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ABSTRACT	
All of Sweden shall prosper, you might hear when politicians and officials are talking about a 

Sweden where everyone has the same conditions and opportunities. In reality however 

Sweden is, like the rest of the world, getting more and more urbanized. This leads to a rural 

problem where jobs and other welfare services are reduced and people's willingness to settle 

in the countryside as well. This vicious spiral has many explanations and in this paper the idea 

is to study a case where government jobs were planned to be centralized but something 

happened. How can the Advocacy Coalition Framework explain such an event and what does 

this say about the policy process in the future? The study shows that there are clear coalitions 

jointly managed to drive an opinion for a new approach to government agencies placements. 
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INLEDNING	
	
Frågan om hur Norrlands glesbygd ska kunna överleva i en värld som blir alltmer urbaniserad 

är ständigt aktuell. Under en 20-årsperiod har över 1000 statliga jobb försvunnit från 

Skellefteå och siffrorna är ännu högre i Västerbottens inland. Enligt forskaren John Östh 

ligger fokus allt för ofta på effektiviseringar och ekonomi, och enligt honom är staten och 

landstingen ansvariga aktörer i denna process (Enkvist, 2016). Enligt regeringen finns det 

dessutom ett behov av förändring kring länen och landstingen i Sverige, och således har man 

tagit på sig en roll att utveckla hur regionerna i Sverige ska se ut i framtiden. Sverige har EU:s 

snabbaste urbaniseringstakt och detta skapar stora utmaningar inom många områden för 

välfärdssamhället (Regeringskansliet, 2015b).  

I mars 2015 meddelade Skatteverket att man planerade att lägga ner 9 platskontor i landet, 

däribland kontoret i Lycksele, för att effektivisera verksamheten. Som en reaktion på detta 

startade Lyckselebor, med initiativtagaren Malin Ackermann i spetsen, en kampanj för att få 

behålla det lokala kontoret. I april samma år beslutade Skatteverket att avvakta med 

nedläggningsplanerna, i väntan på en utredning av myndigheters placering som begärdes av 

Regeringen (Krainer, 2016; Skatteverket, 2015ab). I slutet av mars 2016 presenterade 

Statskontoret denna rapport, som kartlägger lokalisering av myndigheter i Sverige och vad 

man bör sträva efter i framtiden vad gäller placering av kontor och verksamheter. Innan 

rapporten offentliggjordes meddelade Skatteverket att samtliga nedläggningshotade 9 kontor 

blir kvar. Detta berodde enligt generaldirektör Ingemar Hansson på att myndigheten kände av 

de politiska signaler som regeringen framhöll och därmed var någon omlokalisering inte 

längre aktuell. Istället avvaktar man direktiv från regeringen om verksamhetens utveckling för 

framtiden (Skatteverket, 2016a).  

I Statskontorets rapport finns många intressanta faktorer presenterade, t.ex. anser 

landsbygdsinvånare i större utsträckning än stadsbor att myndigheters placering är viktig för 

den egna kommunen. Dessutom bör myndigheten beakta regional tillväxt vid placering om 

det inte försvårar möjligheten att utföra de tilldelade uppgifterna. Statens rätt att påverka 

lokala myndigheters placering är stor men används sällan i praktiken. Enligt Statskontorets 

undersökningar är det sällan någon dialog eller samarbete mellan kommuner och myndigheter 

när omlokaliseringar sker. Om detta beror på kommunens eller myndighetens ovilja att 

samarbeta eller kommunicera är oklart men en intressant aspekt. Även Länsstyrelsen upplever 
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dialogen från myndigheterna som relativt sparsam (Statskontoret, 2016, s.7, 10, 19, 84).  

En ytterligare del i detta är att Näringsutskottet den 15 april 2016 presenterade ett förslag till 

riksdagen om att ge regeringen i uppgift att omlokalisera myndigheter från städer till 

landsbygden. Detta innebär ett förslag, där inte bara nuvarande myndigheters platskontor blir 

kvar, utan också att fler myndigheter förväntas flytta sina verksamhetskontor till landsbygden. 

Den 20 april debatterades detta i riksdagen (Betänkande 2015/16: NU17). Med detta i åtanke 

kan en viss motsägelsefullhet återfinnas inom detta politiska område som rör myndigheternas 

placering. Att staten gett enskilda samhällsorgan (som också har effektiviseringskrav på sig) i 

uppgift att själva besluta om placering av verksamheter kan stå i kontrast till 

Näringsutskottets presenterade förslag. Särskilt effektivisering av en verksamhet och målet att 

behålla närheten till medborgare i hela landet, blir i vissa avseenden problematiskt (SOU 

2016:26, s.252-255). 

Tidigare, år 2007, var det aktuellt med nedläggning av skattekontoret i Lycksele och det blev 

ingen flytt den gången heller. Med det som bakgrund och i förhållande till det som nu skett är 

det intressant att se skälen bakom Skatteverkets förändrade planer. Är det en upprepning av 

historien eller ett trendbrott? Något tyder på att beslutsfattare går mot en förändring av policys 

kring ämnet, alltså ett beslut verkar ha påverkat mycket mer än några platskontor. Hur kan 

olika koalitioner haft en sådan inverkan på policyprocessen i Sverige? Den allmänna 

uppfattningen tycks vara att urbaniseringen inte ska drabba människor på landsbygden, men 

effektiviseringskraven från olika håll kan ibland verka kontraproduktiva om så är fallet.  

Det faktum att samma kontor drabbas av två nedläggningshot som sedan ändras är intressant 

att undersöka närmare. Vad är det som föranleder att besluten om nedläggning inte längre är 

aktuella? Genom att applicera en variant av ACF-teorin är målet att se hur olika aktörer har 

utövat påverkansarbete mot Skatteverket i syfte att förhindra nedläggningen av kontoren.  

Syfte	och	frågeställningar		

Syftet med denna studie är att förstå koalitioners betydelse när det gäller ändringen av 

skattekontorets planerade nedläggning i Lycksele enligt ACF. Ett delsyfte blir även att studera 

vilka möjligheter som finns att ändra på myndigheters beslut. Följande frågeställningar är 

aktuella att besvara för att uppfylla syftet med studien: 

- Hur lyckades koalitionerna få Skatteverket att ändra på flyttplanerna? 
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- Kan förändringarna i policyn förstås med ACF som utgångspunkt? 

- Baserat på de beslut som tagits, går det att förutse om statliga jobb kommer att få 

stanna på landsbygden i framtiden? 

Avgränsningar	

Denna studie kommer enbart att titta på faktorer kring skattekontoret i Lycksele, och lämnar 

alltså övriga policyförändringar och nedläggningshotade kontor utanför. Detta görs för att 

skapa en djupare förståelse kring hur beslut kan ändras i en enskild situation. Det begränsar 

studiens resultat till viss del men det finns inte möjlighet att studera fler fall i en C-uppsats 

eftersom tidsåtgången är begränsad, såväl som möjligheten att kontakta alla kontor som var 

involverade eller att gå vidare in på andra policyförändringar.  

Disposition	

Härnäst presenteras mitt teoretiska ramverk som ska förklara förändringen av myndighetens 

beslut och hur policyförändring kan se ut enligt ACF-ramverket. Efter det går jag igenom 

vilken metod som jag själv kommer att använda för att skaffa mig ny kunskap i ämnet. 

Parallellt med att materialet presenteras genomförs också en analys av detta, utifrån det 

teoretiska ramverket. På slutet förs sedan en diskussion om studiens resultat och framtiden för 

liknande situationer, samt vilken forskning som vidare är relevant på området.  

	

TEORI	

I detta kapitel kommer först en kortare beskrivning av hur policyprocessen kan studeras och 

en bakgrund till varför ACF uppkommit. ACF-ramverket presenteras sedan noggrant och 

även ett nödvändigt komplement till teorin appliceras för att få den att fungera bättre till fallet.   

Att	studera	policyprocessen	
 

Tanken med det teoretiska ramverk som här kommer att presenteras är att ge en bättre 

förståelse för vad som hände i fallet med Lyckseles skattekontor. Mitt val av teori tar sin 

utgångspunkt ur ett deduktivt förhållningssätt, det vill säga att jag presenterar ett teoretiskt 

ramverk för att sedan testa hur väl denna kan förklara händelsen som inträffade. Induktivt är 

ett mer neutralt utgångsläge där man genomför sin forskning och får ett empiriskt material 
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som man sedan försöker dra slutsatser av med hjälp av teorier och liknande. Induktiva studier 

är alltså som en motsats till deduktiva där empirin kartläggs och fokuset är inte lika tydligt på 

teorin. Med deduktivt strävar man efter en utveckling efter förbestämda teoretiska antaganden 

och testar hur bra dessa kan sägas återspegla verkligheten. Deduktivt är alltså en mer 

teoriprövande ansats medans induktivt istället hade handlat om att använda teorin som ett 

förklaringsverktyg för fallet (Hay, 2002, s.29-31).  

Policyprocessen kan lättast förklaras som den process där beslutsfattande tar en specifik 

inriktning, och vilka konsekvenser som blir av detta. Det är genom den som politiker skapar 

den utformning man sedan bygger de politiska besluten på, policys. Med policys menas för 

det mesta flertalet beslut som pekar åt ett visst håll men kan även innebära ett enskilt beslut. 

Således innehåller studier av policyprocessen alltid en viss mängd studie av politik, som man 

visserligen kan ha olika syn på vad det inkluderar. Genom att studera detta fenomen vill man 

kunna uttala sig om politikens resultat och se konsekvenserna av besluten. ”Top-down”-

perspektivet är ett sätt att se på implementeringen av en policy. Tanken är att en policy 

utformas på en högre nivå än den som sedan ska påverkas av besluten, själva 

implementeringen. Med ett ”Bottom-up”-perspektiv är utgångspunkten att individuella 

handlingar och policy antas utvecklas baserat på önskemålen från de berörda (Hill, 2007, s. 

13-15, 21, 182, 190).  

The Advocacy Coalition Framework är ett försök att kombinera dessa perspektiv på 

policyprocessen genom att betrakta andra saker som det fundamentala. Tanken med ACF var 

att få en tydligare teori som kunde integrera processens olika skeden istället för att analysera 

”top down” och ”bottom-up”- perspektivet var för sig. Istället skulle fokus ligga på att dessa 

delar undersöktes gemensamt och ge en mer vetenskaplig syn på implementering genom att se 

den tekniska informationen och bakgrunden (Weible et al., 2009, s.122).  

