     

  

Anledningen till att dessa områden, analysenheterna, har valts är för att dem samlar ihop de 

underliggande effekterna väl. Effekterna ska sen kopplas samman med hur tillväxten i 

regionen fungerar och ge underlag för slutsatser i linje med uppsatsens ställda frågor.  

4.2 Material 

Då uppsatsen avser att tolka resultat av utlokaliseringar och dess effekter kommer materialet 

som används vara endast från olika textkällor. Materialet i studien kommer främst från 

Statens offentliga utredningar och andra statliga rapporter kring utlokaliseringar och regional 

tillväxt. Även en del nyhetsartiklar kommer att användas för att få en mer nyanserad bild av 

fenomenet utlokalisering. I vissa fall används andrahandskällor, det vill säga avhandlingar och 

uppsatser som i sitt teoretiska resonemang tagits från förstahandskällor såsom böcker. Den 

typen av källor har använts sparsamt men förekommer då tiden att läsa originalkällor inte 

funnits. 

4.3 Kritisk granskning av metoden 

Då uppsatsen inte avser sig undersöka alla utlokaliseringar och dess effekter är studien 

kvalitativ och ett urval har gjorts. Problem som kan uppstå är att effekter som kan vara av 

betydelse inte inkluderas. Ytterligare nackdel är att undersökningen inte specialiserar sig mot 

få konkreta fall av utlokaliseringar eller regioner, vilket förmodligen hade underlättat en 

analys. Däremot ger metoden en mer generaliserad bild av fenomenet, vilket kan vara till 

gagn för vidare studier. Analysmodellen kan då utökas och/eller revideras. Ytterligare nackdel 

är att studien främst använder sig av statliga dokument som material och att de kan ha en 

politisk vinkel med mål att vara endera positiv eller negativ till fenomenet utlokalisering. 

Metoden har även tolkning i centrum, vilket gör att författarens förförståelse kan spela in i 

vilka effekter som tolkas som positiva eller negativa.  
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4.4 Källkritik 

Vid varje undersökning bör författaren inneha en källkritisk syn på det material som använts. 

Anledningen till det är att skapa trovärdighet för uppsatsen.
68

 I Esaiasson et al finns det 

beskrivet de metodregler man kan använda sig av för att kritiskt granska en text.
69

 De reglerna 

är äkthet, oberoende, samtidighet och tendens. I den här studien har används material från 

statliga myndigheter, vilka har krav på sig att diarieföra dokument, vilket gör att 

sannolikheten för att dokumenten skulle vara äkta är hög. De artiklar, böcker och uppsatser 

som använts har blivit granskade och kommer från välkända källor. De slutsatser som dragits i 

material kopplade till tidigare studier av utlokaliseringen kan ha vissa begränsningar i sin 

applicering på grund av att de skett vidolika tidpunkter vilket inte är tillämpbart i dagens 

samhälle och dess strukturer och arbetssätt. Resonemang kring det kommer att göras i 

uppsatsen. Vidare bör artiklarna och uttalanden från politiker granskas kritiskt då de kan 

uppfattas som tendensiösa, det vill säga de återger en avsiktligt tillrättalagd bild av 

verkligheten.
70

 För att hantera det här görs både resonemang kring uttalandena och att åsikter 

om motsatsen redovisas. 

5. Empiri 

Utlokaliseringens effekter kan utläsas ur flera dokument och nedan följer en beskrivning av 

de effekter som har kunnat urskiljas ur myndighetsrapporter, debattartiklar samt student- och 

forskarundersökningar. En studerad aspekt av utlokaliseringar är dess påverkan på tillväxt, 

varför det området beskrivs närmare och slutligen inkluderas en undersökning av 

medborgares åsikter kring myndigheter och utlokalisering för att kunna bredda de avslutande 

resonemangen. 

5.1 Effekter 

De effekter som utlokaliseringar sägs kunna få och som har kunnat påvisas historiskt är både 

positiva och negativa. Effekterna som beskrivs kan vara verkliga, det vill säga de har kunnat 

observeras eller på annat sätt mätas, eller hypotetiska, det vill säga de har beräknats från 

ekonomiska modeller på antagna värden eller bygger på forskares och myndighetsföreträdares 

sammanställda material. Med kort sikt avses i texten upp till ungefär fem år från 

utlokaliseringstillfället och lång sikt är tiden därikring och framåt. 
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5.1.1 För myndigheten 

I Riksrevisionens rapport 2009:30 sammanfattas de lärdomar som har dragits av 

omlokaliseringen som skedde efter förbandsnedläggningen 2004 på flera orter. Syftet var att 

kompensera de statliga anställningarna som försvann med att myndigheter flyttades dit.
71

