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Abstract:   

I januari 2017 kom den parlamentariska landsbygdskommittén med ett förslag om att flytta 

10 000 statliga arbetstillfällen från Stockholmsregionen till glesbygd. Denna uppsats 

undersöker delar av upptakten till denna utredning. Den fokuserar särskilt på om  

Skatteverkets planerade nedläggningar 2015 kan ha varit ett startskott till att lokalisering av 

statliga jobb åter kom på dagordningen. Anledningen till nedläggningarna var från början att 

Skatteverket antagit en ny policy som syftade till att myndigheten skulle centraliseras till 

större orter där företag, tillväxt och rätt kompetens fanns. Ett av skattekontoren som 

berördes av den tänkta nedläggningen fanns i Lycksele och opinionen lät inte vänta på sig. 

Utifrån en övergripande teori om sociala skiljelinjer mellan stad och landsbygd samt teori 

kring hur en fråga kommer upp på dagordningen i vissa tider kommer uppsatsen att 

undersöka fallet i Lycksele.   
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1. Inledning och problembeskrivning:   
Konflikt mellan stad och landsbygd är inte något nytt och förekommer över hela världen. I 

Sverige är det något som debatterats på olika nivåer alltsedan urbaniseringens start någon 

gång i början på 1900-talet. Framförallt i norra Sverige är stora delar av ytorna glesbefolkade 

och det är långt till städerna, en återkommande fråga är därför hur den norra landsändan ska 

överleva när utflyttningen till städerna är så stor. Denna undran tydliggjordes redan i statliga 

utredningar från 1950-talet (se t.ex. SOU 1951:6). Konflikten kan kopplas till en idé om 

sociala skiljelinjer som härstammar från Seymour Martin Lipset och Stein Rokkan (1967). De 

menar att skiljelinjen mellan stad och land växte fram i och med industrialiseringen och att 

det är en konflikt som har stor betydelse för politiska problem och är anledningen till vissa 

partifamiljers framväxt. Ett utdrag från en motion som presenterades i riksdagens andra 

kammare redan 1947 ger en bild av hur en av den tidens landsbygdsrepresentanter kunde se 

på situationen:  

  

”Att denna folkströmning inte är av godo för samhällets sunda utveckling och stabilitet borde 

det väl knappast råda delade meningar om. Men trots detta fortsätta städerna att tävla om att 

öka i folkmängd så mycket som möjligt. Man har ytterst svårt att förstå bevekelsegrunderna 

för en sådan inställning, ty den kan inte i längden vara till fördel ens för städerna själva. Det 

blir nämligen klarare för varje år, att ett sunt ekonomiskt liv och rimlig välbalanserad 

avvägning av ett lands näringar icke i längden kunna upprätthållas, om avtappningen av  

landsbygdens bästa blod ohämmat får fortgå.”   

  

 -   Ej namngiven riksdagsman år 1947, citerad i SOU 1956:1  

  

Talarens missnöje med städernas tillväxt och landsbygdens tillbakagång är svår att ta miste på 

och än idag diskuteras skillnaderna mellan stad och landsbygd, om än inte i exakt samma 

ordalag. Ett exempel på detta var SVT:s programsatsning ”Ett Sverige” som sändes under 

våren 2015, där politiker och engagerade medborgare fick debattera frågor som rörde land och 

stad. Delar av argumentationen från 1947 lever kvar idag, till exempel kring problematiken i 

att upprätthålla god levnadsstandard i avfolkningsområden. Men här lyftes också ett annat sätt 

att se på urbanisering, nämligen som något positivt som leder till utveckling och främjar 

innovation i städer. Detta menade en av debattörerna är något som politiker varken kan eller 

bör stoppa (SVT 2015).    



2  

  

  

Kanske är det en naturlig del av samhällsutvecklingen att människor dras till och vill bosätta 

sig i städer. Det finns dock resurser i Norrland som är av stort värde för hela Sverige, både i 

form av natursköna områden för rekreation men också i form av till exempel vattenkraft, 

gruvnäring och skogsnäring. Detta är något som framhålls i SOU 2017:1 där det argumenteras 

för att Sverige behöver en ny sammanhållen landsbygdspolitik. I boken ”Ska hela Sverige 

leva?” gör ett antal forskare nedslag i olika delar av debatten kring den svenska landsbygdens 

framtid (Johansson 2008). Irene Flygare (2008:324-325) skriver till exempel om svenskarnas 

förhållande till det öppna landskapet, att ängar och hagar gärna framhålls på kommunernas 

hemsidor och verkar ha en speciell plats i svenskarnas hjärtan. Många hävdar att om Sverige 

vill ta del av det landsbygden erbjuder så måste det vara möjligt att bo på dessa orter och 

fortfarande ha tillgång till grundläggande service.   

  

Urbanisering har lett till och leder fortfarande till svårigheter för avfolkningsorter. Jan Amcoff 

beskriver befolkningens rörelsemönster i Sverige under 1900-talet från de första åren när de 

allra flesta bodde på landsbygden tills hundra år senare då den raka motsatsen råder. Han 

menar att uttrycket “Hela Sverige ska Leva” kom som en motreaktion på den negativa 

effekten som landsbygden upplevde i och med urbaniseringen då både människor och 

verksamheter flyttade in till städerna (Amcoff 2008). Ett problem är således 

fördelningspolitiken och några relevanta frågor blir: ska staten på olika sätt subventionera 

boende på landsbygden för att det ska vara attraktivt att bygga ett liv utanför städerna? Vilket 

ansvar har staten när det gäller att påverka urbaniseringens effekter åt det ena eller andra 

hållet? Ett återkommande rättviseargument är att medborgare bör ha tillgång till likvärdig 

grundläggande service oavsett var de väljer att bo eftersom alla betalar skatt till samma 

statskassa, även detta är ett argument i SOU 2017:1. Fördelning av skattemedel mellan stad 

och landsbygd är en mycket komplex fråga och därför blir ovannämnda frågor också svåra att 

besvara.   

  

Något som kan ses som en del av fördelningspolitiken och som är ett mer avsmalnat område 

är lokaliseringen av statliga arbetstillfällen, vilket är det ämne denna uppsats kommer beröra. 

Enligt en rapport från statskontoret var det över 70% av de statligt anställda 2014 som också 

hade en utbildning på högskole- eller universitetsnivå vilket visar på att staten i stor 

utsträckning anställer högutbildade, utbildningsgraden var relativt lika över riket.   
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En annan tydlig trend som tas upp i rapporten från Statskontoret är att människor som flyttar 

från landsbygd till städer för att studera sällan återvänder till landsbygden efter slutförda 

studier (Statskontoret 2016:8).  Men beror utflyttningen från små orter i Norrland på att ingen 

vill bo kvar eller finns det andra anledningar som handlar om svårigheten att bo kvar (speciellt 

som högutbildad)? Denna typ av problematik har fått varierande utrymme i politik och media 

över tid, vilket kommer beskrivas mer i detalj senare i uppsatsen. Vad utflyttningen från 

Norrland egentligen beror på är troligen svårt att finna ett rakt svar på. För att närma sig 

problematiken och diskussionen kring dessa frågor kommer en översikt av den svenska 

politiken kring lokalisering av statliga jobb att göras och ett fall gällande Skattekontorets 

aviserade nedläggning år 2015 i Lycksele kommer att studeras.   

  

Problemet består i att försöka förklara varför skattekontoret i Lycksele inte lades ner trots att 

det var Skattemyndighetens önskan. Jag vill också undersöka om det finns en skiljelinje 

mellan stad och land och hur den i så fall kan definieras och påverka politiken.  