De teorier som utvecklats för att förklara policyprocessen har gjort så oberoende av varandras 

utformning. Medan vissa teorier syftar till att på ett enkelt sätt kunna jämföra flera fall med 

varandra är andra teorier utvecklade för att förklara enstaka fall mer ingående. Målet för varje 

teori är så pass olika att en jämförelse där enbart en teori kommer stå som den tydliga 

segraren för att kunna förklara policyprocessen blir omöjlig. Varje teori har speciella 

egenskaper, valet av teori baseras därmed på vad målet med studien är (Cariney & Heikkila, 

2014, s.363, 385-386) 



	 	 	5	

The	Advocacy	Coalition	Framework	
	
Teorier kan beskriva policyprocessen på olika sätt, och en jämförelse mellan alla teorier kring 

fenomenet policys är omöjligt. En bra utgångspunkt för denna studie var därför att börja 

studera Paul Carineys och Tanya Heikkilas jämförande tabell över några teorier och vilka 

skillnader teorier har kring policyprocessen. The Advocacy Coalition Framework (ACF) är en 

teoretisk utgångspunkt som ser aktörer i processen som olika koalitioner som strävar efter 

gemensamma mål. Institutionernas roll är betydande för en bredare bild, men lämnar mycket 

utrymme för en policy att utvecklas. Nätverk och bakomliggande politiska system har en 

betydelse, då dessa går samman gemensamt och påverkar. Enligt denna teori har specifika 

händelser en viktig roll i policyutformning och förändringar, samt enskilda beslut, som påstås 

vara den utlösande faktorn för att en process ska inledas. Teorins styrka är att den täcker 

väldigt stora områden i en policyprocess som anses vara relevanta (Cariney & Heikkila, 2014, 

s.376-379).  

 

ACF är en förklarande teori om aktörers förmåga att lära sig av, och därmed kunna dra nytta 

av, erfarenheter för att förändra en policy. ACF utvecklades från början av Paul Sabatier och 

hans mer abstrakta syn på policyprocessen förtydligades när han började arbeta med Hank 

Jenkins-Smith som bistod med erfarenhet i ämnet. Enligt ACF har varje koalition en tro på sin 

”sak” som är organiserad i en tredelad struktur. Denna består av kärnvärderingar, 

policyvärderingar och sekundära perspektiv av uppfattningar. Kärnvärdena innehåller 

grundläggande antaganden om hur världen fungerar och är mycket resistenta mot förändring. 

Policyvärderingarna är det gemensamma som håller koalitioner tillsammans, eftersom de 

utgör grundläggande normativa och erfarenhetsmässiga åtaganden. Detta består av 

värdeprioriteringar, uppfattningar om orsaksmekanismer och grundläggande politiska 

preferenser. Dessa är inte lika tunga som kärnvärdena och åtminstone det erfarenhetsmässiga 

kan lätt förändras över tiden. Den tredje typen kallas sekundära perspektiv och innebär 

ontologiuppfattningar om specifika beståndsdelar eller frågor i det politiska systemet såsom 

önskvärda politiska program, budgetanslag och politisk sammansättning. Dessa uppfattningar 

är mindre i sin omfattning och anpassas lättare när nya sakfrågor, erfarenheter eller 

förändrade strategiska överväganden sker eller dyker upp (Jenkins-Smith et al., 2014, s.183-

184, 189-194).  
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Denna bild illustrerar ett flödesschema över hur policyprocessen kan gå till enligt ACF: 

	
Figur	1-	Flödesschema	över	policyprocessen	enligt	ACF	

  Källa: (Jenkins-Smith et al., 2014, s.194) 

 

I rutan på höger sida i bilden syns de två koalitionerna som har olika syften, strategier och 

möjlighet att driva sin fråga. Utifrån de beslut som myndigheter och regeringar tar, skapas en 

policy under det konstitutionella ramverkets medgivande. Hur effekten av de policys som 

skapas sedan uppfattas av koalitionerna kan komma att reflekteras tillbaka och få aktörerna att 

formulera om sina frågor. I det vänstra hörnet finns en kategori med faktorer som bedöms 

som stabila, men som i grunden ändå avgör vilka villkor som en policydebatt kommer att 

handla om. Mellan de stabila faktorerna och själva policysystemet finns en typ av 

förändringar som över tid kan ändras med att t.ex. styrningsdokument för verksamheter kan 

ombildas. I det nedre vänstra hörnet finns en ruta som innefattar yttre faktorers påverkan på 

processen och koalitionerna. Inom denna kategori sker förändringar inom exempelvis ett 

annat policyområde som i sin tur leder till att debatten om den aktuella händelsen behöver ses 
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över. Det kan också handla om att folkopinionen på olika plan har svängt och människor 

ändrat sig i en fråga eller åsikt. Man bör dock förstå att bilden är en förenkling av 

verkligheten och ibland kan den tyckas än mer komplicerad, faktorerna i bilden är endast 

exempel på sådant som kan påverka processen (Jenkins-Smith et al., 2014, s.193-194).  

 

ACF försöker i största möjliga mån förenkla en procedur där flera hundra involverade parter 

kan ha en roll i en process. Detta görs genom att slå ihop flera aktörer i ett slags 

underliggande system. Sabatier menar också att det i de flesta fall finns en så kallad ”policy 

broker” som agerar medlare mellan koalitionerna och håller konflikten på en lagom nivå. 

Denne medlare anses inte ha någon egen agenda utan agerar mer neutralt. Teorin förespråkar 

att förändring blir möjlig när den gemensamma anspänningen från koalitionens medlemmar 

blir nog betydande och när exogena chocker drabbar själva systemet. Denna relativa enkelhet 

gör teorin användbar och kan bidra till förutsägbarhet för policystudier och förståelse 

(Sabatier & Jenkins-Smith, 1993, s.27, 212, 231).  

 

Här följer en sammanfattning över vad ACF-ramverket säger angående typiska delar för en 

teori samt vilka delar i en policyprocess som betonas och hur; 

 

	

Händelser	för	
förändring	

Omfattning	&	
analysområde	

Bilden	av	individen	
och	beslutstagande		

Förhållanden	
rörande	
nyckelbegrepp	

Institutioner	-	arena	
eller	regelverk	för	
beslutsfattande	

Kan	vara	externa	
eller	interna	
chocker	som	
utlösande	
faktorer.	T	ex	en	
förändrad	
struktur	av	styre	
eller	utbyte	av	de	
som	styr	

Politiska	
undersystem	är	
området	som	
analyseras.	
Koalitioner	som	
samspelar	och	
försöker	påverka		

Individen	anses	
agera	rationellt,	med	
betoning	på	att	man	
följer	och	agerar	
efter	det	man	tror	på.	
Policy-aktörer	agerar	
strategiskt	genom	
koalitioner	och	tar	
lärdom	

Faktorer	som	kan	
påverka	
koalitionsbildningar	
och	
policyförändringar		

Institutioner	sätter	
ramarna	i	en	bredare	
kontext,	men	inte	så	
viktigt	för	den	
specifika	händelsen		

	
Figur	2	-	Sammanfattning	över	ACF-ramverkets	mest	betydelsefulla	delar	
	

Bilden är inspirerad från två uppställningar (Jenkins-Smith et al., 2014, s.367, 376)	

 

Ett teoretiskt ramverk bibehåller vissa grundläggande parametrar över en längre tid, medan 

vissa delar behöver utvecklas och revideras för att kunna passa olika kontexter. Själva 

meningen med ramverket är att vara till hjälp när man gör en beskrivande eller utforskande 

undersökning. Till skillnad från vanliga teorier behöver ett ramverk betona färre frågor och 

variabler och består i princip av flera olika teorier som tillsammans ger en snävare bild av ett 
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fenomen (Jenkins-Smith et al., 2014, s.189). För att göra detta teoretiska ramverk mer 

användbart och konkret i en fallstudie behövs vissa tillägg och förklaringar. 

I artikeln ”The Power of the Inside Activist: Understanding Policy Change by Empowering 

the Advocacy Coalition Framework ” visar Jan Olsson hur det går att applicera ACF i en 

svensk kontext. Enligt Olsson är ACF en bättre teori att använda sig av än tidigare nätverks-

teorier, som visserligen betonar nätverks betydelse men inte konkretiserar speciellt mycket. 

Fördelen med ACF är att den fångar upp problem som kanske inte initierats från politiker på 

olika nivåer, utan synsättet är mer ett underifrån-perspektiv (Olsson, 2009, s.169-170).  

Syftet med artikeln är också att visa på hur en utveckling av teorin gör den mer användbar. 

Olsson fastslår då att vikten av kärnvärderingar för att hålla samman olika koalitioner inte är 

så signifikant som teorin tidigare förespråkat. Dynamiken mellan dessa grupperingar är mer 

svävande och sammanhållningen bibehålls genom ett interaktivt agerande och diskuterande. 

Han menar också att nätverks-teorier inte helt bör förkastas till förmån för ACF utan att man 

har nytta av att studera de grundläggande insikter som ges. Dessutom menar Olsson att 

”policy-broker” ett förlegat antagande och istället för att medla fram en gyllene medelväg kan 

denne aktör bedriva en agenda som inte behöver rasera teorin. Att teorin tidigare grundades 

på antaganden om neutralitet är kanske inte aktuellt i dagens värld, men detta gör teorin mer 

användbar och konkret på faktiska händelser. Olsson anser att ambitionen med att utveckla 

ACF går emot vad Sabatier ämnat den för, vilket är en större generellare teori, utan istället 

blir den användbar i olika kontexter. Han betonar hur viktig en enskild individs roll är och 

precis som i det studerade fallet kan personen vara viktig för att en förändring verkligen ska 

bli till (Olsson, 2009, s.181-183).  

Hysing och Olsson (2008) nämner också några svagheter med ACF. Den ensidiga synen på 

hur koalitioner fungerar över en tidsperiod är i behov av utveckling. De ger fler exempel på 

varför ramverket behöver bli mer modernt, och återigen, kunna kontextualiseras bättre. 