 I 

rapporten granskas exemplen Folkhälsoinstitutet till Östersund och Konsumentverket till 

Karlstad som var de stora myndigheterna som flyttades i sin helhet. Även utlokaliseringen av 

Elsäkerhetsverket till Kristinehamns kommun beskrivs då den tillhör samma region som 

Karlstad. I rapporten framkommer att en utlokalisering tar tid, åtminstone fem år från 

regeringsbeslut. Exempelvis lyfter de fram Konsumentverkets flytt till Karlstad som fick 

beslut om utlokalisering i juni 2005 men som vid rapportens utgivande 2009 ännu inte var helt 

avslutad. När fokus hamnar på de olika ekonomiska aspekterna av lokaliseringen visar det sig 

att omlokaliseringen varit kostsam. De omlokaliserade myndigheterna har själv fått stå för 

kostnaderna för flytten inom deras befintliga förvaltningsanslag. Under tiden som 

myndigheterna anpassade sig till den nya platsen uppskattades även ett produktionsbortfall på 

76 miljoner kronor för Folkhälsoinstitutet och 50 miljoner för Konsumentverket. Några av de 

faktorer som uppgavs förklara det höga bortfallet var kravet på egenfinansiering av flytt-

kostnaderna, att medflyttningsfrekvensen var mycket låg (en procent) vilket resulterade i 

kompetensbrist och problematik med kompetensöverföringen som tagit mycket tid i anspråk 

samt att verksamhetens kvalitet påverkats då personal har behövt lägga tid på andra uppgifter 

än det som är ordinarie verksamhet.
 72

  

Ytterligare negativa konsekvenser är i det fall där myndigheten har flyttats från det område 

där det verkar eller tvingats dela upp sin verksamhet och endast flytta delar av den till annan 

ort. Vid flytten av Riksantikvarieämbetet som efter omlokaliseringsbeslut år 2005 förlade 

delar av sin verksamhet på Gotland har kontakter med kunder försvårats på grund av 

geografin, exempelvis när antika föremål ska fraktas.
73

 

För myndigheter med främst operativa uppgifter kan effekterna bli ökade resekostnader och 

svårt att hinna med exempelvis inspektioner. I och med digitaliseringen minskar dock 

myndigheternas beroende av lokal närvaro, men det är fortfarande av vikt att ha en 

geografiskt nära organisation då en spridning kan försvåra den interna styrningen och göra 

organisationen sårbar.
74

 En samlad myndighet har möjlighet att bli mer effektiv på en viss 
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uppgift.
75

 Myndigheterna har ofta en hög medelålder och en förändring såsom flytt förväntas 

föryngra personalstyrkan. Det kan i vissa fall påverka hur en organisations struktur förändras 

efter en omlokalisering.
76

  

En annan aspekt som är kopplat till personalen men som myndigheten kan få förändringar på 

är lönekostnaderna. Enligt Luis Bettencourt, professor i komplexa system vid Santa Fe 

Institutet, finns det ett samband mellan ju större städer desto högre löner.
77

 Vidare menar han 

att anledningen till det här är att en större stad skapar flera fördelar och möjligheter. Till 

exempel så skapas en stark socioekonomisk tillväxt när en stor koncentration av människor 

ökar utbytet av kunskap genom nätverkande och integration. Ari Hietasalo, tidigare 

enhetschef på Svenskt Näringsliv, säger i en intervju 2007 att lönerna är ungefär 7-8 procent 

högre i Stockholm än rikssnittet.
78

 

I en avhandling från 1989 av Charlotte Gerger och Ann Larsson har en undersökning av de 

potentiella ekonomiska aspekterna vid en utlokalisering genomförts.
79

 De har undersökt 

framförallt lokaliseringar från Stockholms stadskärna till stadens ytterområde eller 

kranskommuner. I en kapitalkostnadsberäkning, där kostnaderna för dagens innehav av 

exempelvis lokaler jämförs med ett utlokaliseringsalternativ, menar författarna att det 

fördelaktigaste alternativet är en utlokalisering.
80

 Andra faktorer som har tagits hänsyn till i 

studien är de socioekonomiska faktorerna, såsom ökade restider och därmed ökade kostnader 

för personalen vilket i sin tur riskerar att resultera i en hög personalomsättning för 

organisationen. Utmaningen ligger här i att hitta konkurrenskraftiga fördelar för 

organisationen på den utlokaliserade orten så människor både söker sig till platsen och stannar 

kvar.
81

  