Kunskapsluckan handlar om att studera hur det kom sig att frågan om centralisering av 

Skatteverket först inte ansågs behöva utredas innan ett beslut fattades och vad som hände på 

väg fram till att frågan om lokalisering av statliga jobb kom upp på den politiska 

dagordningen igen.    

 

1.1 Syfte:   
Mitt syfte är att undersöka omvändningen från att lägga ner kontoret i Lycksele (bland andra) 

till att tala om en utlokalisering av myndigheter. Jag vill ta reda på om det finns en skiljelinje 

mellan stad och landsbygd som kan förklara delar av den aktuella händelsen. Som del i detta 

kommer jag studera hur politiken kring lokalisering av statliga jobb sett ut över tid och hur 

organiseringen kring frågan såg ut i Lycksele vilket kommer undersökas utifrån följande 

frågeställningar.  

  

1.2 Frågeställningar:  

  

1. Vad gör omlokalisering av statliga arbetstillfällen till en politisk fråga?  

2. Hur såg organiseringen ut kring frågan om nedläggning av skattekontoret ut i Lycksele?  

3. Är det fortfarande aktuellt att tala om en skiljelinje mellan stad och landsbygd?    
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1.3 Avgränsningar   
Även om en fallstudie per definition kan tyckas avgränsad kan det ändå vara viktigt att 

tydliggöra tidsmässiga och rumsliga avgränsningar:  

  

• Tiden som undersöks är främst år 2015-2017 från det att planerna om att lägga ner 

skattekontoren först tillkännagavs och sedan drogs tillbaka och tillslut att 

landsbygdskommittén presenterade sitt slutbetänkande. Visserligen framställs en 

historisk överblick av svensk politik kring lokalisering av statliga jobb, men den är 

inte uttömmande och bör mest betraktas som en nödvändig bakgrundsinformation.   

  

• En del av studiens syfte är att undersöka hur frågan om lokalisering hamnar på den 

politiska dagordningen. Studien har dock avgränsats till att undersöka den eventuella 

påverkan som Skatteverkets planerade nedläggning och opinionsbildningen kring 

frågan haft. Det kan finnas fler bidragande orsaker till att förslaget lades fram som inte 

behandlas i studien.   

  

1.4 Fortsatt disposition   
Denna uppsats har indelats i sju huvudkapitel. Uppsatsen kommer fortsättningsvis att bestå av 

ett teoriavsnitt där det kommer redogöras för de grundläggande utgångspunkter samt tidigare 

forskning som uppsatsen utgår ifrån. Därefter kommer ett metodavsnitt där den vetenskapliga 

metoden kommer förklaras och källmaterialet kommer att diskuteras. Sedan kommer empirin 

att presenteras, till att börja med genom en kortare genomgång av statens lokaliseringspolitik 

utifrån ett historiskt perspektiv. Därefter kommer händelserna kring Skatteverkets planerade 

nedläggning av lokala kontor att förklaras mer ingående. En intervju med en opinionsbildare 

kommer att framställas och därefter kommer även Statskontorets utredning och 

Landsbygdskommitténs slutbetänkande att presenteras, sammanfattas och analyseras. 

Uppsatsen avslutas med sammanfattande slutsatser och diskussion. Sist i kommer en 

referenslista över den litteratur och de resurser som använts i uppsatsen.  
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2. Teori och begreppsförklaring   
I den här delen görs en översikt av teorier och tidigare forskning som kan vara aktuella för att 

förklara mitt problem. I detta avsnitt kommer de teoretiska utgångspunkterna få en kortare 

beskrivning och för att sedan delvis återkomma och operationaliseras i senare delar av 

uppsatsen. Teorin om sociala skiljelinjer som förklarar konflikt mellan stad och landsbygd 

inom nationalstaten är den stora övergripande teorin. Den mindre teorin kopplas till 

dagordningsteori och vad som får ett samhällsproblem att bli politiskt intressant. Det finns 

flera policyproblem som tävlar om att komma upp på den politiska agendan. Skiljelinjen 

mellan stad och land ger upphov till flera sådana policyproblem och lokalisering av statliga 

jobb är ett av dessa.   

  

2.1 Sociala skiljelinjer    
Som tidigare nämnt kommer idén om sociala skiljelinjer från forskarduon Lipset-Rokkan som 

tillsammans var frontfigurer inom forskning kring europeisk politisk sociologi (Hagevi 

2015:22-23). Lipset och Rokkan menar att det finns fyra sociala skiljelinjer (cleavages i 

originalspråk): stat-kyrka, centrum-periferi, arbete-kapital samt stad-landsbygd. De menar 

vidare att skiljelinjerna kommer av två olika revolutioner: den nationella och den industriella 

(Lipset, Rokkan1967:13-16). Med nationella revolutioner menas att stater gick från att vara 

imperier till att bli nationalstater med gemensam rättsordning och skattebetalning, ofta med 

absolut kungamakt. De två skiljelinjer som härstammar från denna revolution är dem mellan 

stat-kyrka och centrum-periferi. Dessa skiljelinjer uppkom eftersom kyrkan tappade sin makt 

som ideologisk vägvisare och många regionala maktcentrum förlorade makt till staten. 

Konflikten mellan centrum och periferi handlar idag ofta om en del av en nation som är för en 

centralisering av den politiska makten medan en annan del förespråkar självstyre i vissa 

regioner. Denna politik sammankopplas främst med separatistiska nationalistpartier eller 

regionala partier vilket inte det konkreta fallet i Lycksele handlar om (Demker 2015:24 och 

Knill&Tosun 2012:73-75).   

  

Den industriella revolutionen syftar till den stora omvälvningen från en småskalig produktion 

till en global handel som möjliggjordes av nya sätt att massproducera varor. Nya typer av 

arbeten uppkom och det blev allt vanligare att arbeta i fabrik framför jordbruk, detta var också 

starten på urbaniseringen från land till stad (Schön 2012:77-80). Från denna revolution 

härstammar skiljelinjen arbete-kapital samt den mellan stad-landsbygd.  
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Båda dessa konflikter handlar om resursfördelning i samhället och vilka ekonomiska intressen 

som bör få högst prioritet. Olika grupper av näringsidkare försöker påvisa att just deras 

område är det viktigaste för landets tillväxt. Denna skiljelinje kan kopplas till lokalisering av 

statliga jobb som fördelning av materiella resurser.   

  

Skiljelinjen mellan stad och landsbygd bygger också på intressekonflikten mellan dem som 

livnär sig på traditionella näringar på landsbygden och dem som strävar efter att modernisera 

det gamla för att skapa nya sätt att bringa inkomst. Denna konflikt kan bland annat återspeglas 

i att den rurala befolkningen hellre vill ha handelshinder för att bevara inhemsk produktion 

medan den urbana befolkningen vill ha öppna handelsgränser för att öka internationell handel. 

Ofta profilerar dessa partier sig som jordbrukspartier (Knill &Tosun 2012:73-75). Denna typ 

av partier har länge varit typiska i de nordiska partisystemen, i Sverige är Centerpartiet ett 

parti som traditionellt profilerat sig som böndernas parti med fokus på näringar som 

skogsbruk, jordbruk och djurhållning (Demker 2015:26).   

  

Lipset och Rokkan menar att teorin om sociala skiljelinjer är viktig för att förstå hur vissa 

partifamiljer växer fram och vilken policy som skapas utifrån detta (Knill&Tosun 2012:7375). 