Kritiken består därmed i att beskylla ramverket för att bli alltför teoribaserat och därmed 

sakna verklighetsförankring eller relevans. Dessutom finns det sällan någon förklaring till de 

motsättningar som finns mellan koalitionerna, och hur dessa dämpas för den gemensamma 

sakfrågan (Hysing & Olsson, 2008, s.745). 
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Sättet att driva förvaltning förändras över tiden och policynätverk, som består av olika 

aktörer, har blivit mer och mer accepterat som ett sätt att skapa förändring. Aktörer består dels 

av de personer som är med och utformar policys och andra regler, men också aktörer från 

allmänheten är med och påverkar. Ett nätverk uppstår som en följd av en policyförändring 

eller ett gemensamt problem. Policys kan beskrivas som resultatet av en interaktion mellan 

aktörer i ett slags spel. Strukturen mellan olika aktörer i nätverk kan förändras just på grund 

av detta spel. Ibland har nätverket som mål att få till en förändring i uppsättningen och 

ramarna för de involverade i nätverken. Och andra gånger handlar det helt enkelt om att 

komma fram till en gemensam agenda (Klijn, Koppenjan och Termeer, 1995, s.439-442). 

 

Sammantaget blir dessa parametrar relevanta för min studie, och jag bedömer inte uppropet i 

Lycksele som en social rörelse utan hellre som en sammansättning av intressenter som 

kämpar för ett gemensamt mål inom ett slags nätverk. Att använda begreppet social rörelse 

hade varit för smalt i detta sammanhang, men delar i vissa koalitioner som återfinns i denna 

fallstudie skulle kunna betraktas som sociala rörelser. Därmed studeras inte fallet som en 

social rörelses framväxt utan snarare som något mitt teoretiska ramverk klassificerar som 

koalitioner. ACF är ett ramverk som utvecklats för att förklara hur det går till när olika aktörer 

tillsammans påverkar ett beslut eller policy till ett visst utfall. Med Olssons modifiering av 

den gamla teorin blir detta intressant för teoribildning och teoriprövning av detta fall. 

Operationalisering	
 

Denna studie ämnar studera en policyprocess likt den Sabatiers teori nämner. Figur 2 

beskriver den huvudsakliga teoretiska utgångspunkten för denna studies sätt att analysera 

policyprocessen. Sabatiers koalitionsteori är därför grundläggande i denna operationalisering. 

Olssons syn på ”policy-broker” och dess betydelse för teorin kommer i detta fall att utgöras 

av initiativtagaren Malin Ackermann. Hennes roll skulle alltså vara en medlare mellan de 

olika koalitionerna, med syftet att komma fram till ett gemensamt beslut. Skillnaden mellan 

Olsson och Sabatiers resonemang kring detta är hur pass neutral denna roll är. Den ena 

koalitionen i det aktuella fallet utgörs av motståndarna till nedläggningen av skattekontoret 

och de värderingar och åsikter de har om varför det vore fel väg att gå. De kommer från olika 

håll men har precis som teorin visar vissa kärnvärderingar som förbinder dem. Den andra 

sidan i denna process beskrivs som en koalition bestående av regeringen och Skatteverket och 

deras medföljande intressen. 
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För-	och	nackdelar	med	teoretiskt	ramverk	
	
Detta är en generell teori och lämplig för att förklara policyprocessen. Egentligen hade 

Advocacy Coalition Framework kanske varit mer lämpad för att förklara hela den förändring 

av statliga myndigheters placering som det finns tecken på att den håller på att ändras. Teorin 

är följaktligen mer lämpad för förändring över längre tidsperioder som kanske är ett bättre 

perspektiv på att en policy verkligen ändrats, och inte bara att beslut som tas gör det av en 

viss anledning. Jag finner ändå vissa likheter med att det är så många grupperingar som utgör 

koalitioner i detta fall, och strävar efter en förändring från politiker och liknande mot ett 

gemensamt mål. Då kan man hellre se det största problemet med att använda detta ramverk 

för fallet som avsaknaden av en koalitionsmotståndare. Det går kanske att hävda att de 

ansvariga för Skatteverket såg sig själva i koalition, eller tillsammans med regeringen för att 

utföra deras önskemål. Sedan kan man alltid fundera på om koalitioner behöver vara uttalade 

när det gäller att gemensamt ta ställning för en viss fråga eller om detta kan tänkas ske latent. 

 

En nackdel med teorin är att det ibland kan vara svårt att påvisa koalitioner, i detta fall blir det 

dock tydligt att visa på gemensamma målsättningar. Det kan också ses som mindre bra att det 

blir svårt att förebygga något, och att man förklarar fall endast i efterhand. Fördelen är att 

ACF är bra i teorin men teorin kanske inte kan bidra med att förutse hur processen utspelas i 

praktiken. 

METOD	

I denna del av uppsatsen presenteras och motiveras de val av metoder som använts i studien. 

Forskningsdesign, val av metod, källkritik samt materialinsamling och bearbetning är några 

av detta kapitels delar.  

Att	göra	en	fallstudie	och	design	för	en	fallstudie	
	
Med kvalitativ forskning är tanken att förklara ett fenomen djupet. Jag kommer att göra en 

policyanalys med hjälp av dokument och en intervju för att förklara policyprocessen i fallet. 

Att genomföra en fallstudie blir lämpligt eftersom material i form av dokument och artiklar 

ligger till grund för att studera fallet. Som komplement till detta görs också en intervju med 

personer som varit verksamma i processen. Just denna typ av kombination av olika slags 

material fungerar bra för en fallstudie som är så pass avgränsad.  
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Fallstudier innebär också att man studerar komplexiteten i en fråga och kanske inte 

generaliserar likt många kvantitativa studier gör. Tanken med fallstudier är att belysa hur 

olika faktorer påverkats av varandra, i enighet med den teori som tidigare presenterats. 

Studien är tänkt att ge en helhetsinriktad bild av händelseförloppet av denna utvalda händelse. 

Syftet med en fallstudie är inte att det kommer att finnas en slutgiltig sanning för hur man kan 

tolka händelsen, utan istället är syftet att undanröja eventuella felaktigheter för att få en 

korrekt och mest trovärdig tolkning. I och med denna policyhändelses förändring kommer 

flera aktörer på skilda nivåer att presenteras och olika strukturer. Fallstudier ger en möjlighet 

att studera händelser med komplexa sociala enheter med olika intressen, vilket gör att 

metoden passar bra för studien. Studien är deskriptiv och analytisk vilket innebär att 

händelsen som studeras, i detta fall en myndighets placering i en specifik kommun, ges en 

omfattande beskrivning och redogörelse kring de många faktorerna. Denna samverkan 

förklaras med hjälp av teorin då den preciserar hur koalitioner med gemensamt mål 

samarbetat. En av utmaningarna med kvalitativa fallstudier är att de tenderar att generera en 

stor mängd empirisk data i sin strävan att nå en fullständig beskrivning av fallet. Till skillnad 

från kvantitativa studier är det inte mängden data som är det intressanta i en kvalitativ studie 

utan det intressanta är istället innehållet och variationer i materialet (Merriam, 1994, s.23-29, 

46-47).  

Valet	av	metod	

Den här studien kommer att fokusera på händelserna och besluten om att skattekontoret i 

Lycksele blir kvar. Detta görs eftersom fenomenet urbanisering påverkar väldigt mycket just i 

det området. Att göra en fallstudie likt denna kan göra det svårt att generalisera, men min 

tanke kring valet av Lyckseles kontor blir att åtminstone visa på hur det kan påverkas. 

Förfarandet som använts för denna uppsats handlar om att använda befintliga dokument och 

artiklar kring ärendet och kombinera detta med information från en intervju med två 

nyckelpersoner i fallet. Förhoppningen är att kunna synliggöra olika delar av processen och 

vilka aktörer som varit involverade och på vilket sätt. För att kartlägga processen som skedde 

kommer jag att ställa upp en tidslinje över olika händelser i processen. För att få en djupare 

förståelse över hur processen fortlöpte kommer jag sedan att ställa detta i jämförelse med det 

teoretiska ramverk som jag presenterat. Mitt val av metod för att skaffa empiriskt material blir 

dels insamling av artiklar som återberättar händelsen, myndighetsdokument och en längre 

intervju. Jag tror att just intervju är en passande metod i den meningen att jag försöker få en 
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fördjupad bild av policyprocessen och dess komplexitet, samt för att komplettera det material 

jag samlat in (Yeo et al., 2014, s.178). 

Process-spårning	
 

För att kunna dra korrekta slutsatser kring ett fenomen krävs att man på ett tydligt och korrekt 

sätt återger förloppet. Process-spårning handlar om att analysera ett händelseförlopp och för 

att göra detta behöver man skildra de viktiga stegen i en förändring (Collier, 2011, s.824). 

Process-spårning är en bra metod just när det kommer till att testa teorier på specifika fall. Det 

finns olika varianter av process-spårning och i denna uppsats kommer inriktningen att 

fokusera på orsakssamband och att förklara detta. Process-spårning ämnar kartlägga ett 

aktuellt händelseförlopp i detalj i syfte att finna och bekräfta de kausala mekanismer som 

länkar orsaker med utfall. Man är intresserad av processen medan resultatet redan är känt. 

Metoden blir samtidigt lämplig med den teorianknytning som nämnts, då tanken är att lyfta ur 

viktiga delar av en process rörande policys som blivit förändrade. Fallet med Lycksele är i ett 

urbaniserande och effektiviserande Sverige väldigt avvikande från hur utgången borde ha 

blivit om man tänker sig centraliserings trender. Just för att studera den typen av fall lämpar 

sig process-spårning. En detaljerad studie av processen gör att man kan utröna om det fanns 

flera faktorer till resultatet eller vad det exakt berodde på. Samtidigt är metoden också lämplig 

när man ämnar testa olika teoriers förmåga att kunna förutse resultat (George & Bennett, 

2005, s.205-06, 212- 215). 

Processen bakom är ju alltid grunden för utfallet, och fokus för en studie med process-

spårning blir att klargöra detaljer i processen. Aktörers val och identitet behöver kartläggas 

och datainsamlingsmetoden för detta går väldigt bra att kombinera med olika 

metodinstrument, exempelvis dokument och intervjuer (Esaiasson et al., 2012, s.130). 