5.1.2 För personalen  

Som tidigare nämnts har medflyttningsfrekvensen varit låg och hur en myndighet påverkas av 

en flytt beror till stor del på dess storlek.
82

 Större myndigheter anses ha bättre ekonomiska och 

organisatoriska förutsättningar, mycket beroende på att det sällan är hela personalstyrkan som 

flyttas utan enbart en del och att möjligheten att behålla kompetensen inom organisationen 
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finns. De små myndigheterna har inte samma förutsättningar och marginaler vilket gör att 

påverkan på dessa därmed blir större. Oavsett så har människorna i organisationen upplevt 

flytten påfrestande även om stödåtgärder tagits fram. Skälen som anges är många. Några 

exempel är att beslutsprocessen är lång, med bristfällig information från regeringens sida samt 

att möjligheten att påverka beslutet är minimal.
83

  

Det kan i vissa fall även vara svårt att rekrytera personal till de myndigheter som kräver 

specialistkompetens, exempelvis Riksantikvarieämbetet och Energimyndigheten.
84

 Även de 

som idag innehar de här tjänsterna och inte vill eller kan följa med vid en flytt kan ha svårt att 

hitta ny tjänst inom samma område. Det här påverkar alltså både organisationen och 

personalen.  

Om vi åter ser till Riksrevisionens rapport hävdas att det finns en förnyelsepotential i och med 

en omlokalisering. Förändringar av arbetsrutiner kan exempelvis underlättas när personalen är 

ny och nya system för kunskapsöverföring så som faddersystem för nyanställda kan 

implementeras.
 85

  

5.1.3 För samhället 

Om vi ser till de kommuner som drabbades av försvarsnedläggningarna under år 2004 fick 

flera av dem utlokaliserade myndigheter som kompensation. Komensationen låg i att 

regionerna skulle behålla sina skatteunderlag och att den lokala arbetsmarknaden skulle 

breddas. Enligt Riksrevisionens uppföljningsrapport 2014 har omlokaliseringen av 

Konsumentverket till Karlstad och Folkhälsoinstitutet i Östersund kompenserat områdena, 

men kostnaderna blev högre än förväntat.
86

 Ett undantag, som nämns i den tidigare rapporten, 

är Kristinehamn där kompensationsåtgärden var knappt märkbar men då regionen som helhet 

haft en svag uppgång ses kommunen ändå som kompenserad. I det lokala näringslivet ökade 

hushållens samlade konsumtion men myndighetens lokala konsumtion av varor och tjänster 

ökade inte.
87

 

Om vi forsätter att se på försvarsnedläggningarna under år 2004 visar en studie utförd av 

Magnus Jakobsson att en nedläggning kan vara negativ men också kan ses som en möjlighet 

för kommunen.
88

 I Jakobssons studie utgår han ifrån Jane Jacobs resonemang kring att militär 

verksamhet under lång tid på en ort kan hindra välståndet då verksamheten drar till sig stora 
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mängder produktion och kapital men generar lite tillbaka till samhället. Det här utvecklar inte 

ett dynamiskt näringsliv vilket är en förutsättning för tillväxt. Jakobsson menar därmed att de 

effekter som lokala politiker och medborgare antar att en nedläggning förväntas få sannolikt 

inte stämmer på lång sikt.
89

 Studien tar även upp att statliga ersättningsjobb eller liknande 

åtgärder vid nedläggning kan ha mildrat konsekvenserna för kommunerna och individerna, 

men samtidigt lyfts ändå att en nedläggning kan ha positiva konsekvenser. Exempelvis kan 

politik och näringsliv samarbeta i större utsträckning för att lösa de problem som kan uppstå.
90

  

Kompetensmatchning på de nya orterna är en av de svårigheter som belysts med 

utlokaliseringar. När Statens servicecenter utlokaliserades till Gävle har kompetens-

försörjningen kunnat lösas genom att myndigheten samarbetat med Myndigheten för 

yrkeshögskolan och den kommunala vuxenutbildningen.
91

 Även Mälardalens högskola har 

civilingenjörsutbildningar som kan matcha den efterfrågade kompetensen på Energi-

myndigheten.
92

 Då det generellt är lättare att rekrytera rätt kompetens på universitetsorter 

finns ofta dessa orter med vid lokaliseringsutredningar.
93

 Ett potentiellt problem som kan 

uppstå i samband med nyrekryteringar är att när kompetens som efterfrågas inte finns på orten 

kan rekommendationer från befintlig personal leda till anställningar som i vissa fall skulle 

klassas som vänskapsrekryteringar. Anders Sundell, statsvetare vid Göteborgs Universitet, 

skriver i en debattartikel i Aftonbladet att de som fått jobb genom vänskapsband har en ökad 

risk för att bli påverkade i sitt framtida arbete. Det finns därmed en riskfaktor för korruption.
94

 