Även Marie Demker (2015:22) anser att dessa grundläggande sociala skiljelinjer formar en 

nation och att ett perfekt partisystem helst bör återspegla dessa. För att ett politiskt parti ska 

överleva gäller det alltså för partiet att anpassa sig till dessa djupt rotade politiska konflikter i 

ett land, att man gjort detta är enligt Demker anledningen till att traditionella partier som 

Centerpartiet eller Socialdemokraterna fortfarande finns kvar. Syftet med denna uppsats är 

inte att analysera partipolitik utifrån teorin om sociala skiljelinjer utan att analysera ett visst 

fall. Den ursprungliga konflikten mellan stad och landsbygd skulle kunna appliceras på 

nedläggningen av skattekontoret i Lycksele som ett samtida exempel på hur konflikten kan ta 

sig uttryck. Konflikten handlar om resursfördelning och i detta fall skulle resurserna vara de 

statliga arbetstillfällena i Lycksele.   

  

Ibland lyfts även två ”moderna skiljelinjer” vilka är materialist- postmaterialism samt 

öppnastängda samhällen (Knill&Tosun 2012:75).  Dessa nya skiljelinjer kan göra att de 

gamla ifrågasätts eftersom ”postmateriella värden” bidrar till att göra teorin om de gamla 

skiljelinjerna inaktuell. Man menar att i moderna samhällen har fokus flyttats från de 

traditionella konflikterna och skiljelinjerna som till exempel höger-vänster och stad-

landsbygd (som båda rör materiell omfördelning av resurser) till att handla om frågor som rör   
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till exempel klimatförändringar, jämställdhet och liknande problem. Frågor som ett samhälle 

kan fokusera på när de materiella behoven redan är tillfredsställda (Sichinava2015). Även 

Demker (2015) menar att traditionella jordbrukspartier som Centerpartiet fått problem på 

senare tid då allt färre livnär sig inom traditionella näringar och därför behövt profilera sig 

inom andra frågor, ofta miljöfrågor, för att behålla väljarstöd. Är det då relevant att förstå 

händelserna kring Skatteverkets nedläggning som del av en skiljelinje mellan stad och 

landsbygd? Om arbetstillfällen i Lycksele kan ses som materiella tillgångar (i form av jobb) 

så bör teorin kunna fylla en funktion trots argumentationen kring postmateriella värden. Även 

om de materiella behoven ser annorlunda ut idag finns en möjlighet att skiljelinjen ändå finns 

kvar.   

  

2.2 Dagordningsteori  
För att kunna besvara hur lokalisering av statliga jobb blir en politisk fråga har 

dagordningsteori (eller agenda-setting theory) till viss del varit användbar. Att en 

samhällsfråga uppfattas som ett problem regeringen bör ta itu med kan uppfattas som en 

utgångspunkt för att en fråga ska komma upp på den så kallade politiska dagordningen. 

Denna utgångspunkt är dock inte alltid tillräcklig för att en fråga ska få en självklar plats på 

agendan. Det finns alltid en mängd frågor som uppfattas som samhällsproblem men ändå inte 

får något utrymme. För att finna svar på frågan om varför vissa frågor får en plats och andra 

inte har forskare utvecklat en rad modeller och analytiska metoder för att undersöka vilka 

förutsättningar som krävs för att en fråga ska komma upp på den politiska dagordningen 

(Knill&Tosun 2012:106). Frågan gällande lokalisering av statliga jobb har i inledningen 

beskrivits som att den först var byråkratisk och sedan blev politisk. Ett sätt att beskriva det 

vore enligt detta tankesätt att säga att frågan fick en plats på den politiska dagordningen.   

  

Som statsvetare är ordet dagordning närmast bekant som en mötesteknisk term och betyder att 

ett antal punkter har skrivits ned för att behandlas när mötesdeltagare samlas, dagordningen 

anger också i vilken ordning ärenden ska behandlas. Jonas Hinnfors (1995:11) använder 

denna förståelse av ordet för att definiera begreppet. Han menar att dagordningen ordnar 

något som annars skulle vara kaos och att någon eller några bestämmer vad som ska finnas 

med på dagordningen. Det blir då intressant att fråga sig hur det går till och varför vissa frågor 

kommer upp på dagordningen i vissa tider. Desto fler frågor som ställs ju svårare blir det att 

ha en smal definition av dagordningsbegreppet (Hinnfors 1995:64). 
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Jonas Hinnfors menar vidare att om vi med politisk makt avser makten att bestämma i 

sakfrågor så kan vi dela upp den i två steg. I det första steget bestäms dagordningen, det vill 

säga vilka sakfrågor som kommer upp till politisk debatt. Det ligger därmed i politiska 

aktörers intresse att styra över dagordningen så att sakfrågorna riktas till de politiska områden 

de bäst kan försvara. Hinnfors drar en parallell till medeltida makthavare som ville styra 

upprorsmän till sin starkaste borg. I det andra steget fattas besluten och det är först då 

aktörerna kan välja mellan handlingsalternativen för att lösa sakfrågorna. För att ta ett 

politiskt beslut i en fråga förutsätts att den överhuvudtaget finns med på dagordningen och 

därför menar Hinnfors att det mest intressanta momentet är just makten över vilka frågor som 

kommer upp på dagordningen (Hinnfors 1995: 33-34).   

  

Hinnfors nämner tre huvudgrupper av dagordningsforskning. Det första sättet menar han är 

synsättet att frågornas karaktär avgör chansen att hamna på dagordningen. Frågor som berör 

många ämnen och är viktiga för fler människor har större chans att hamna på dagordningen. 

Ett andra sätt handlar om politikers arbetsbörda. Man tänker att politiker har en så stor 

arbetsbörda att det är för energikrävande att komma på nya sakfrågor, och därför väljer de 

hellre från det ”smörgåsbord” av frågor som redan finns att tillgå. Det tredje sättet är att se 

sakfrågor som att de har en livshistoria. En sakfråga har då en tidslinje där den i och med en 

kris eller katastrof får stor uppmärksamhet i början men sedan ebbar ut i intet.  

  

Knill och Tosun (2012) väljer istället att sammanfatta tre kriterier som vanligen måste 

uppfyllas för att ett problem ska komma på agendan. Till att börja med måste problemet 

uppmärksammas av många människor. För det andra måste en stor del av befolkningen kräva 

att något händer. För det tredje måste regeringen ha medel och möjlighet att göra något åt 

problemet. Delar av dagordningsteorin har varit användbar i min uppsats. De tre kriterierna 

har fungerat som bra utgångspunkter för analysen. Begreppet att ”hamna på dagordningen” 

har i sig varit användbart för att förklara hur lokalisering av statliga jobb gick från att vara en 

fråga som inte blivit utredd på länge till att återigen bli ämne för en parlamentarisk utredning.  

Även tankar som att politiker tar tag i ”enkla problem” har varit intressanta att analysera.    

  

  



9  

  

2.3 Begreppet urbanisering   
Eftersom urbanisering varit ett återkommande begrepp i uppsatsen som grundläggande orsak 

till framväxten av skiljelinjen mellan stad och landsbygd är en närmare förklaring och 

problematisering av begreppet på sin plats. Dessutom kan det vara en fördel att veta vad som 

vanligen kategoriseras som lands- och glesbygd vid fortsatt läsning. På senare tid har 

urbaniseringsfrågan fått stor uppmärksamhet i och med att EU:s statistikorgan Eurostat 

meddelade att Sverige hade den största urbaniseringsgraden i hela EU år 2012 (Sveriges 

Radio 2012). Det vill säga: de svenska städerna var de som växte snabbast i EU. Tolkningen 

av mätningarna från EU kritiserades dock för att bidra till en urbaniseringsmyt.  

Kulturgeografen Jan Amcoff skrev en debattartikel i DN där han menade att statistiken tolkats 

felaktigt och att politiker därmed trodde på en myt. Kritiken handlade om att Sverige generellt 

har en stor tillväxt både i och utanför städer, och att urbaniseringen i städerna egentligen inte 

beror på att landsbygden avfolkas utan på stora födelsetal och stor invandring från andra 

länder till städerna (Amcoff 2015).   