Eftersom det enbart är ett fall som studeras är det viktigt att vara öppen för att olika faktorer 

kan vara bakomliggande för fallet. Detta för att studiens trovärdighet inte ska försämras och 

det innebär att jag som studerar måste vara beredd på förklaringar som skiljer sig mot vad jag 

kanske antagit till en början (George & Bennett, 2005, s.80).  

När man väljer att använda intervjuer som metod bör man även ha i åtanke om forskarens 

egna tankar och fördomar påverkar studiens utgång. Det insamlade materialets kvalité 

återspeglas även efter hur bra kvalitén är på själva intervjun, både i förarbetet, under själva 
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genomförandet och under bearbetningen (Flick, 2015, s.214). Det finns etiska aspekter att 

beakta i genomförandet av intervjuer, men eftersom mina respondenter består av tjänstemän 

som är vana att bli intervjuade och berätta om sina åsikter, anser jag inte att detta blir ett 

problem. Givetvis behöver man förklara att samtalet kommer att spelas in och vad det ska 

användas till. Jag tror inte heller respondenterna i denna studie anser att ämnet är känsligt, 

vilket ibland kan göra det svårt att intervjua personer. Intervjun genomfördes med ett 

intervjuschema som utgångspunkt (se Bilaga 1). Detta var de ursprungliga frågorna som var 

viktiga att få svar på. Den exakta ordningen och utformningen på frågorna kom dock att 

ändras eftersom respondenterna svarade på ett sådant sätt som gjorde det nödvändigt att 

ibland ställa följdfrågor eller ändra ordningen (Nilsson, 2014, s.162-165).  

Alternativ	metod	
	
En alternativ metod som skulle kunna vara relevant att använda sig av i detta fall är 

motivanalys. En motivanalys är precis som det låter en analys som försöker kartlägga vilka 

motiv som påverkade aktörer att agera på ett visst sätt. Detta kunde ha varit en rimlig metod 

för att se om Skatteverkets motiv hade någon bakomliggande intention eller liknande. Denna 

typ av analys är dock alltid svår att uttala sig om när det gäller huruvida resultatet verkligen är 

aktörens motiv, eller helt enkelt en tolkning av forskaren (Esaiasson et al., 2012, s.290).  

Reliabilitet	och	validitet	
 

Inom forskning brukar man tala om validiteten och reliabiliteten, men detta är begrepp som 

kanske är bättre lämpade när det gäller kvantitativa studier. Validitet handlar om att 

undersökningen verkligen mäter det man påstår sig vilja mäta. Reliabilitet är ett begrepp som 

säger att resultaten från undersökningen är korrekta och därmed kommer att bli likadana om 

undersökningen görs igen på liknande sätt. Det finns därmed en anledning till att fundera på 

om dessa kriterier är applicerbara på en kvalitativ studie på samma sätt. För om validitet 

handlar om att mäta rätt saker blir detta väldigt svårtolkat i en undersökning som syftar 

mycket till att forskaren gör egna tolkningar och beskrivningar av ett fenomen. Istället finns 

det idéer om att kvalitativa studier borde bedömas efter tillförlitlighet och äkthet. 

Tillförlitlighet går t. ex. att testa genom att låta respondenter läsa tolkningen av en intervju för 

att få bedöma om denna liknar den verklighet man försöker återberätta. Dessutom bör man 

redovisa samtliga steg i sin forskningsprocess och sedan låta andra personer bedöma om det 

skett på ett korrekt sätt. Med äkthet försöker man avgöra om undersökningen ger en rättvis 
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bild av det som studeras och om personer som läser rapporten kommer att förstå ett visst 

fenomen bättre eller inte (Bryman, 2011, s.49-50, 351-357).  

 

Oavsett vilka kriterier som används är det korrekt att påstå att denna uppsats undersökt och 

redogjort för händelsen. Intervjuns innehåll går alltid att fundera på när det gäller partiskhet, 

men artiklar bekräftar det mesta som sas och därmed är det en relativt trovärdig källa. De 

slutsatser som dras utifrån det teoretiska ramverket är möjligen det som skulle kunna bli helt 

annorlunda om en annan person genomförde studien. I största möjliga mån kommer jag ändå 

att redogöra för hur jag dragit de slutsatser jag gjort och därmed finns det en transparens som 

underlättar förståelsen. 

Insamlat	material	och	bearbetning	
 

Efter att data från artiklar samlats in och intervjun blivit transkriberad kommer jag att skapa 

en ordning av innehållet och kategorisera detta efter relevans och område. Detta görs även 

fast slutprodukten är rätt så given om vad som hänt, men att koda ger en bekräftelse och 

möjliggör kommande analys (Hjerm, Lindgren, Nilsson, 2014, s.45). Det handlar om att 

systematisera innehållet och att skapa en logisk ordning i debatten kring händelsen.  

(Esaiasson et al., 2012, s.211). 

 

I en databas som innehöll både skriftliga artiklar och internetpublicerat material användes 

sökorden ”Skattekontoret i Lycksele” och ”Landsbygds-policy” för att hitta relevant 

information. Empirin i denna uppsats bygger till stor del på de tidningsartiklar som behandlat 

turerna och andra debattinlägg kring frågan. Som ett komplement till detta intervjuades 

initiativtagaren Malin Ackermann och kollegan Pontus Grahn på Lycksele kommun. Intervjun 

spelades in med en diktafon och transkriberades sedan till textformat. Att transkribera innebär 

att man lyssnar på inspelningen från intervjun samtidigt som man skriver ner orden till text i 

ett dokument. Ibland söker man efter saker som inte uppfattas eller mer hur respondenten 

berättar något, men i detta fall skrevs svaren ordagrant (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014, s. 

31). Efter detta kategoriserades svaren efter relevans och innehåll. Artiklar, debattinlägg och 

krönikor kategoriserades efter genomläsning för att sedan fylla en tidslinje över förloppet av 

fallet.  
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Anledningen till att intervjun genomfördes berodde på att det efter en genomgång av 

artiklarna kändes som om vissa saker i processen saknades. Artiklar och inlägg beskrev saker 

som skett och liknande men själva orsakerna och andra faktorer som kunde vara intressanta 

gick inte att finna. Följaktligen genomfördes en intervju med de två personer som varit mest 

framträdande för Lycksele i frågan. Efter denna intervju bedömde jag att information jag nu 

hade fått tillsammans med artiklarna var tillräckligt för att fallet skulle kunna studeras på 

önskvärt vis. Därför fanns det inte någon anledning att intervjua fler personer angående 

händelsen. Självklart hade det varit bra att få till en intervju med de ansvariga för Skatteverket 

för att få deras syn på saken, mer än de offentliga uttalandena. Dock är det väldigt sannolikt 

att ingen nyckelperson hade velat uttala sig annorlunda än det som återgivits i pressen, om 

man tänker på det politiska trycket som man känt. Detta argument i kombination med 

svårigheten att få till en intervju med en relevant person som ville ta sig tid gjorde att ingen 

intervju skedde. Man hade också kunnat intervjua företrädare för Region Västerbotten men 

bedömningen gjordes att dessa personer inte skulle ha tillföra något nytt kring själva 

händelsen utan enbart försöka lyfta sin egen roll. 

	

Källkritik	
 

Att vara källkritisk handlar om att granska de påstående eller händelser som ett visst material 

förmedlar. Med hjälp av vissa regler försöker man redogöra för sanningshalten i det som 

påstås, allt för att resonemang som dras ska vara möjliga att anses som vetenskapliga eftersom 

det baseras på fakta.  (Esaiasson et al., 2012, s.278-279). 

 

För att bedöma trovärdigheten i ett insamlat material talas det ibland om att kriterierna äkthet, 

oberoende, samtidighet och tendens skall vara uppfyllda. Att insamlat material behöver vara 

äkta och inte fabricerat är en självklarhet i en seriös studie. I det andra kriteriet, oberoende, 

ligger fokus på om materialet verkligen är en korrekt skildring av det som påstås. T.ex. kan ett 

händelseförlopp återberättas annorlunda om man får höra det av någon annan än den 

ursprungliga källan. Samtidighetskriteriet berör tidsaspekten från att något skett till dess att 

materialet skall användas. Ju äldre ett material är, desto större chans finns att felaktigheter 

tillkommit. Tendens handlar om att den som berättar eller delger något material kan ha en 

dold agenda av att få materialet att framstå på ett visst sätt, medvetet eller omedvetet 

(Esaiasson et al., 2012, s.279, 282-285).  
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Eftersom denna studie studerar en policyförändring som huvudsakligen skett under det 

senaste året är samtidigheten inget bekymmer. Likaså är äktheten i att materialet faktiskt finns 

där konstaterat. Intervjurespondenterna hade möjligen en viss värdering i sina svar men 

försökte själva framhålla att deras argumentation skulle bygga på faktabaserade påståenden. 

Frågorna som ställdes var inte vinklade utan syftade till att fylla luckorna i empirin. Om 

materialet enbart utgått från den ena partens vision, i det här fallet initiativtagare eller 

liknande, är risken stor att bilden av själva processen hade kunnat ses som väldigt vinklad. 

Eftersom Skatteverket är just en myndighet så bedöms den information som de delger relativt 

trovärdig och opartisk. Artiklarna som beskriver förloppet skulle möjligen kunna ses som 

partiska i att skapa rubriker, men troligen har de inte någon egen agenda i att vinkla sanningen 

på själva förloppet. Den information som ges är dock väldigt likvärdig från alla håll så att 

säga. Både artiklar från journalister som skriver om enbart skattekontoret i Lycksele har 

använts samt de som har ett riksintresse. Personligen fanns inget egenintresse av att få ett visst 

resultat utan det fanns endast en förhoppning om djupare förståelse. När man samlar in 

material på detta sätt kan man alltid ställa sig frågan, hade det gått göra på något annorlunda 

sätt? För denna typ av studie bedömdes att så ej var fallet. Men trots detta bör alltid 

kvalitativa fallstudier granskas utifrån det faktum att det faktiskt är forskaren som är en viktig 

del av tolkningsarbetet (Merriam, 1994, s.47). 