När Boverket skulle utlokaliseras till Karlskrona i slutet på 1980-talet antogs den ge effekter 

på omgivningen såsom nya servicearbeten, leverantörer, konsultföretag, bättre 

kommunikationer, nya utbildningslinjer samt vara ett nytt inslag i stadsbilden.
95

 De initiala 

effekterna blev dock personalrelaterade där flertalet slutade, ny rekrytering fick göras samt att 

de befintliga medarbetarna arbetade mycket övertid för att klara den dagliga verksamheten.
96

 

Någon ingående uppföljning för utlokaliseringens roll i Karlskrona har inte hittats, varför det 

inte redovisas någon bekräftelse på om de här effekterna har erhållits. De ses därför som en 

del av de potentiella effekterna.  
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Andra effekter som kan påverka samhället är att statliga arbeten i en kommun diversifierar 

arbetsmarknaden då de ofta anställer människor med högre utbildning.
97

 Emellertid är det 

ändå främst skola, vård, omsorg och det privata näringslivet där flest med högre utbildning 

återfinns.
98

 Det beskrivs även en del indirekta effekter av ökningen av arbetstillfällen i 

kommunerna där utlokalisering skett, i de fall det inte handlat om kompensationsarbeten, ger 

det en ökning av antal arbetstillfällen hos andra arbetsgivare i närheten då de nya 

verksamheterna och dess anställda ökar konsumtionen av lokala varor och tjänster.
99

 Dock har 

den här effekten en mycket liten påverkan
100

, vilket även visade sig i Riksrevisionens rapport, 

återgiven i det här avsnittets första stycke, där dem inte kunnat påvisa att verksamheten ökar 

den lokala konsumtionen. För att en utlokaliserad myndighet skulle kunna få stor påverkan på 

den regionala arbetsmarknaden behöver verksamheten svara för en större del av den och den 

skulle behöva attrahera andra verksamheter genom exempelvis omfattande investeringar eller 

unika forskningsmiljöer.
101

  

En aspekt att ta hänsyn till här är att andelen akademiker inte nödvändigtvis kommer att öka i 

kommunen när en myndighet placeras där eftersom möjligheterna till arbetspendling finns och 

kan skilja de olika lokaliseringarna åt. För att kunna behålla kompetens kan myndigheter till 

exempel ha generösare villkor för distansarbete när det är möjligt.
102

 Det här underlättas av 

utbyggnaden av infrastrukturen och inte minst teknikutvecklingen. På lång sikt kan en effekt 

bli att inflyttningen till orten ökar då en bred arbetsmarknad lockar fler och även ökar 

möjlighet för sysselsättning för medföljande. Forskarna Mårten Blix och Özge Öner är dock 

kritiska till myndighetsflyttar och menar i sin debattartikel i Svenska Dagbladet att statliga 

subventioner och flytt av myndigheter oftare skadar den regionala arbetsmarknaden och inte 

bidrar med de jobb som arbetsmarknaden behöver.
103 

En effekt som är svårare att urskilja är det symbolvärde en myndighet kan ha i regionen. Det 

här anses gälla de myndigheter som uppfattas inneha en hög status eller vara särskilt 

kvalificerade, exempelvis genom att ha koppling till olika forskningsprojekt som uppmärk-

sammas internationellt.
104

 Även civilminister Ardalan Shekarabi (s) beskriver i en TT-intervju 

publicerad i Sydsvenskan att en utlokalisering har en symbolisk betydelse i den meningen att 
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det visar att staten ser landet som en helhet och det i sin tur ger staten ökad legitimitet och 

tillit.
105

 Symbolvärdet kan därmed göra att en myndighet stannar på en viss ort trots högre 

kostnader.  

5.2 Indikatorer på tillväxt och BRP 

Enligt SCB verkar flera debattörer vara ense om att statliga satsningar påverkar den regionala 

utvecklingen. Satsningar kan vara investeringar i infrastruktur, fördelning av statliga 

myndigheter samt fördelning av resurser till högre utbildning.
106

 Mellan åren 1993-2002 

uppmättes korrelationskoefficienten mellan statliga satsningar och regional ekonomisk tillväxt 

till 0,26. Den var därmed positiv. Det framkommer även att det finns ett positivt samband 

mellan befolkningsstorleken och regional ekonomisk tillväxt.
107

 De indikatorer som angavs i 

teoriavsnittet var förändringar som sker i följande områden; vilka typer av verksamheter som 

bedrivs i en region, företagarandan, statliga satsningar, befolkningsmängd och samman-

sättning, sociala förutsättningar, utbildning samt miljömässiga förutsättningar. För att kunna 

koppla resonemang kring regionernas tillväxt och den statliga närvaron inkluderas en tabell på 

nästa sida (figur 2) från SCB som visar förändringen i BRP från år 2013 till 2014 samt 

förändringen mellan åren 2000 och 2014.
108
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Figur 2. Bruttoregionalprodukt (BRP) per län 