  

Enligt Statistiska Centralbyrån stämmer det att dagens urbanisering inte främst beror på 

landsbygdens avfolkning utan istället på befolkningsökning i städer som kommer av bland 

annat invandring. Den extrema urbaniseringen från land till stad var som störst på 60-talet och 

avstannade sedan på 70-talet(Svanström 2015 a och b). Det som dock bör tas i beaktande är 

hur Eurostat kategoriserat områden som ”storstad, mindre stad eller förort och glest befolkat 

område” vilket innebär att landsbygden kan öka som helhet trots att de mest glesbefolkade 

områdena blir allt mindre, så länge de mindre städerna och förorterna (som också räknas till 

landsbygd) samtidigt ökar. Definitionen är liknande vid svenska Jordbruksverket (2015), det 

vill säga: allt som inte faller under definitioner för storstadsområde eller stadsområde är 

landseller glesbygd. Po Tidholm, Journalist och Christel Gustafsson, utredare vid 

Jordbruksverket besvarade Jan Amcoff i DN opinion (2015) såhär:  

  

”Även om den rekordartade urbaniseringen kan sägas vara en myt är det långt ifrån en myt 

att stora delar av landsbygden tappar såväl befolkning, som skatteunderlag och tillväxt”   

  

 -  Tidholm och Gustafsson DN 2015-06-16.   
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 De menade att det viktiga i frågan var att titta på varför nyheten om Sveriges rekordhöga 

urbaniseringsgrad har fått genomslag. Att Sverige skulle ha Europas snabbaste 

urbaniseringsgrad ansåg skribenterna vara något som svenskarna gärna tagit till sig eftersom 

det passat bra in i självbilden som ”världens modernaste land”. De ansåg att statistiken alltid 

avlästs för att gynna staden och hur vi kan skapa goda förutsättningar för den oavsett om vi 

ser urbaniseringen som en myt eller ej. Diskussionen kan sammanfattas med att det 

uppenbarligen råder delade meningar huruvida Sverige har en problematisk hög 

urbaniseringsgrad eller inte. Oavsett utgår uppsatsen från att det finns det en problematik som 

kommer med avfolkning. Vad den beror på och vad som kan eller bör göras åt den är en 

politisk fråga som tillexempel tar sig uttryck i hur statliga jobb lokaliseras i landet.   

  

2.4 Ett konstruktivistiskt perspektiv  
Delar av tidigare forskning kring resursfördelning mellan stad och landsbygd har utgått från 

ett konstruktivistiskt eller post-kolonialt perspektiv. Det ger ytterligare ett sätt att se på de 

eventuella skiljelinjerna mellan stad och landsbygd med mer specifikt fokus på Norrland. Ett 

exempel på detta är artikeln People in Stockholm are smarter than countryside folks – 

Reproducing urban and rural imaginaries in film and life (Eriksson 2010). Där beskriver 

Madeleine Eriksson hur bilden av norra Sverige framställts och reproducerats av media och 

vilka politiska konsekvenser det fått. Författaren menar att norra Sveriges glesbygd framställs 

som omodern och bakåtsträvande och att den bilden ständigt reproduceras i nyheter och 

media (Eriksson 2010). Eriksson menar att populärkultur, media, politik och föreställningar 

om den svenska landsbygden hänger ihop och att filmer som Jägarna reproducerar en negativ 

bild av Norrland. Dessa tankar om att reproducera en bild av något som blir till en negativ 

spiral kan även antydas i hur man pratat om nedläggningen av Lyckseles skattekontor. 

VästerbottensKurirens liberale ledarskribent Ola Nordebo skrev såhär angående skatteverkets 

utlysande om nedläggning av skattekontoret i Lycksele.  

  

“Centraliseringsbeslut i sig skapar ofta den verklighet som anges vara orsaken till att de 

överhuvudtaget fattades. Centraliseringsbeslut är sällan motsträviga offer för en 

samhällsutveckling. Tvärtom är de ofta aktiva pådrivare av den. Nästan alltid till nackdel för 

landsbygden.”  

  

 -   Ola Nordebo 2015   
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Nordebo menade alltså att politiska beslut om centralisering sällan har kommit av faktiska 

problem med tillexempel kompetensförsörjning utan snarare skapat dessa problem på orterna 

där man valt att lägga ner verksamheter. Enligt denna analys skulle fördomen om en passiv 

landsbygd kunna vara en av anledningarna till att beslutet om nedläggning av skattekontoret 

till en början kanske framstod som enkelt. Nordebo är själv inte forskare eller statsvetare men 

framställde ändå ett exempel på hur konstruktivistisk teori skulle kunna appliceras på fallet i 

Lycksele.    

  

3.Metod   
Ursprunget till idén om uppsatsämne var den parlamentariska landsbygdsutredningen som 

lades fram i januari 2017(SOU 2017:1). Det som främst intresserade mig var förslaget om att 

utlokalisera 10 000 statliga jobb från Stockholm till glesbygd som väckte en stor debatt. Ju 

mer jag läste kring vad som skrevs om utredningen desto mer insåg jag att Statskontorets 

utredning och slutsatser verkade ha en stor roll vad gällde argumentationen i SOU 2017:1, 

och valde därför att inkludera Statskontorets rapport i materialet. Allt eftersom området 

utforskades insåg jag att händelserna kring Skatteverket två år tidigare kunde ha relevans för 

händelseutvecklingen. Studiens design som fallstudie lämpade sig bra eftersom den kan ha 

större fokus på beskrivningar och tolkningar än på att identifiera ett orsakssamband (David & 

Sutton 2011:154).  Fallstudien som metod brukar också beskrivas som att den lämpar sig bäst 

när undersökningens fokus ligger på frågor som hur och varför något sker. (Yin 2007:24-25). 

För att skapa en första övergripande bild av händelseförloppet upprättade jag en tidslinje över 

händelserna genom att undersöka tidningsartiklar och pressmeddelanden som rört 

Skatteverket och Lycksele mellan åren 2015-2017. För att komplettera tidslinjen med 

ytterligare en dimension av berättelsen vävdes materialet samman med beskrivningar från en 

intervju med en informant. I delen som kallas ”händelseförloppet” har det lagts stor vikt vid 

att tydliggöra vilka delar som är informantens åsikter och vad som inte är det.   

  

En del av anledningen till att jag inte valt att basera studien på intervjuer är de nackdelar som 

finns med intervju som metod, ett exempel är fara för stigmatisering. Om en eller ett fåtal 

individer lätt kan identifieras inom ett begränsat geografiskt område som undersökningen 

berör kan de uppfattas bli uthängda av forskaren. Samtidigt kan rädslan för detta leda till 

självcensur vid bearbetningen av materialet och påverka forskningen negativt (Dalen 
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2015:22). Även solidaritesproblem kan uppstå om forskaren själv har en mycket personlig 

koppling till fenomenet eller forskningsfrågan. Det blir då svårt att avgöra vilka personliga 

redogörelser som ska synas för allmänheten i den färdiga forskningen (Dalen 2015:23). 

Personliga redogörelser har inte upplevts som problem eftersom frågan inte varit känslig på 

det sätt som kan tänkas vid andra intervjusituationer med extra utsatta respondenter.  

Forskarens förhållningssätt till frågan bör dock alltid ifrågasättas och därför är det viktigt att 

hela tiden framföra vetenskapligt underbyggda argument.   