EMPIRI	OCH	ANALYS	

I detta avsnitt kommer fallet att presenteras med en inledande bakgrund och löpande analys 

kring det och myndigheters placering. Parallellt med att empirin i uppsatsen presenteras följer 

en analys av fallet. Empirin består till stor del av intervju-material men även artiklar och 

statliga dokument har används. Till sist följer en uppställning utifrån ACF om hur fallet går 

att förklara och en diskussion om vad detta innebär. 

Bakgrund	och	tidigare	händelser	

Staten har ett ansvar för var myndigheter placeras och betydelsen av de statliga jobben på 

landsbygden är tydliga, därför blir det relevant att titta på var de statliga jobben ska finnas i 

framtiden. Det tycks finnas konsensus bland politiker på olika nivåer kring landsbygden och 

att hela Sverige ska ges möjlighet att utvecklas. De statliga jobbens placering ska i viss mån 

stödja denna utveckling, men trots det hamnar de flesta arbetstillfällena i städerna och går 

landsbygden förbi. När 2700 statliga jobb skulle omlokaliseras från Stockholm till orter som 
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drabbades av försvarsnedläggningar från ett beslut 2004, var det främst Karlstad och 

Östersund man inriktade sig på. Konsumentverket och Statens folkhälsoinstitut flyttade sin 

verksamhet till nämnda orter och kapaciteten sjönk något under tiden för denna flytt. 

Kapaciteten återhämtades relativt snabbt och även om inte antalet jobbtillfällen 

kompenserades fullt ut, så blev de ekonomiska effekterna för dessa regioner positiva av 

omlokaliseringarna (RiR, 2009:30, s.7-10). Man kan ha i åtanke att rapporten gjordes av 

Riksrevisionen, vars uppgift är att se till att förvaltningen och myndigheterna använder sina 

pengar på ett effektivt sätt. Således är inte deras uppdrag att främja arbetstillfällen och tillväxt 

i hela landet (Riksrevisionen, 2015). 

På våren 2007 kom beskedet att Skatteverket skulle omorganisera verksamheten och därmed 

ville lägga ner platskontoren i bland annat Lycksele och Vilhelmina (Tidström, 2007). Med 

anledning av detta startades Inlandsupproret som JO-anmälde dåvarande generaldirektör för 

Skatteverket, Mats Sjöstrand. Orsaken var att cirka 5000 personer hade skrivit under en 

protestlista mot de planerade nedskärningar som väntade. Det man främst protesterade mot 

var att Skatteverket inte följde de direktiv som sa att kommun, länsstyrelse och näringsliv 

skall underrättas vid nedskärningar av statliga kontor (Stenberg, 2007). Skatteverket ändrade 

beslutet för kontoret i Lycksele men inte kring Vilhelmina. Regionala politiska påtryckningar 

sågs som orsaken till beslutet och bedömningarna var att nu var kontorets framtid säkrad. 

Dessutom fick Lyckselekontoret ansvar för skattemyndighetens registervård som flyttades 

från Stockholm och fortsatta uppgifter kring lokala skatteärenden (Holmberg, 2007; 

Gustafsson, 2007).  

Enligt Pontus Grahn berodde beslutet 2007 på att det var en annan ledning för Skatteverket 

och att den regionala politiska debatten var annorlunda. Skillnaden var också att politiker i ett 

tidigt skede gick ut och hänvisade till lagtexter som en orsak till att inte flytta, dessa 

ignorerades totalt vid beslutet 2015 (Grahn, 2016). Från händelsen 2007 skulle man kunna 

urskilja olika koalitioner bland aktörerna enligt ACF-modellen. Det är dels Skatteverket och 

regeringen som drar åt samma håll, och dels lokala politiker Inlandsupproret. 

Den borgerliga regeringen begärde 2014 en utredning om hur myndigheter skulle utvecklas 

för att kunna effektiviseras. Förslaget som presenterades innebar att myndigheter skulle 

hushålla bättre med de statliga finanserna genom att jämföra olika verksamheter och se vad 

som tycktes fungera bäst rent ekonomiskt. Ett förslag som innebär att minska de 

administrativa kostnaderna men också kostnaderna för själva verksamheten genom att jämföra 
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med övriga myndigheter. I förslaget finns dock en varning om att myndighetens huvudsakliga 

uppgift kan försämras när verksamhetens mål blir att kunna prestera bättre i mätningarna än 

själva utförandet av uppgiften (SOU 2015:36, s.9, 15, 117-119, 129).  

Statens ambition att både beakta effektivare förvaltning och samtidigt förse landsbygden med 

arbetstillfällen skulle nästan kunna uppfattas som ett läge där man finns med i två 

motsägelsefulla koalitioner. De som motsätter sig Skatteverkets beslut består av politiker från 

Västerbotten och de protesterande. Dessa förändras i viss mån när det gäller uppsättning till år 

2015 men själva tankarna och motiven är i stort sett samma från båda håll. 

Sammanfattningsvis har det sedan 2007 funnits två sidor som utifrån Sabatiers teori kan 

förstås som koalitioner, vilket aktualiserar den teoretiska utgångspunkten. 

Anledningen	till	upprop	
 

Den 18 mars 2015 går Dagens Nyheter ut med nyheten att Skatteverket återigen tänker 

minska antalet lokala kontor runt om i landet, vilket då befaras leda till uppsägningar och 

färre antal tjänster. Anledningen sägs vara att kontoren behöver flyttas till områden med mer 

befolkning och därmed centralisering av myndigheten. I denna fas är det dock oklart vilka 

orter som skulle drabbas och fokus för artikeln handlar mer om att skattefifflare på 

glesbygden blir vinnare, detta eftersom färre anmälningar gjordes när man minskade antalet 

kontor senast (Lindström, 2015). Några dagar senare kallade politiker och tjänstemän i 

Lycksele till presskonferens för att tala om det nedläggningshotade kontoret på orten. Även 

om Skatteverket i detta läge inte offentliggjort nyheten är bland annat kommunstyrelsens 

ordförande Lilly Bäcklund oroad och anar att kontoret hotas av nedläggning, trots att 

myndigheten ska ta så kallad regional politisk hänsyn när man omorganiserar (Jakobsson, 

2015). I detta avseende tycks tanken om effektivisering vara en viktigare uppgift för 

myndigheten än att beakta hur tillväxt och arbetstillfällen förändras för regioner. 

 

Den 24 mars 2015 presenterar så Skatteverket de förändringar som tidigare anats. Nio mindre 

kontor kommer att flyttas till större orter för att: finnas där företag med tillväxt verkar, kunna 

rekrytera och behålla personal, effektivisera och bli mer flexibla. Överdirektör Helena 

Dyrssen försvarar beslutet med att de som myndighet behöver effektivisera för att på lång sikt 

ge medborgare och företag den service som förväntas av dem (Skatteverket, 2015a). 

Regionsrådet Erik Bergkvist (S) var en av dem som uttryckligen tyckte beslutet gick emot vad 

politiken tidigare lovat kring att decentralisera Sverige och visa på att alla landsdelar ska 
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kunna ha tillväxt. Lägger man ner kontor på dessa platser försämras möjligheterna med 

tillväxt eftersom de 30 arbetstillfällen som planeras försvinna från Lycksele är en viktig 

förutsättning för just tillväxt. Hans Lindberg (S), kommunalråd i Umeå, menade också att 

Umeå inte behöver dessa arbetstillfällen på bekostnad av Lycksele. Så det fanns ett stöd både 

på regionalt plan, från länsstyrelsen och olika kommun politiker för att inte genomföra denna 

flytt (Region Västerbotten 2015; Ackermann 2016). 

 

På begäran av centerpartisten Per Åsling fördes en diskussion i Riksdagens skatteutskott om 

vikten av att behålla skattekontor på mindre orter och en uppmaning till Skatteverket att helt 

stoppa flyttplanerna. Han poängterade att tidigare uppmaningar från riksdag och regering inte 

efterlevdes av flertalet myndigheter när det gällde omlokalisering av platskontor. 

Generaldirektör Ingemar Hansson uttalade sig trots detta om att uppdraget utförts så som det 

var tänkt och att man tar regional politisk hänsyn när man inte planerar flytten till städer som 

Stockholm, Malmö och Göteborg. Civilminister Ardalan Shekarabi (S) instämde med Åslings 

farhågor och nämnde att Statskontoret behöver göra en översyn av myndigheter. Shekarabi 

menade också att Alliansen inte gjort något för att förhindra denna utveckling under sina år 

vid regeringsmakten (Israelsson, 2015).  

 

Om man läser regleringsbreven för Skatteverkets verksamhet för år 2016 och 2013 är dessa 

dokument väldigt lika varandra rent innehållsmässigt. Det är svårt att finna några föreskrifter i 

dessa rörande placeringen av myndighetens kontor eller att ens beakta regional tillväxt. För att 

finna någon hänvisning till sådant får man läsa verksamhetsplanen för 2015-2017. Där 

hänvisar Skatteverket dels till sitt regeringsuppdrag för att sköta verksamheten på ett 

fungerande sätt, men också vikten av att ständigt effektiviseras och lokalisera kontor till 

platser som får arbetsuppgifterna att bli mer centrerade (Skatteverket 2015c, s.6, 12).  

 

Att myndigheter skall beakta regional tillväxt finns dokumenterat i svensk författningssamling 

Förordning (2007:713) om regionalt tillväxtarbete. Där står, som tidigare nämnts, att 

myndigheten ska samråda med bland annat länsstyrelsen kring nedläggningar. Men det står 

också att myndigheter har ett regionalt tillväxtansvar och ska i sin verksamhetsplan inkludera 

sådana aspekter och målbilder. I Skatteverkets verksamhetsplan går det inte att läsa ett ord om 

regionalt ansvar eller liknande. Utveckling nämns men då enbart med fokus på effektivisering 

och liknande mål. Det blir därför ganska tydligt att Skatteverket låtit 
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effektiviseringsuppdraget ha tolkningsföreträde framför den regionala beaktningen 

(Skatteverket, 2015c). 