5.3 Medborgarnas syn på myndigheters lokalisering 

Enligt en undersökning, som genomfördes av Statskontoret år 2016, fick ett urval av 

medborgare i hela landet svara på frågor om bland annat myndigheters lokalisering.
109

 Främst 

avser undersökningen myndigheter med servicekontor runt om i landet, det vill säga 

myndigheter som medborgare kan besöka för att få hjälp. Betydelsen kartläggs inom tre 

områden: medborgarnas tillgång på service i den egna kommunen, medborgarnas bedömning 
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av myndigheternas arbete samt medborgarnas syn på regional tillväxt.
110

 Det första området 

inkluderas inte i denna uppsats då avsikten inte är att undersöka myndigheters lokalkontor 

eller hur viktig den anses för invånarna. Även i det andra området avsågs servicekontorens 

lokalisering. Det tredje området har även det koppling till servicekontor men då 

resonemangen kan lyftas till en generell nivå och frågorna rör tillväxt är det den som kommer 

redogöras närmare nedan. 

Inom det tredje området fick medborgarna ta hänsyn till om myndigheten hade någon 

betydelse för den regionala tillväxten. En stor andel av de utfrågade medborgarna menade att 

alla aspekterna hade mycket eller ganska stor betydelse för den egna kommunen. Det här 

skilde sig inte märkbart mellan de olika typerna av kommuner. Det vill säga så hade 

landsbygd-, stad- och storstadskommuner likartade uppfattningar. Dock ansåg invånare på 

landsbygden att myndighetens närvaro var lite mer betydelsefull. Aspekten Att förse 

allmänheten med service ansågs mest betydelsefullt följt av Att visa att staten vill satsa på 

kommunen och Att skapa arbetstillfällen i kommunen medan, relativt sett, så ansågs Att hålla 

lokalsamhället levande minst betydelsefullt.  

I en kontext med frågor kring vad staten bör göra för att göra det möjligt att bo och leva i hela 

landet ställdes även frågor kring medborgarnas uppfattning om behovet av omlokalisering av 

statliga myndigheter.
111

 Medborgarnas svar syns i Figur 3 på nästa sida.   

                                                           
110

 Statskontoret 2016:08, Statliga myndigheters lokalisering, s.97 
111

 Ibid, s.104 



 
 

28 
 

 

Figur 3. Åsikter kring hur staten ska möjliggöra boende i hela landet 

Medborgarna fick även besvara hur de ansåg att myndigheten kommer att förändras om de 

väljer att flytta och svaren syns i tabellen (figur 4) nedan.  

 

 

Figur 4. Hur myndigheter kan påverkas av en flytt 
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I tabellen syns att medborgare på landsbygden är mer positiva till omlokaliseringar av 

myndigheter och att flytta huvudkontor från Stockholmsområdet till andra delar av landet än 

de boende i storstäderna.  

6. Analys och resultat 

I nedanstående analys kommer varje frågeställning att analyseras var för sig och avslutas 

med en kortare sammanfattning. Modellen med effekter har delats upp där de positiva och 

negativa aspekterna fått varsin tabell för att göra resultaten mer överskådliga. 

6.1 Vilka positiva och negativa effekter kan en utlokalisering få? 

I det studerade materialet har det framkommit både negativa och positiva effekter. Vad som 

kan urskiljas ur det är att det på kort sikt är mestadels negativa effekter och på lång sikt har 

det skiftat mot att vara övervägande positiva effekter. Effekterna som identifierats ovan 

placeras nu i den modell som konstruerats tidigare. De förekommer skillnader beroende på 

myndigheterna storlek och om hela eller delar av verksamheten flyttas, därför kan inte alla 

effekter hittas i alla fall av utlokaliseringar. Sammanställningen blir därmed generaliserad.  

 Positiva effekter 

Kort sikt Lång sikt 

Organisation Lägre lokalkostnader 

Förnyelsepotential 

Samlad verksamhet – ökad effektivitet 

Lägre lönekostnader 

Lägre lokalkostnader 

Lägre lönekostnader 

 

Personal Stöd vid medflyttning -> ökad vilja att 

följa med 

Miljöförändring 

Faddersystem/Bättre kunskapsöverföring 

Kompetenshöjning 

Omgivning Viss inflyttning till nya orten 

Ger positiva reaktioner på regionen/ 

hos politikerna 

Akademiker får fler möjligheter 

Ihållande positiv framtidssyn lokalt 

Samarbete med utbildningar 

Mer dynamik i näringsliv och på 

arbetsmarknaden 

Teknikutveckling/Digitalisering 

Ökad inflyttning 

Statlig legitimitet 

Utveckling av forskningsmiljöer 
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 Negativa effekter 