  

  

En nackdel med fallstudien skulle kunna vara att den unika inblick och kunskap vi får om ett 

enskilt fall kan ske på bekostnad av generaliserbarheten. Däremot ges möjlighet till en djupare 

förståelse för det specifika händelseförloppet i Lycksele (David & Sutton 2011:154). För att 

en studie ska ha hög extern validitet bör den vara generaliserbar. Resultaten från studien bör 

alltså kunna generaliseras utöver det aktuella fallet. Robert Yin menar att när kritiker hävdar 

att ett enda fall utgör en svag grund för generaliserbarheten är det viktigt komma ihåg är att 

fallstudien inte ska jämföras med surveystudier med statistiska resultat som lätt kan 

generaliseras till en större population. Istället behöver fallstudien vara generaliserbar till en 

teori (Yin 2007: 57-58). I den här uppsatsen har Skattemyndighetens avisering om 

nedläggning av nio skattekontor på mindre orter både försökt att generaliseras till en teori om 

sociala skiljelinje och även till dagordningsteori då det kommer till att förklara hur ett 

politiskt problem har gått från att vara byråkrati till att få en plats på dagordningen.   

  

  

Intern validitet innebär att materialet har haft relevans för det jag vill studera. Av de nio 

kontoren valdes skattekontoret i Lycksele ut som specifikt fall. Som jag nämnt redan i 

inledningen var en del av min tes att glesbygdsområden i Norrland lider extra mycket av 

avfolkning och statlig frånvaro, vilket var en anledning till att jag gärna valde ett norrländskt 

fall. När jag började läsa om Skattekontorets nedläggningar upplevde jag också att Lycksele 

var den mest omskrivna orten och att opinionsbildningen hade varit något utöver det vanliga 

vad gäller uppslutning och kontakt med politiker, eftersom jag ville studera hur frågan om 

lokalisering fick politisk uppmärksamhet kändes fallet relevant för min studie. Lycksele som 

ort marknadsförs visserligen som ”Staden i Lappland” men verkar ändå på många plan under 

premisser som mer liknar glest bebodda områdens än städers.  
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Vad gäller avstånd har Lycksele långt till större städer och kommunen som helhet kan 

definieras som landsbygd då befolkningstätheten endast är 2,2 personer per kvadratkilometer 

(Statistiska Centralbyrån 2016). Därför anser jag det också vara rimligt att koppla samman 

Lycksele med skiljelinjen mellan stad och landsbygd. En studies reliabilitet handlar om den 

ska kunna genomföras av en annan forskare och komma fram till samma slutsatser. För att 

detta ska vara möjligt har det varit viktigt att varje steg i processen dokumenterats och att alla 

delar har genomförts som om någon hela tiden kontrollerade tillvägagångssättet (Yin 

2007:59). Ett exempel på hur jag arbetat för att uppfylla detta krav är att jag givit informanten 

möjlighet att läsa igenom de delar av uppsatsen som informanten varit källa till för att 

försäkra mig om att inga missförstånd skett.      

  

3.1 Material  
Det empiriska materialet består av statliga utredningar och tidningsartiklar men intervju med 

en informant, denna bör snarast ses som ett komplement till övrigt material för att underlätta 

en kartläggning av händelseförloppet och få en djupare inblick i opinionsbildningen. Till en 

början var tanken att bara använda sig av material som tidningsartiklar och utredningar, men 

under studiens gång insåg jag att Malin Ackermann haft en stor roll när det gällde 

utvecklingen i Lycksele och att hon verkar ha haft insyn i mycket av vad som skett. Därför 

såg jag en intervju med henne som en bra möjlighet till fördjupning och kontaktade henne. De 

tidningar som använts har främst varit Västerbottens-Kuriren och Dagens Nyheter. 

Information om Skatteverket har hämtats från deras hemsida men även regeringens hemsida. 

Även riksdagstryck och offentliga handlingar i form av SOU:er, Statskontorets utredningar 

och Landsbygdskommittens betänkande har varit del av materialet, dock har inte hela 

rapporterna använts utan bara de delar som varit relevanta kopplat till utlokalisering av 

statliga jobb.  

Det bör också nämnas att utredningar som Statskontoret 2016:8 och SOU 2017:1 inte är 

vetenskapliga skrifter utan har beställts på förfrågan av regeringen. Det hindrar inte utredarna 

från att vara forskare eller liknande och behöver inte per definition innebära att de innehåller 

felaktig information, men det är viktigt att vara medveten om att det finns en politisk agenda 

som bakgrund till genomförandet av dem. I beskrivningen av händelseförloppet finns också 

utvalda delar från parlamentariska debatter i frågan från den aktuella tiden. Vid sökandet efter 

vetenskapliga artiklar har jag främst använt mig av databasen Scopus eller Google Scholar. 

Samtliga artiklar är granskade genom så kallad peerreview.   
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4. Staten och lokaliseringspolitiken   
För att få en bild av hur Sverige över tid har bedrivit sin politik kring lokalisering av statliga 

myndigheter kommer en kort sammanfattning av politikområdets utveckling nedan. Innan 

sammanfattningen kommer begreppen centralisering, decentralisering och lokalisering att 

diskuteras för att ge en bättre uppfattning om vad de innebär och hur de definieras.  

Beskrivningen av lokaliseringspolitiken tar tidsmässigt sin början på 1940-talet och är i stort 

sett en sammanfattning av de betraktelser som Statskontoret sammanställt i sin rapport om 

statliga myndigheters lokalisering (2016:8).   

  

4.1 (De)centralisering och lokalisering   
Decentralisering är i sig ett något svårdefinierat begrepp eftersom det kan ha olika betydelse i 

olika sammanhang. Enligt uppslagsverket Nationalencyklopedin kan det innebära både 

verksamhetsmässig decentralisering och rent geografisk decentralisering. Verksamhetsmässig 

decentralisering innebär att inte bara en fysisk myndighet flyttas utan även beslutsfattande i 

vissa frågor flyttas från till exempel statlig förvaltning till kommunal förvaltning 

(NE.se/decentralisering). I en utredning från Arbetsmarknadspolitiska Institutet undersöks 

decentralisering och centralisering inom svensk arbetsmarknadspolitik under femton års tid. 

Där definieras inte rena utlokaliseringar som decentralisering. Det vill säga om en myndighet 

väljer att placera ett av sina kontor utanför Stockholm men beslutsfattandet fortfarande finns 

på central nivå så faller det utanför rapportens definition av begreppet (IFAU 2012:1).  

  

B.C Smith menar att man bör skilja på decentralisering, utlokalisering och delegering. Vid 

studiet av politik syftar decentralisering oftast på den territoriella maktfördelningen där vissa 

beslut förflyttas ut i landet för att uppnå större självbestämmande i regionerna (B.C Smith 

1985:1). Detta kan kopplas till den sociala skiljelinje mellan centrum-periferi som 

LipsetRokkan beskriver som att en viss grupp inom landet vill uppnå självbestämmande inom 

vissa regioner. Vid lokalisering av myndigheter handlar det dock många gånger enbart om 

geografisk decentralisering. Det kan handla både om vissa kontor eller avdelningars placering 

(såsom skattekontoren) men även hela myndigheters huvudkontor som flyttas. Att till 

exempel CSN:s huvudkontor ligger i Sundsvall skulle inte enligt B.C Smiths definition handla 

om decentralisering utan snarare om utlokalisering då den politiska makten fortfarande ligger 

kvar på central nivå, det är bara den geografiska placeringen som skiljer. Detta kan kopplas 

till skiljelinjen mellan stad och landsbygd som handlar om resursfördelning inom landet.   
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Utlokalisering av myndigheter kan också hänga samman med en decentraliceringspolitik. En 

del partier som till exempel centerpartiet har historiskt sett ofta talat om decentralisering. På 

deras hemsida står att de vill decentralisera makten närmare människorna (Centerpartiet  

2017). De framhåller att vill ha ett decentraliserat beslutsfattande och starkt 

självbestämmande i kommunerna, samtidigt är de ett av de partier som ofta påpekar att 

statliga myndigheter bör vara spridda över hela Sverige. Centerpartiet är också ett parti som 

enligt teori om partiers framväxt kopplat till sociala skiljelinjer historiskt sett har en stark 

koppling till skiljelinjen mellan stad och landsbygd. Decentralisering och utlokalisering kan 

alltså hänga ihop men måste inte göra det. I debatten kring nedläggningen av skattekontoret 

i Lycksele talas ibland om en centralisering av Skatteverket, dock handlar det egentligen inte 

om någon politisk centralisering utan snarare om en geografisk centralisering. De olika 

definitionerna av ordet decentralisering kan vara bra att bära med sig vid fortsatt läsning av 

uppsatsen.   