 

När Malin Ackermann, projektledare på Lycksele kommun, fick höra om nedläggningshoten 

startade hon en Facebook-grupp med ett konstruktivt inlägg om att kämpa för Skattekontorets 

existens på orten. Dagen efter inlägget hade gruppen 1500 medlemmar och antalet fortsatte att 

öka. En del av förklaringen till att debatten fick så stort gehör berodde på innehållet och att 

argumenten byggde på fakta som var relevanta och sanna. Man förde en konstruktiv debatt 

och hade kontinuerlig dialog med olika parter. Att bara vara förbannad hade varit 

meningslöst, och för att åstadkomma förändring behövs fakta och medial uppmärksamhet, 

menar Ackermann. Det här blev också en fråga som engagerade riksdagspolitiker från olika 

håll och det skapade därmed debatt som nådde till media och politiker i Stockholm. 

(Ackermann 2016; Oksanen 2016; Grahn 2016).  

 

Nedläggningsbeslutet av Skattekontoret i Lycksele och på övriga orter fick människor att 

reagera på olika sätt. Detta blev den externa händelse som blev utlösande för upproret och 

därmed bildades de koalitioner som tog strid för en gemensam sak enligt ACF. Anledningen 

kan ses som en förändring av struktur, de ansvariga cheferna på Skatteverket ansåg att 

verksamheten behövde omstruktureras (Skatteverket, 2015a). Denna händelse skulle innebära 

att staten minskade antalet arbeten med cirka 30 heltidstjänster i Lycksele. Om man ställer 

detta i jämförelse med att samma nedläggning skulle drabbat Umeå kommun så talar vi om 

ungefär 300 arbetstillfällen. Från Lyckseles sida blir beslutet en pådrivande faktor till den 

problematik som myndigheter ibland själva brukar nämna som anledning till nedläggning, 

brist på kompetensförsörjning (Jakobsson 2015; Ackermann 2016). I slutändan ledde även 

händelsen till en utredning om att ändra utformningen på regleringsbrev för myndigheters 

placering. 

 

Med ACF-ramverket som bakgrund går det att kategorisera Regeringen och myndigheten 

Skatteverket som en koalition där man arbetar mot ett gemensamt mål beslutat av regeringen. 

Redan 2014 uttalade den dåvarande regeringen ett behov av att lönsamheten för myndigheter 

behövde förbättras. Den utredning som följde av detta presenterades för en ny regering 2015 

men kontexten av utredningen återspeglade samma principer, och myndigheter verkade ta 

detta till sig. Skatteverket motiverade sina beslut genom att hänvisa till de uppdrag som de i 

sin tur hade, och att effektivisera verksamheten och omorganisera var därför nödvändigt. Att 
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påstå att dessa två parter utgjorde en koalition kan ses som en aning märkligt, men jag vill 

påstå att de trots allt bildade ena sidan i konflikten enligt de beståndsdelar som enligt ACF 

finns. 

 

Den andra sidan, alltså den andra koalitionen, är tydligare att urskilja. Här fanns istället 

flertalet aktörer som i vanliga fall kanske inte samarbetade men som nu fick något att samlas 

kring. Malin Ackermann och hennes Facebook-uppror består av invånare och andra som ville 

ha kvar skattekontoret i Lycksele liksom Lycksele kommun. Länshövding Magdalena 

Andersson informerades om flyttplanerna endast någon dag innan beskedet, inget samråd 

hade skett med Skatteverket tidigare (Grahn, 2016). Region Västerbotten kritiserade 

Skatteverket för att inte ta hänsyn till regional tillväxt och ha någon tro till inlandet. Umeå 

kommun gick ut och tyckte det var tråkigt att flytta jobb på Lyckseles bekostnad. I vanliga 

fall välkomnar kommuner nya arbetstillfällen med entusiasm, men i detta fall stod man upp 

för en annans kommuns intressen (Region Västerbotten, 2015). Riksdagsledamot Per Åsling 

förde upp frågan till debatt då han kallade generaldirektör Ingemar Hansson till utfrågning i 

skatteutskottet.  

 

Nämnda aktörer har i grunden olika intressen och arbetar med separata målsättningar. Det 

betyder inte att man i vanliga fall motarbetar varandra men samförstånd är inte samma sak 

som samarbete. Region Västerbotten anses av somliga enbart ha Umeås tillväxtsintressen för 

ögonen, och detta blir mer eller mindre slentrianmässigt när nästan samtliga anställda sitter 

och verkar i just Umeå. En kommun som Lycksele känner därför ingen större 

sammanhållning med detta länsorgan i vanliga fall. Enligt ACF är detta också tydligt för 

koalitioner, man samarbetar vanligtvis inte mot samma mål men kring den aktuella policyn så 

enas man. När frågan kring Skatteverket kom till debatt verkade Region Västerbotten 

engagerade och villiga att ställa upp för den mindre kommunens bästa. En annan orsak till 

framgången berodde, enligt Pontus Grahn, på att denna fråga fanns det så tydlig enighet om 

över partigränserna. Därför behövde aldrig debatten hamna i ett läge där målet blev att plocka 

politiska poäng (Grahn, 2016).  

 

Hos policy-aktörer som Region Västerbotten, politiker och liknande går det att urskilja ett 

strategiskt agerande om man så vill. Detta var en kamp man gärna ställde upp i och det skulle 

kunna finnas ett bakomliggande syfte i att plocka politiska poäng. Skillnaden mot tidigare 

landsbygdsuppror var i detta fall sakkunnigheten i argumenten och därmed en diskussion som 
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makthavare hade svårt att blunda för. Därmed agerade man mer rationellt och strategiskt 

(Ackermann, 2016). Man kan också se att aktörerna tagit lärdom av uppropsmetoden från 

händelserna 2007. 

 

Den 28 april 2015 tillkännager Skatteverket att man pausar sina planerade flyttplaner i väntan 

på Statskontorets utredning om lokala myndigheters placering. Detta betyder dock inte att de 

långsiktiga planerna för myndigheten har ändrats. Ingemar Hansson medger dock att hans 

beslut också har påverkats av de stora protester som hörts samt debatten som skett i riksdagen 

och från media. Eftersom myndigheten lyder under regeringen är man lyhörd för hur det låter 

från politiskt håll (Skatteverket, 2015b; Nilsson, 2015).  

 

Enligt vissa var det ett oväntat besked när regeringen i oktober 2015 valde att förlänga 

Ingemar Hanssons tjänst som generaldirektör till år 2018. Han tillträdde tjänsten 2010 och var 

därmed anställd av den borgerliga regeringen. Nu fick han alltså förlängt förtroende under den 

röd-gröna regeringen trots kritiken som under året framförts kring nedläggningshoten. 

Hanssons lämplighet att driva myndigheten som helhet avspeglas självfallet inte kring just 

detta beslut, men med den kritik som under 2015 riktats mot honom var beskedet en aning 

förvånande (Regeringskansliet, 2015a). 

	

Vändningen	
	
Den 9 mars 2016 går Skatteverket ut med nyheten att samtliga nio platskontor blir kvar, 

planerna för en centralisering är borta. Som anledning till detta uppger man att det politiska 

trycket från regeringshåll är tydligt, och även om rapporten om myndigheters placering inte 

blivit offentliggjord så väljer man att ändra sig. Fortfarande poängteras dock vikten av att man 

vill kostnadseffektivisera verksamheten för framtiden och att förändringar kan komma att ske 

på annat sätt (Skatteverket, 2016a). Civilminister Ardalan Shekarabi besökte kontoret i 

Lycksele för att gratulera och menade att detta var början på en ny tid, statens centralisering 

skulle nu vara över. Han menade också att det var folkopinionens förtjänst att utgången blev 

som den blev och att detta var ett utmärkt sätt för demokrati att verkligen fungera effektivt 

(Holmberg, 2016).  

 

I en debattartikel skriver Patrik Oksanen som är politisk redaktör på Hudiksvalls Tidning, att 

orsaken till att denna flytt inte blev av är eftersom Skatteverkets generaldirektör försökte 
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lägga ner för många kontor samtidigt och inte ett i taget. I artikeln intervjuas Per Åsling och 

han kan inte komma på ett enda korrekt argument som förespråkarna för centralisering och 

därmed nedläggning har. Han menar på att förespråkarna har misstolkat direktiv och inte 

agerar så som riksdagen menat. Ardalan Shekarabi menar på att myndigheterna uppenbarligen 

haft för mycket självstyre i frågan och att denna trend kommer att bli annorlunda nu 

(Oksanen, 2016). 

 

I processen att ändra Skatteverkets nedläggningsplaner spelade media en viktig roll, dels att 

frågan lyftes inom länet via lokala medier men också när till slut debatten kring detta blev så 

pass stark att även Stockholms press började skriva om ärendet. Facebook i sig bidrog till 

engagemang på sociala medier och på så sätt lyftes frågan till media och politiker på olika 

plan. Att bedriva folkopinion från en stad som Lycksele hade nog varit svårt utan detta 

verktyg. Malin Ackermann har dessutom meddelat att hon tänker bedriva en ny opinions-

kampanj för att påverka politiker när det kommer till frågan om en eventuell storregion i norr. 

Hon drivs av civilministerns uppmaning att fortsätta engagera sig kring liknande frågor. Man 

kan säga att hon lärt sig av erfarenheten och vikten av att förstå förändringsmöjligheten i den 

demokratiska processen istället för att låta känslor styra i frågor (Olsson, 2016). 

 

När Statskontoret överlämnar den färdiga rapporten konstateras att myndigheterna själva har 

ansvaret för var man placerar sin verksamhet, eftersom man bedöms sätta 

myndighetsuppdraget som främsta orsak. Samverkan mellan myndigheter och länsstyrelser 

vid omlokalisering tycks dock inte fungera i den utsträckning det är tänkt. De mest konkreta 

förslagen till åtgärd för regeringen, om man nu vill ändra på trenden, föreslås genom att ändra 

i de myndighetsförordningar som finns. Regeringen kan begära att myndigheter flyttar hela 

eller delar av en organisation till andra platser än storstadsregioner och tar ett större regionalt 

utvecklingsansvar. Det mesta i rapporten finns egentligen sedan tidigare reglerat genom 

uppmaningar från regering och riksdag, men på grund av att myndigheter ändå bär ett 

slutgiltigt ansvar så har centraliseringen fortsatt (Statskontoret, 2016, s.7-9).  