Kort sikt Lång sikt 

Organisation Försvårande av dagligt arbete – 

produktionsbortfall 

Stora kostnader i samband med flytt 

Risk för att förlora kontakt med 

verksamhetsområdet 

Tidskrävande med 

kompetensöverföring 

Kostnad för stödåtgärder 

Skapa ny organisation/ 

organisationskultur kan ta 

lång tid 

Eventuellt avstånd till 

verksamhetsområdet 

Personal Få anställda flyttar med 

Rekryteringskostnader/svårigheter 

Kompetensbrist 

Påfrestande för personal 

Kompetensbrist 

Risk för korruption 

Omgivning Besked om utlokaliserad myndighet 

hindrar andra utvecklingsmöjligheter 

 

Möjlighet till arbetspendling 

Teknikutveckling 

 

De positiva effekterna ses främst ha potential på lång sikt. Myndigheten kan som organisation 

få fördelar som minskade kostnader för lokaler och eventuellt lönekostnader jämfört med att 

vara verksam i storstadsområden, en effekt som håller i sig över tid. De kan även i större 

utsträckning samla sin verksamhet om den varit spridd på grund av lokalbrist i tidigare. Det är 

inte alltid en myndighet flyttar i sin helhet utan att det ofta är en del av verksamheten som 

utlokaliseras. De fördelar som kan nås med samlad verksamhet uteblir då och mer resurser får 

läggas på att försöka hålla ihop delarna administrativt, det vill säga den interna styrningen kan 

bli mer komplicerad. 

I de fall en verksamhet samlas kan det vara positiva effekter för personalen som kommer 

närmare sina kollegor, som i sin tur kan öka kompetensen genom kollegialt lärande. 

Potentialen i att myndigheten kan vara delaktig i utvecklingen av forskningsmiljöer, kan även 

det ge ett stort mervärde på lång sikt för de anställda och som då kan leda till att myndigheten 

får högre kompetens än vad de annars skulle ha fått. Vidare kan det som ses som negativ 

effekt för myndigheten, såsom kostnader för stödprogram, vara positivt för personalen och 
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underlätta förändringen. Även teknikutvecklingen kan underlätta för personal då möjligheten 

till distansarbete finns, liksom pendling i de fall infrastruktur och avstånd tillåter.  

Det som är bra för personalen kan därmed ses som en negativ aspekt för myndighetens nya 

omgivning. De flyttar inte in fler och den troliga konsumtionsökningen i det lokala närings-

livet uteblir. En annan aspekt av digitaliseringen kan vara att omgivningen, i och med 

myndighetens lokalisering, får ökad prioritet av utbyggnaden av exempelvis bredband, då den 

kan vara av stor betydelse för verksamheten. Bredbandsutbyggnaden är dessutom i linje med 

regeringens tillväxtpolitiska mål och anses få med sig ett ökat företagande och därmed ett mer 

varierat näringsliv. 

Det går även att se positivt på att medflyttningsfrekvensen är låg då organisationsförändringar 

förmodligen är lättare att genomföra med ny personal och det gäller även implementeringen 

av nya kunskapsöverföringssystem.  

Det som ligger till grund för flera av de kortsiktiga negativa effekterna är att det tar lång tid 

att omlokalisera en befintlig myndighet, från beslut till att myndigheten är på plats tar det 

ungefär fem år. Den sannolika uppkomsten av kompetensbrist är inte bara en stor del för 

personalen utan naturligtvis även för myndigheten som därmed får lägga resurser på 

utbildning av ny personal. Påfrestningen som upplevs av personalen är stor då det är en 

betydande omställning att byta geografisk plats, särskilt i de fall när det finns flera andra 

faktorer att ta hänsyn till såsom familj. Slutligen kan konstateras att majoriteten av de 

negativa effekterna är kopplade till kostnader, men att de förändringar som görs kan på lång 

sikt ge en organisation som är mer kostnadseffektiv.  

Skiftet från övervägande negativa effekter på kort sikt till mer positiva på lång sikt kan 

förmodligen kopplas till att myndigheten med tiden anpassar sig efter rådande omständigheter 

och hittar lösningar för att kunna fungera i den nya omgivningen. 

6.2 Finns det något samband mellan utlokalisering av centrala 

förvaltningsmyndigheter och regional tillväxt? 