  

4.2 Lokalisering av statliga arbetstillfällen genom tiderna   
För att kunna besvara frågeställningen Vad gör omlokalisering av jobb till en politisk fråga? 

kan det vara givande att reda på vad som historiskt sett gjort frågan aktuell. Som tidigare 

nämnt är statliga myndigheters lokalisering i Sverige inte en ny fråga, men den har fått olika 

mycket utrymme i olika tider. I Statskontorets utredning 2016:8 görs en grundläggande 

genomgång över hur frågan har behandlats i SOU:er från 1940-talet och framåt.   

  

Från 1940- 50 talet:    

Den första utredningen på ämnet utkom i och med SOU 1956:53. Efter andra världskrigets 

slut var arbetskraftsbristen i Stockholm stor vilket bidrog till att många flyttade från 

landsbygden till stan. Stockholm blev allt mer tätbefolkat medan landsbygden snabbt 

krympte. Detta gjorde i sin tur att kostnaderna i Stockholm ökade i form av lokalhyror och 

stigande löneläge, vilket gav upphov till diskussioner om att flytta statliga myndigheter från 

Stockholmsområdet. Någon större omlokalisering genomfördes dock inte under denna period 

(Statskontoret 2016:8). Enligt Lipset och Rokkan växte skiljelinjen mellan stad och landsbygd 

fram i och med industrialiseringen (Lipset & Rokkan:1967). På samma sätt kan man se att 

lokaliseringsfrågan började diskuteras allt mer i och med en ökad industrialisering. Frågan 

kom dock endast upp till diskussion, inga beslut fattades. Enligt Hinnfors (1995) kan makten 

att bestämma i sakfrågor delas upp i en del där dagordningen bestäms och en del där man 



16  

  

bestämmer hur frågorna ska lösas. Under denna period nåddes antingen aldrig stadiet där man 

beslutar i frågan, eller så var beslutet helt enkelt att inte vidta några åtgärder.   

  

1960-70-talen:   

Under sextiotalet började regionalpolitik diskuteras allt mer på ett nationellt plan. Den 

offentliga sektorn byggdes ut och blev en viktig arbetsgivare, den sågs dessutom som ett 

verktyg i den regionalpolitiska utvecklingen. Tankar om centrum och periferi blev allt 

tydligare och en omfördelning av statliga jobb ansågs som ett sätt att stödja periferin. En 

delegation tillsattes 1969 för att utreda frågan om lokalisering av statlig verksamhet och 

kom fram till två huvudargument för decentralisering. Det ena var det så kallade  

“stockholmsargumentet” som syftade till att minska trycket i Stockholm som kom av den 

fortsatt höga urbaniseringen. Samma argumentation som använts tidigare fanns kvar men 

byggdes på med argument om miljöproblem till följd av den stora befolkningsökningen.   

  

Det andra argumentet var att man genom att flytta ut vissa statliga myndigheter hoppades 

kompensera för de jobb som försvunnit på landsbygden. Man ville stärka de perifera 

regionerna och främja en väldifferentierad arbetsmarknad i hela Sverige.   

Delegationens förslag resulterade i att 10 000 statliga jobb flyttades från Stockholm ut i landet 

under åren 1974-1980. Man såg stor potential i att myndigheterna utöver de egna 

arbetstillfällena kunde bidra med tillväxt till den ort där de lokaliserades (Statskontoret 

2016:8).  En grundläggande teori om varför frågor kommer upp på den politiska 

dagordningen handlar om att problemet måste beröra många. Under 1960-70 talen framfördes 

lokaliseringsfrågan på ett sätt som inkluderade städerna i frågan. Detta gjorde att många 

människor berördes av problematiken och skulle kunna vara en anledning till varför frågan 

fick en plats på dagordningen.    

  

1980 och framåt:   

Under denna period nyanserades diskussionen kring att motverka storstäders överhettning och 

Stockholm började istället ses som en tillväxtmotor med stor potential för innovationer. 

Storstäder blev viktiga framförallt med tanke på den internationella konkurrensen och sågs 

som en tillgång för hela landet. ”Överhettningen” i städerna hade inte försvunnit men nu sågs 

den inte längre som ett problem som behövde motverkas, utan snarare som något som krävde 

nya politiska satsningar på nya bostäder och effektivare kommunikationer. Under denna 

period finns få exempel på utlokaliseringar från storstäder. Tanken om att pröva 
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lokaliseringsort för nya myndigheter fanns dock kvar och tillämpades när nya myndigheter 

inrättades (Statskontoret 2016:8). Den senaste mer omfattande omlokaliseringen av 

myndigheter skedde år 2004 i och med ett försvarsbeslut om nedläggning av flera förband. Då 

beslutades att flytta statliga verksamheter som kompensation till de orter där förbanden lades 

ner. I statskontorets rapport 2005:32 förklaras hur omlokalisering av myndigheter skulle 

kompensera för nedläggning av tidigare statliga jobb i regioner som till exempel Gotland och 

Jämtland där stora delar av försvarsmakten försvann.   

  

Sammanfattningsvis kan man säga att argumenten för omlokalisering av statlig verksamhet 

från storstäder till landsbygd till stor del varit desamma från 1940-talet och framåt. Att dämpa 

avfolkningen på landsbygden och stödja periferin har varit återkommande skäl till att placera 

statliga arbetstillfällen i glesbebodda områden. Samhällsproblemet som gjort frågan politiskt 

aktuell har dock definierats något olika beroende på kontext. Under efterkrigstiden började 

omlokalisering ses som en lösning på att dämpa tillväxten i Stockholm. Under 60- och 70talen 

gjordes omlokaliseringar som en del av en ny regionalpolitik där man ville kompensera för 

landsbygdens förlorade jobb och minska överhettningen i Stockholm. År 2004 var 

anledningen till omlokalisering att kompensera de orter som förlorat statliga arbetstillfällen 

när militär verksamhets lagts ned.   

  

5. Skattekontoret i Lycksele   
I januari 2017 presenterade landsbygdskommittén ett förslag om att flytta10 000 statliga 

arbetstillfällen från Stockholm till glesbygd. Nära två år tidigare, i mars 2015 hade 

Skatteverket aviserat om att lägga ner nio skattekontor på mindre orter för att effektivisera 

och centralisera verksamheten till större orter (något som gick stick i stäv med 

landsbygdskommitténs förslag). I detta avsnitt görs ett försök till att förklara några viktiga 

politiska skeenden som följde från och med Skatteverkets uttalande om att flytta delar av sin 

verksamhet 2015 fram till att den parlamentariska landsbygdskomittén lade fram sitt 

slutbetänkande januari 2017. Avsnittet syftar också till att ge svar på frågeställningarna Hur 

såg organiseringen kring frågan ut i Lycksele? samt Hur blir utlokalisering en politisk fråga  
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5.1 Händelseförloppet   
Den 24 mars 2015 annonserade Skatteverket i ett pressmeddelande att de avsåg flytta nio av 

sina kontor från mindre orter till närliggande städer. Detta som en följd av den nya långsiktiga 

utvecklingsplanen som formulerats för att driva en effektiv organisation. De nya riktlinjerna 

som beslutats var som följer:  

  

• Skatteverket ska finnas där det finns många företag och tillväxt.  