 

Den relevanta frågan att ställa sig när denna rapport nu blivit publicerad, blir det verkligen en 

förändring av denna trend? Malin Ackermann och Pontus Grahn på Lycksele kommun tror 

båda två att det är ett trendbrott i svensk sammanhållningspolitik, om alla parter följer de 

fastslagna riktlinjerna. Stuprörs-politik nämns som en anledning till att det kommit till läget 

man är i idag. Alltså att det från regeringen saknats en samordnande funktion för 
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förvaltningen, där istället varje myndighet främst haft den egna verksamheten för ögonen 

(Ackermann, 2016; Grahn, 2016).  

 

Regeringen sätter ramarna för Skatteverkets verksamhet och uppdrag, men i övrigt sker 

verksamheten med stort frihetsansvar. På Skatteverkets hemsida står det att man har ett 

uppdrag att bidra till ett välfungerande samhälle och att regeringen är uppdragsgivare för 

detta. Detta regleras årligen genom ett regleringsbrev med övergripande mål och ekonomiska 

ramar för själva verksamheten. I detta regleringsbrev står inte något att finna kring 

myndighetens placering och uppdrag, detta återfinns istället i förordning (2007:713) om 

regionalt tillväxtarbete. Där står bland annat i § 16 att myndigheter ska försöka decentralisera 

verksamheter om det finns möjlighet och vid nedläggningar eller liknande ska övriga 

myndigheter få medverka i en dialog tillsammans med landsting och kommun (Skatteverket, 

2016b). I och med detta kan institutionerna anses spela en roll, men Skatteverket sitter på de 

slutgiltiga besluten. Endast när de begår ett ”fel” så lägger sig arbetsgivaren och regleraren i. 

 

Malin Ackermann beskrev också att i förhållandet mellan Skatteverkets generaldirektör, 

överdirektör och finansministern finns något outtalat. Detta rör sig troligen om en 

ledningsfråga, men hon hade svårt att sätta något ord på det. Hon tycker att folk som tappat 

tilltro till politiker blir mer inspirerade när de märker att folkopinion är ett demokratiskt 

verktyg som fungerar och därför uppmuntrar hon till fortsatt engagemang. Pontus Grahn 

tyckte problematiken låg i att generaldirektörerna har för mycket makt för att inte vara 

folkvalda, och istället sitter de kvar oavsett vilket jobb de utför (Ackermann, 2016; Grahn, 

2016).  

Diskussion	
 

Analysen av fallet med Skattekontoret i Lycksele kan sammanfattas i en uppställning enligt 

ACF-ramverket på följande sätt: 

 



	 	 	25	

	

Händelser för 
förändring 

Omfattning & 
analysområde 

Bilden av individen 
och beslutstagande  

Förhållanden 
rörande 
nyckelbegrepp 

Institutioner - arena 
eller regelverk för 
beslutsfattande 

Skatteverket 
tillkännager 
nedläggningsbeslut
, glesbygden hotas. 
Trenden av 
centralisering 
tycks ha nått en 
gräns enligt vissa. 

Policy-
dokument för 
myndigheter. 
Skatteverket i 
koalition med 
regering. 
Region 
Västerbotten, 
länsstyrelse, 
kommuner och 
upproret m.fl. 
bildar en 
koalition som 
en motreaktion. 

Malin Ackermann 
bedriver frågan med 
fakta-baserade 
argument. Från 
beslutet 2007 
verkade förändring 
möjlig. Aktörer, ex 
Region Västerbotten, 
tog ställning för 
Lyckseles bästa, ett 
bra drag för politiska 
poäng. 

Medias bidrag till 
bildandet av 
koalitioner och 
opinion då frågan 
lyftes. Svårt för 
politiker på olika 
plan att ignorera 
frågan. 

Regeringen ger 
Skatteverket riktlinjer 
att följa via 
regleringsbrev och 
dylikt. I övrigt 
förväntas de fatta 
kloka beslut. Detta är 
vad som kan komma 
att bli förändrat då 
förslag diskuteras i 
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Figur	3	-	Fallet	med	Lyckseles	skattekontor	sammanfattat	enligt	ACF	

 

Bilden är inspirerad från två uppställningar (Jenkins-Smith et al., 2014, s.367, 376) 

 

När det gäller Skatteverkets beslut att inte flytta på kontoret från Lycksele kan det utifrån 

denna studie konstateras att ACF-ramverket har fungerat väldigt bra som förklaring på 

utfallet. Händelsen som skapade förändring är därmed mycket tydlig. En återberättelse av 

händelseförloppet kring policyprocessen visar att koalitionerna troligen hade den viktigaste 

delen i att få till en ändring. Den segrande koalitionen med Ackermann i spetsen blev inte 

bara nöjda med detta beslut, utan fick också upp ögonen för att genomföra liknande 

opinionsförändringar i framtiden och att det faktiskt är möjligt att påverka en policyprocess. 

Koalitionernas uppbyggnad är inte alltid självklar och lätt att urskilja men det finns tydliga 

intressenter i detta fall som kämpat och velat få olika slutresultat. Så koalitioner finns 

uppenbarligen att studera i detta fall, och policydokument från aktörer på olika nivåer är 

måhända tvetydiga, men det finns uppenbarligen en betydelse av att analysera vad dessa 

säger. 

 

När det kommer till frågan om individens förmåga att agera så är detta något som blir tydligt 

både när det rör Malin Ackermann och aktörer som Region Västerbotten. Båda är exempel på 

aktörer som genom koalitionerna lyckas driva en fråga på ett strategiskt smart sätt. Dessutom 

verkar lärdomen från detta fall vara att landsbygden kan ändra policys, när man skapar en 

kraftfull opinion. När det gäller vilka faktorer som kan påverka nyckelbegreppen koalitioner 



	 	 	26	

och policys är det tydligt att media på olika sätt haft en inverkan, likaså politiker som lyft 

frågan i olika debatter.  

 

Institutionerna är väldigt tydliga i detta fall, om än de tycks tolkas olika av de berörda 

koalitionerna. När Skatteverket bedömer att man agerar enligt regeringens instruktioner och 

ramar för att effektivisera en verksamhet gör man en tolkning. Den opponerande sidan med 

Ackermann i spetsen menar tvärtom, den regionala tillväxten har inte beaktats och 

landsbygden blir ännu en gång drabbade. Här blir det uppenbarligen ett sätt som fått 

tolkningsföreträde framför ett annat, men att detta beslut blev för provocerande för många. En 

komplex situation för en regering som vill ha autonoma myndigheter som fungerar effektivt 

men samtidigt behöver de följa riktlinjer och policys enhetligt. 

 

Bilden över hur policyprocessen ser ut går att applicera till fallet och i tabellen som visar 

viktiga delar för en teori är det även där lätt att finna dessa kring Lyckselefallet. Dessa resultat 

betyder att ACF är en användbar teori för liknande fall, även om koalitioners uppsättning kan 

variera i väldigt hög grad, teorin möjliggör nämligen för anpassningar till sådant. Jag tycker 

att teorin är aktuell och användbar men huruvida den fungerar i samtliga fall av 

policyförändringar ställer jag mig frågande till. Man kan tänka sig situationer som till skillnad 

från detta fall får det väldigt svårt att särskilja vilka koalitioner som agerar eller om det ens 

finns några. Istället kanske förändringar sker på grund av uppmaningar från EU, 

organisationer eller av andra skäl. Såklart går dessa att vända och vrida så de passar in till 

teorins premisser men det är nog inte alltid så lätt att påstå att denna teori passar i sin renaste 

form, utan tillägg och modifieringar är troligen alltid nödvändiga.  

 

Frågan om varför skattekontoret fick stanna hade säkerligen gått studera från ett annat 

perspektiv men de väsentliga delarna finns nu förklarade. I denna uppsats har jag använt de 

delar ur ACF som varit relevanta för just detta fall. Sedan har dessa delar kompletterats en 

aning för att ge en så bra förklaringsmöjlighet som möjligt. Att enbart använda utvalda delar 

av en teori är inget problem eftersom intresset för studien ligger i att förklara händelsen, med 

de medel som finns att tillhandahålla, inte bevisa hur teorins samtliga komponenter fungerar. 

Ett bra komplement hade dock kunnat vara att använda mig av en teori som bättre kunde 

belysta medborgares inflytande över politiken och förvaltningen. Detta kunde då ha satt fokus 

på medborgarens roll och upplevelse av fallet på ett tydligare sätt. När man använder sig av 
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ett teoretiskt ramverk vill man dock inte blanda in för många ingredienser, det finns en fin 

skiljelinje mellan att kunna förklara så mycket som möjligt och att ha en någorlunda enkelhet. 

 

Vad kan man då säga om min egen roll i denna studie? Hade någon annan person fått fram 

samma resultat eller är detta beroende av vem som gjort det? Jag skulle tro att empirin kring 

det aktuella fallet hade blivit i stort sett densamma. Jag bedömer inte att intervjuns svar 

påverkats av mig, men självklart är intervjuschemat utformat av mig (se Bilaga 1). Detta blir 

dock alltid fallet vid kvalitativa studier och så länge man redovisar en tydlighet och öppenhet 

i hur man arbetat blir kvalitativa studiers personlighet inte så problematiska. Intervjuschemat 

var bara en mall och respondenterna talade väldigt öppet och uttömmande kring de frågor som 

ställdes. Detta gjorde också att en del följdfrågor tillkom, likaså behövdes inte alla frågor 

ställas så explicit som schemat sa. När det kommer till användningen av ACF som teoretiskt 

ramverk är det mycket möjligt att någon annan hade valt att fokusera på andra delar ur teorin 

eller en helt annan teori, och därmed fått en skild analys av fallet. Metodiken med process-

spårning är heller inget definitivt val för att studera policyprocessen men det tycktes fungera 

bra för denna studie. 

 

Studier av landsbygdsproblematik kan bedrivas med olika metoder och utgå från olika teorier 

som förklaring. Utifrån denna studie har jag fått tydligare insikt över att urbaniseringen är en 

tydlig trend, och på landsbygden ses jobben som det främsta området för utvecklingen. En 

insikt jag fått i och med denna studie är problematiken med att staten vill implementera 

policys och samtidigt ställa krav på sina myndigheter som blir motsägelsefulla. Beroende av 

vilken stol man sitter på så anser man att lösningen för glesbygdspolitiken skiljer sig. De 

lokala aktörerna vill hellre se möjligheter och saker kanske behöver vara kostsamma i vissa 

fall. Den andra sidan kanske ser besparing som det enda rimliga alternativet för att med detta 

kunna ge mer till en större grupp, även om folk i periferin får en mindre del. 