En tidigare undersökning kring korrelationen mellan statliga satsningar och regional 

ekonomisk tillväxt visar på att det finns ett svagt samband dem emellan, men hur en 

utlokalisering skulle kunna ses som bidragande faktor finns det inga tydliga bevis för. En 

utlokalisering kan påverka flera av de förutsättningar som leder till tillväxt, sett utifrån de 

identifierade effekterna. Exempelvis ökad befolkning och fler högutbildade på den regionala 

arbetsmarknaden, utbildningar kopplade till myndighetens verksamhet kan utvecklas, fler 
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typer av verksamheter i näringslivet som skapar dynamik och även infrastrukturen kan 

påverkas. Till exempel kan en förbättring av transporter behövas eller en utbyggnad av 

bredbandsnätet göras för att kunna svara upp mot den statliga verksamhetens krav. Det här 

kan även regionen dra nytt av.  

Faktumet att myndigheterna som flyttas är olika stora har troligen en stor betydelse för hur 

mycket effekterna påverkar. En stor myndighet som flyttas till en mindre stad får sannolikt 

mer effekt än när en mindre myndighet eller del av myndighet flyttas till en medelstor stad. 

Även om storleken på myndigheten avgör hur stor påverkan den får på en region kan det ändå 

urskiljas en positivism på den region där utlokaliseringen kommer att göras eller har gjorts. 

Politikernas och näringslivets reaktioner och uppfattningar är därmed en viktig del i de 

effekter som urskilts. Dock kan en utlokalisering här ses från två håll. I de fall nedläggning av 

statliga jobb sker eller när regionen har dålig tillväxt kan politiker och näringsliv gå samman 

och arbeta fram nya lösningar. Det kan bli en grund för innovation och positivism i närings-

livet vilket kan ge förändringar i förutsättningarna för tillväxt. Besked om en utlokalisering 

kan då komma att spä på det här ytterligare. Emellertid kan ett utlokaliseringsbesked även 

tolkas som att nu behöver regionen inte göra så mycket på egen hand då den flyttade 

myndigheten kommer att lösa de problem som finns. Det kan därmed bromsa utvecklingen i 

regionen och skapar därmed inte någon tillväxt.  

Den hypotes som formulerades tidigare: En utlokaliserad central förvaltningsmyndighets 

positiva effekter på lång sikt skapar tillväxt kan utifrån det som diskuterats ovan sägas 

stämma. Det går inte att bevisa ett kausalt samband mellan utlokalisering och ökad tillväxt 

men utifrån ovanstående resonemang är det sannolikt att en utlokaliserad myndighets positiva 

effekter på en region kan skapa tillväxt.  

Sammanfattningsvis har den här undersökningen beskrivit de effekter som en utlokalisering 

kan medföra och hur de kan komma att ge förändringar i de regionala förutsättningarna för 

tillväxt och därmed öka den. Det är inget klart samband som påvisas men hypotetiskt är det 

möjligt, vilket gör att vi inte kan förkasta den konstruerade hypotesen. Att den nyligen 

presenterade förslaget från Landsbygdskommittén har valt att föreslå en utlokalisering av 

10 000 statliga arbetstillfällen betyder förmodligen att även dem anser att de positiva 

effekterna överväger. Omlokaliseringar av statliga förvaltningar är därmed ett högst aktuellt 

styrmedel för en hållbar regional tillväxt, trots de stora kostnaderna det medför. 
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7. Slutsatser och kommentarer  

Om de positiva effekterna på lång sikt ger ökad regional tillväxt innebär det att utlokalisering 

som styrmedel är rimlig, men det är bara om man ser tillväxten som överordnat mål. 

Kostnaderna är fortfarande en betydande del av en flytt och det påverkar inte bara 

myndigheten utan hela landet då det handlar om offentliga medel. Nedan beskrivs fler 

potentiella effekter och kommentarer till tidigare text utifrån författarens egna tankar. 

Avsnittet avslutas med förslag till vidare forskning. 

Det nya förslaget från Landsbygdskommittén innebär att utlokalisering som styrmedel ligger i 

linje med regeringens strategi för 2015-2020. Även om utlokalisering var en lite del av alla 

förslag om hur Sverige ska få en mer levande landsbygd och en hållbar regional tillväxt. De 

positiva effekterna som en flytt av en central förvaltningsmyndighet kan åstadkomma gör en 

flytt inte bara symbolisk utan det finns viss substans i åtgärden. Däremot är kostnaderna 

mycket stora och här kan man fråga sig om det verkligen lönar sig att byta plats på en 

myndighet när det i princip inte innebär att skapa nya jobb utan bara flytta befintliga. Kritik 

har tidigare riktats mot sådana här åtgärden av dessa skäl, bland annat av Britta Lejon (se 

Inledning). Det är även viktigt att notera att när typ av styrmedel välj och var det placeras så 

kommer det finnas regioner eller grupper som får fördelar på andras bekostnad. Det här på 

grund av att styrmedel finansieras av begränsade medel. Vilka som prioriteras sker öppet i det 

offentliga rummet vilket gör att vilka som gynnas och hur får reaktioner på fler ställen än 

enbart i den region där utlokalisering sker. 