• Skatteverket ska ha kontor som är tillräckligt stora för att kunna rekrytera, utveckla 

och behålla medarbetare.  

• I normalfallet ska kontoren ha såväl bred som specialiserad verksamhet.  

• Skatteverket ska ha en effektiv och flexibel arbetsfördelning mellan kontoren. 

(Pressmeddelande Skatteverket 2015-03-24).  

  

De kontor som skulle beröras av flytten var: Enköping, Hudiksvall, Ludvika, Lycksele, 

Mariestad, Simrishamn, Vetlanda, Värnamo och Ängelholm. Sammanlagt skulle cirka 

femhundra anställda bli berörda av flytten och erbjudas jobb på en ny ort. När förslaget 

gällande omflyttningen presenterades framstod det nästan som att det var ett redan fattat 

beslut och som att man inte väntade sig starka reaktioner på omflyttningen. Som exempel på 

detta följer här ett utdrag från pressmeddelandet:     

  

”– Som statlig myndighet behöver vi ständigt effektivisera vår verksamhet, säger överdirektör 

Helena Dyrssen. På sikt blir vi därmed färre medarbetare. Därför behöver vi minska antalet 

verksamhetsorter.  

  

Förslaget om orter ska nu förhandlas med arbetstagarorganisationerna. Först därefter fattas 

beslut. Tidplanen för de flyttar som blir aktuella tas sedan fram utifrån bland annat 

lokalsituationen på respektive ort, men i huvudsak beräknas de ske mellan 2016 och 2018.”  

  

Pressmeddelande Skatteverket 2015-03-24  

  

Enligt pressmeddelandet var beslutet alltså inte formellt fattat ännu utan skulle först 

förhandlas med arbetstagarorganisationer innan man tog slutgiltigt beslut i frågan. Dock kan 

formuleringen av pressmeddelandet upplevas som att Skatteverkets ledning var inställd på att 

omorganiseringen skulle gå igenom.  
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De flesta orter som skulle omfattas av beslutet var belägna i landsbygdskommuner där 

myndighetens arbetstillfällen ansågs vara av stor betydelse för orten. Lokala medier i de 

berörda områdena uppmärksammade nedläggningarna och många upprörda kommunpolitiker 

ställde sig kritiska till förslaget. Ett exempel på detta var kommunstyrelsens ordförande i 

Lycksele, Lilly Bäcklund (S) som uttalade sig om att 30 jobb i Lycksele befolkningsmässigt 

skulle motsvaras av 300 jobb i Umeå (VästerbottensKuriren 2015). Även politiker utanför 

Lycksele tog ställning, Hans Lindberg (S) kommunstyrelsens ordförande i Umeå och Region 

Västerbotten uttryckte båda stark kritik mot förslaget. Erik Bergkvist som var regionråd 

menade att en nedläggning av skattekontoret i Lycksele på grund av de nämnda anledningarna 

kunde tolkas som att Skatteverket inte såg någon potential i landsbygden (Region 

Västerbotten 2015). Även i riksdagen pågick debatten och ett antal skriftliga frågor och 

interpellationer skickades till regeringen. Ett exempel på det var moderaten Edward Riedel 

från Umeå som frågade civilministern hur Skattemyndighetens agerande gick ihop med 

regeringens ansvar för att hela Sverige ska leva (Sveriges Riksdag 2015). De flesta frågor som 

inkom fick till svar att det var upp till myndigheterna själva att besluta om sin egen 

lokalisering inom vissa ramar.    

 

I Lycksele var besvikelsen över den tänkta nedläggningen stor och frågan fick också stor 

uppslutning bland medborgarna. En av de drivande bakom folkopinionen var Malin 

Ackermann som jobbade som projektkoordinator åt Lycksele kommun vid tidpunkten. 

Hennes bild av händelseförloppet kommer fortsättningsvis att komplettera de händelser som 

beskrivs. Själv var Malin uppvuxen i Lycksele och upplevde att samhällsservicen försämrats 

genom att staten under en längre tid dragit sig undan från inlandet och glesbygden, därför 

kände hon stor ilska över de föreslagna planerna. Hon ansåg att det kunde få förödande 

konsekvenser för orten genom att många av de anställda på skattekontoret i Lycksele var unga 

kvinnor som troligen inte skulle stanna kvar om de blev tvungna att pendla mellan Lycksele 

och Umeå. Formuleringen om att jobben skulle finnas där det fanns kompetens och tillväxt 

upplevdes också provocerande då hon ansåg att det fanns tillräckligt med kompetens och 

näringsliv i Lycksele för att driva ett skattekontor.  

  

Malin startade därmed en Facebookgrupp med namnet ”Skattekontoret ska stanna i Lycksele” 

som på en dag fick 1500 medlemmar. Sveriges Radio Västerbotten ringde upp dagen efter 

initiativet dragit i gång för att få veta vad som var på gång. Det slutgiltiga antalet medlemmar 

i gruppen uppnådde 8600 personer och de fick en god kontakt med media. 
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I min intervju med Malin framhöll hon att ockupationer eller demonstrationer aldrig var 

aktuella eftersom hon förstod att det var viktigt att hålla sig till sakfrågan och ”inte bara vara 

arg”. Gruppen blev ett samtalsrum för både medborgare, näringsliv, skolungdomar och 

politiker där de kunde diskutera nedläggningen och möjliga vägar framåt. Malin själv var inte 

partipolitiskt engagerad vilket hon tror var en viktig faktor för gruppens framgång. Även 

politiker kunde uttala sig i frågan utan att de riskerade ”att bli hackade på” eftersom gruppen  

inte handlade om partipolitik. Frågan blev omskriven i media och verkade intressera många, 

även utanför Lycksele. Malin beskriver att varje gång någon från gruppen yttrade sig i media 

fick den också stort stöd från gruppen.   

  
Den 28:e april 2015 kom sedan ett nytt pressmeddelande från Skatteverket där de meddelade 

att de skulle avvakta med beslut om flytt av verksamheter. Detta på grund av att regeringen 

aviserat om att de skulle ge Statskontoret i uppgift att ta fram en utredning med nya förslag på 

principer för myndigheters lokalisering (Skatteverket 2015-04-28). Nedläggningen var nu 

pausad. Frågan fick sedan än mer nationell uppmärksamhet den sjätte maj 2015 när Malin 

ställde upp i en debatt som SVT nyheter anordnade direktsänd från Umeå. Temat var ”ett 

Sverige” de övriga inbjudna var bland annat landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S), tidigare 

landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C), Terese Bengard, verksamhetschef för Hela Sverige 

ska leva, Ånges kommunalråd Sten-Ove Danielsson (S) samt Riksdagsledamoten Hanif Bali 

(M) med flera (SVT 2015). Malin säger att hon försökte beskriva känslan av vanmakt i 

inlandet och hur viktiga de 30 arbetstillfällena var för bygden. Efter framträdandet kom 

landsbygdsminister Sven-Eric Bucht fram till Malin och sa att han tyckte det var bra att hon 

med flera satt statens centralisering på kartan och uppmuntrade deras jobb.   