 

Förslag	till	vidare	forskning	
	
Forskning i framtiden borde kanske titta närmare på hur viktigt medborgare anser det vara att 

effekten ur varje skattekrona verkligen ska gynna störst antal, och inte vara likvärdig för 

Sveriges alla delar. Just nu är det snarare en norm att ställa effektiviseringskrav på 

myndigheter när det gäller ekonomi. Policyprocessen kommer troligen alltid att vara i behov 
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av ytterligare forskning på olika vis eftersom vi lever i föränderlig värld. Det vore intressant 

att studera synen på hur policys bör och kan förändras enligt politiker och medborgare. Man 

kan också tänka sig en studie som syftar till att jämföra liknande opinionsbildningar och vad 

som är kännetecknande för dem som lyckas driva igenom sin fråga. En annan fråga som 

skulle vara otroligt intressant men svår att studera är det Malin Ackermann nämner kring 

balansen mellan myndigheters ledning och ministrar. Hur kommer det sig att en 

generaldirektör som blivit så ifrågasatt som Ingemar Hansson ändå får förlängt förtroende, när 

han också anställdes av en annan regering? Finns det något latent som kan förklara 

generaldirektörers tillsättande och varaktighet? Detta är frågeställningar som inte bara rör 

glesbygdsproblematiken utan all förvaltning egentligen. 

AVSLUTNING	
 

ACF har fungerat som ett användbart teoretiskt ramverk för just denna förändring, då många 

delar i processen har gått att urskilja enligt mallen. Trendbrottet med de statliga jobbens 

lokalisering som det talats om i uppsatsen är för många en framtidstro. Även om risken med 

politiska uttalanden ibland inte leder till någon förändring så blev trots allt beslut ändrade på 

grund av den politiska tonen i fallet med detta skattekontor. En policy är nu ändrad och 

myndigheter har fått ett ännu tydligare ansvar att beakta landsbygdens behov vid 

omorganisering, men hur detta kommer realiseras kan bara framtiden veta.  

Syftet med denna studie var att testa huruvida ACF-ramverket kan förklara koalitioners 

betydelse när det gäller ändringen av skattekontorets planerade nedläggning i Lycksele. Ett 

delsyfte var även att studera vilka möjligheter som finns att ändra på myndigheters beslut.  

Den första frågeställningen var; Hur lyckades koalitionerna få Skatteverket att ändra på 

flyttplanerna? En tydlig orsak till Skatteverkets kovändning var de politiska signaler som 

uppfattades som kritiska till beslutet. Anledningen till dessa politiska debatter berodde i sin 

tur väldigt mycket på den folkopinion som skapats via sociala medier och traditionella 

mediers uppmärksammande. Denna folkopinion lyckades på så vis påverka attityden hos 

politiker på olika plan till att ändra beslut. Säkerligen kan det finnas andra bakomliggande 

orsaker men utifrån vad som redovisats tycks de påvisade faktorerna spelat en betydande roll. 

Orsakerna till flyttplanerna har redovisats metodiskt med hjälp av metodiken process-

spårning, där debatter, opinion och medial uppmärksamhet har haft inverkan på Skatteverkets 

generaldirektör.  



	 	 	29	

 

Den andra frågeställningen handlade mer om att kartlägga processen för det aktuella fallet; 

Kan förändringarna i policyn förstås med ACF som utgångspunkt? Det teoretiska ramverk 

som applicerats har visat på koalitioner som gemensamt påverkat policyprocessen och 

beslutsfattares argumentation. ACF-ramverket har också kunnat dela in olika avsnitt kring 

processen och de olika koalitionernas ståndpunkt för att visa. I och med den uppställning som 

presenterats finns det förmodligen också argument som inte fått komma till ytan, men det är 

svårt att undersöka vissa bakomliggande faktorer i en studie som denna. De tydligaste 

argument som framkom under processen var effektiviseringen och kompetensförsörjningen 

enligt den ena koalitionen. Den andra sidan ville lyfta den regionala tillväxten som skulle 

beaktas vid myndigheters placering, något som tidigare inte fått tolkningsföreträde men nu 

blev mer uppmärksammat. Den utlösande faktorn, nedläggningsbeslut, fick en folkopinion att 

reagera med hjälp av initiativtagare som drev frågan. Detta fick i sin tur lokala politiker att 

lyfta frågan uppåt till ett regional plan, som i sin tur förde debatten till riksdagen. De politiska 

kommentarerna fick sedan myndigheten Skatteverket att ändra sitt beslut utifrån den känsla 

som arbetsgivaren regeringen förmedlade angående förvaltning. 

 

Den sista frågeställningen löd; Baserat på de beslut som tagits, går det att förutse om statliga 

jobb kommer att få stanna på landsbygden i framtiden? Att påstå att förändringarna i policys 

innebär att landsbygden kommer att få behålla statliga jobb i större utsträckning är väldigt 

svårt att göra baserat på denna studie. Det går dock att konstatera att ambitionen hos politiker 

och övriga tyder på att en förändring av trenden är på gång, men hur stor denna förändring 

kommer att bli i verkligheten är inte helt självklart. Man har skapat tydligare riktlinjer för 

myndigheters placering och därmed försökt minska prioriteringar som innebär centralisering. 

Uppenbarligen har folkets opinionsbildning haft en inverkan på policyutformningen i denna 

fråga, och därmed finns det alltså möjlighet att bedriva politiska frågor utan att vara politiker. 

 

Med denna fallstudie i ryggen, vad kan man då säga om policyförändringar? Studien skapar 

en tydlig bild över hur policyförändringar kan ske, och även om det kan vara mer komplext i 

vissa situationer så är detta åtminstone ett sätt. Därmed anses det påvisat hur ACF-ramverket 

kan ge en viss förklaring till detta fall, när man anpassar teorin efter omständigheterna. Om 

man nu skulle titta på andra fall är det möjligt att utfallet inte alls skulle kunna förklaras, 
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eftersom ingredienser som driven aktör, lokalt engagemang och kontakter med 

riksdagspolitiker inte är lika starka. En fallstudie är just specifik och ger förhoppningsvis en 

inblick i varför något ser ut som det gör, men kanske inte kan svara på framtidens utmaningar. 

 

En motsägelsefull politik kan beskrivas som orsaken till myndigheternas centralisering. 

Denna effektivisering skulle det kännas lätt att kunna koppla ihop med den borgerliga 

regeringen och direktiv från denna. Det är dock svårt att bevisa något sådant antagande och 

istället för att byta generaldirektör eller ändra i regleringsbrev så dröjde det för den 

socialdemokratiska/miljöpartistiska regeringen att vidta åtgärder kring frågan. Den statliga 

förvaltningen tycks gå i samma riktning som annan offentlig verksamhet, där man förväntas 

sköta verksamheten på samma sätt som ett vinstdrivande företag. Det ständiga fokuset på 

effektivisering, som försvaras med att man ska hushålla med skattemedel, är ett 

återkommande tema. Landsbygden får det svårt att återhämta sig eller i längden finnas kvar 

med en sådan trend. Spiraleffekten som uppstår när statliga myndigheter först lämnar en ort, 

ger ringar på vattnet till övriga intressenter som tappar framtidstron. Denna studie är enbart en 

pusselbit av en mycket mer komplicerad fråga. 
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BILAGA	1	-	Intervjuschemat	
 	
Kan	du	beskriva	händelseförloppet	med	Skatteverkets	ändrade	flytt,	ur	ditt	
perspektiv?	
	
- Vad	är	din	förklaring	till	att	Skatteverket	ändrade	sig	i	frågan	om	att	centralisera	

kontoret	till	centralare	orter?	
	

- Var	det	något	unikt	med	rösten	som	höjdes	från	Lycksele	eller	var	den	
sammantagen	med	övriga	orter	och	intressenter?	
	

- Landsbygdsnätverket,	hade	de	en	roll	i	den	här	processen,	och	i	såna	fall,	kan	du	
beskriva	denna?	
	

- Förra	gången,	2007,	när	kontoret	hotades	av	nedläggning	blev	detta	också	ändrat.	
Vad	är	skillnaden	mellan	dessa	nedläggningshot	och	utgången?	
	

- Tror	du	detta	är	ett	slags	trendbrott,	för	glesbygden	att	få	behålla	statliga	
myndigheter?	
	

- Hur	ser	du	på	andra,	liknande	verksamheter,	och	deras	möjlighet	att	inte	behöva	
centraliseras?	
	

- Nyligen	röstade	riksdagen	för	att	fler	myndigheter	bör	placeras	utanför	Stockholms	
län,	hur	ser	du	på	realiseringen	av	denna	ambition?	
	

- Vad	tror	du	krävs	för	att	vända	befolkningsutvecklingen	i	Norrlands	inland?	
Tror	du	att	trenden	kommer	förändras?	Vad	finns	det	som	talar	för	att	det	skulle	bli	så	
nu?	
	
- Anser	du	att	en	förändring	av	lagen	alternativt	direktiven	från	regeringen	behöver	

ändras	i	framtiden	för	att	säkerställa	myndigheters	placering	runt	om	i	landet?	
	

- Vad	är	din	förklaring	till	att	de	statliga	jobben	försvinner	på	landsbygden?	
	

- Om	man	bortser	från	jobben,	vilka	andra	landsbygdsproblem	är	enligt	dig	de	
viktigaste	att	arbeta	med?	
	

- Hur	anser	du	att	kommunen	kan	arbeta	för	att	ändra	på	denna	trend?	–	Just	med	
statliga	jobb?	
	

- Hur	ser	du	på	statens	roll	när	det	gäller	att	motverka	avbefolkningen	för	
Västerbottens	inland?	(Försöker	man	tillräckligt?)		
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Avslutning:	
- Detta	var	de	frågor	jag	hade	tänkt	ställa,	finns	det	något	annat	som	du	tycker	är	

relevant	eller	viktigt	när	det	gäller	landsbygdens	utveckling?	
	
	