Om vi ska koppla resonemanget till vad invånarna i Sverige anser om myndigheterna och 

deras eventuella flytt så är de flesta positiva. Även om de flesta verkar mer positiva till 

utveckling av infrastrukturen är det ändå en betydande del som ser positivt på utlokalisering. 

Det troliga är att det är flytt av myndigheter servicekontor som är av betydelse, även om 

många menade att en flytt av myndigheters huvudkontor vore positivt. De boende på 

landsbygden var mest positiva överlag till alla de förslag som presenterades i undersökningen, 

men det är sällan utlokaliseringar sker till landsbygden utan de placeras vanligen i de delar av 

Sverige som klassas som stadsområden. Motiven till det är förmodligen att det är lättare med 

rekrytering av personal, vilket har visat sig vara en av de största svårigheterna vid 

utlokalisering, samt att hitta lämpliga lokaler. Däremot kan tätorter i landsbygdsområden 

fungera som pendlingsorter och en satsning på infrastruktur kan underlätta det här ytterligare. 

Sammantaget ger ju det här ytterligare vikt till att utlokalisera och att de mindre tätbefolkade 



 
 

34 
 

delarna skulle se det som positivt. Eventuellt kan det leda till att invånarna stannar kvar på 

orten i större utsträckning. 

En annan reflektion är att det i Stockholm idag kan finnas flera problem som kan kopplas till 

personalområdet, såsom trängsel, långa pendlingstider, stressig miljö samt bostadsbrist. En 

förändring på dessa punkter innebär en stor fördel för den anställde, dock ger en storstad fler 

alternativ till fritidsaktiviteter vilket kan minska attraktiviteten för mindre orter. Bostads-

bristen i storstaden kan även ses från ett annat perspektiv, nämligen att en myndighet går 

miste om kompetens då personal inte hittar boende och kan börja arbeta i organisationen. Det 

går därmed även att hävda att effekten kompetensbrist inte behöver vara geografiskt kopplad. 

I tabellen med BRP kan inga egentliga kopplingar göras till utlokaliseringar, visserligen har 

de tre storstadsregionerna hög förändring över tid men det går inte att koppla till att de finns 

fler statliga förvaltningsmyndigheter där. I tabellen syns också att Kronobergs län har ökat 

med 21,5 procent mellan 2000 och 2014, en av regionerna med minst antal statliga jobb. Det 

indikerar att det inte är antal statliga jobben som är avgörande, men däremot kan 

spekulationer göras kring vilken typ av statliga jobb som en region har. Utbildning anges som 

en av de förutsättningar som finns för tillväxt och Linnéuniversitet kan därmed vara en stor 

bidragande faktor till regionens utveckling.  

Avslutningsvis så var syftet med den här uppsatsen att ta reda på mer om utlokalisering som 

politiskt styrmedel och se hur effekterna eventuellt skulle kunna påverka förutsättningarna för 

tillväxt. Resultatet visar att de effekter som hittats kan påverka, teoretiskt sett. Under-

sökningen har även resulterat i ett synliggörande av de negativa effekter som kan skapas och 

genom att vara medveten om dessa kan de mildras eller avlägsnas vid framtida 

utlokaliseringar. 

7.2 Framtida forskning 

För framtida forskning skulle det vara intressant att fördjupa sig mer i enskilda fall och 

tydligare se vilken roll de eventuellt kunnat ha i regionen där den verkar, och hur storleken på 

myndigheten kan spela roll. Även en jämförelse med regioner där den statliga närvaron är låg 

vore givande att undersöka närmare. Till exempel har Kronobergs län haft en god ökning av 

den regionala tillväxten trots att andelen statliga arbeten är låg. Kommentaren om korruption 

kan utökas och bör vara en viktig aspekt vid rekryteringar och vid flytt av myndigheter till 

mindre orter. I den här analysen har ingen hänsyn tagits till beslutsfattarnas politiska 

tillhörighet och inte heller om eventuella intresseorganisationer i någon mån påverkat de 
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lokaliseringsbeslut som tagits. Dessa faktorer kan dock vara av intresse för vidare forskning. 

Slutligen är diskussionen om det symboliska värdet i den här politiken även den av intresse, 

vilket kan kopplas till medborgarundersökningen där en klar majoritet menade att en 

närvarande myndighet, i det här fallet i form av servicekontor, visar att staten vill satsa på 

kommunen. Är utlokalisering som fenomen därmed viktig för Sveriges tillväxt eller är det 

endast ett symboliskt styrmedel där målet är att skapa ökad legitimitet för den regerande 

makten?  
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