  

En vecka efter den TV-sända debatten, den trettonde maj 2015, gav regeringen genom 

civilminister Aldaran Shekarabi i uppdrag åt Statskontoret att utreda frågan om statliga 

myndigheters lokalisering (Regeringsbeslut 2015). Utredningen skulle vara regeringen 

tillhanda senast den första april 2016. Utredningen, dess syfte och vad den kom fram till 

förklaras mer i ingående under punkt 5.2. Redan här kan man fråga sig om opinionsbildningen 

i Lycksele kan ha varit startskottet till att Statskontorets utredning blev aktuell. En av 

uppsatsens forskningsfrågor handlar om hur omlokalisering blir en politisk fråga. En analys 

knuten till dagordningsteorin skulle mena att politiker gärna plockar upp frågor som redan har 

stor opinion bland folket. Kanske kan den stora folkopinionen kring Skatteverkets 

nedläggningar ha bidragit till att utredningen blev av.  
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Frågan fick många människors uppmärksamhet då nedläggningen inte bara drabbade Lycksele 

utan totalt nio orter spridda över Sverige.  När man i Lycksele fick reda på att Statskontoret 

tillförordnats uppgiften att utreda frågan bestämde man sig för att med hjälp av Region 

Västerbotten och Länsstyrelsen i Västerbotten bjuda in utredarna från Statskontoret till länet 

för ett studiebesök. Malin tror inte att inbjudan hade väckt intresse om den bara kom från 

Lycksele kommun, det krävdes ett länsgrepp. Statskontorets utredare blev följaktligen 

inbjudna från länets regionråd Erik Bergkvist och Västerbottens landshövding Magdalena 

Andersson samt Lycksele kommun. Pontus Grahn som var medarbetare på Lycksele kommun 

gjorde ett program för besöket som enligt Malins beskrivning såg ut som följer:   

  

Statskontorets två utredare fick flyga till Lycksele dagen innan mötet skulle äga rum för att 

under kvällen göra ett besök på Lycksele skogsmuseum. Förmiddagen efter bjöds 30 olika 

representanter från tingshuset, politiska partier, föreningslivet, skogsstyrelsen, sjukhuset, 

banken och andra delar av näringslivet in till att möta utredarna. Alla representanter fick 10 

minuter var för att berätta hur viktiga jobben var för Lycksele utifrån sitt perspektiv. Sedan 

fick utredarna åka i minibuss till Umeå. Ett stopp gjordes längs vägen vid en kraftstation 

några kilometer nedanför Lycksele där det berättades om hur många kilowatt som 

producerades och forslades till resten av Sverige från området. Väl i Umeå fick utredarna 

möta landshövdingen och regionrådet för innan de flög hem igen. Målet med besöket var 

enligt Malin att förklara betydelsen av statliga jobb på liten ort samt att ge en bild av det 

verkliga avståndet mellan Lycksele och Umeå. Hon menade att det måste vara svårt för 

utredare boende i storstäder att få en bild av hur 30 jobb kan vara viktiga för en ort om ingen 

berättar och ger konkreta exempel. Vilken inverkan besöket sedan fick på utredningen är svårt 

att säga, kopplat till tanken om reproducerade fördomar i och med nedläggningar på 

landsbygden kan det tänkas att studiebesöket till viss mån fungerade som en förebyggande 

åtgärd.    

  
Den 25 juni 2015 valde regeringen att tillsätta en parlamentarisk Landsbygdskommitté. Denna 

bestod av representanter från samtliga svenska riksdagspartier och fick i uppgift att komma 

med förslag för en ny sammanhållen landsbygdspolitik för att främja landsbygdens utveckling 

(Regeringen 2015). Slutbetänkandet skulle presenteras i januari 2017, delar av vad kommittén 

kom fram till finns beskrivet under punkt 5.3.1.  
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Skattekontorets utredning tog ett år att färdigställa och under den tiden fortsatte Malin med 

flera att vara aktiva och diskutera i sin grupp. Den tredje mars 2016, strax innan 

Statskontorets utredning var färdig, publicerades en debattartikel i DN med titeln ”Fler 

myndigheter bör flyttas ut från Stockholm” undertecknat statsminister Stefan Löfven och 

civilminister Ardalan Shekarabi (2016). De uttryckte att regeringen behövde ta sitt ansvar för 

att hålla ihop hela Sverige för att ingen skulle behöva känna sig utanför. I artikeln jämfördes 

hur man förr ville jaga fogden från bygden medan man nu ”slåss för att behålla sitt 

skattekontor”.  De menade att om utredningen från Statskontoret skulle visa på brister skulle 

regeringen se till att öka sin styrning i frågor om lokalisering av myndigheter. SVT ringde upp 

Malin Ackermann och bad om en kommentar på debattartikeln efter den publicerats, Malin 

svarade att den var fantastisk och att de satt fingret på det många med henne kände. SVT 

twittrade sedan ut Malins citat ”Det är så man blir grinfärdig”. Malin tyckte först att de valt ett 

märkligt citat då hon sagt så mycket mer, men när dessa ord sedan retweetades av 

civilministern tyckte hon att det var värt det.  

  
Ett nytt uttalande från Skatteverket publicerades snart därefter, den nionde mars 2016, denna 

gång från den dåvarande generaldirektören Ingemar Hansson. Han förklarade då att 

Skatteverket inte skulle gå vidare med planerna om att flytta verksamheter eftersom 

regeringen gett andra signaler. En del ur pressmeddelandet löd som följer:  

  

”Jag uppfattar de politiska signaler som redan nu kommit från regeringshåll som tydliga. Det 

gör att jag har bestämt att Skatteverket inte går vidare med förslaget att flytta verksamheten 

från de föreslagna orterna”        

- Skatteverkets generaldirektör Ingemar Hansson 2016.  

  

I min intervju med Malin påpekade hon: ”han tänkte nog att det är bättre att dra tillbaka 

förslaget innan han får order av någon minister”. Snabbt efter tillkännagivandet av att jobben 

skulle bli kvar i Lycksele (och övriga nio orter) ringde civilministern upp för att tala med 

Malin Ackermann. Hon minns inte de exakta orden men kontentan var att han gratulerade till 

segern och sa något i stil med ”tack för att ni fick frågan så starkt beskriven så att vi i 

Stockholm fick en känsla för hur ni har det”. I en intervju med Västerbottens-Kuriren (2016) 

sa Aldaran Shekarabi att han som civilminister inte kunnat påverka utgången, men att den 
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lokala opinionsbildningen hade stor betydelse för beslutet och nämner Malin Ackermann, 

kommunalrådet Lilly Bäckstöm och anställda på skattekontoret som särskilt viktiga personer.   

  

Utredningen från Statskontoret kom som utlovat i mars 2016 men mottogs med viss 

besvikelse av Malin med flera. Hon menade att Västerbotten sågs som ett län där det redan 

fanns många statliga jobb och därför inte behövdes fler. Malin ansåg att majoriteten av de 

statliga jobben i Västerbotten finns i Umeå, inte i t.ex. Lycksele och därför var det irrelevant 

att genomföra kartläggningen länsvis. Hon tyckte att det var en genväg om man skulle låta 

residensstäderna få jobben. Universitet och kompetens finns nära till hands där, men om man 

vill göra en verklig skillnad för att utjämna skillnader mellan stad och landsbygd så borde 

man lokalisera jobben utanför residensstäderna enligt Malin. Landsbygdsutredningen som 

presenterades i januari 2017 hade en annan indelning av landet som Malin tyckte var mer 

rimlig, hon hoppas också att regeringen tar till sig av de förslag Landsbygdsutredningen kom 

fram till.   

  

5.2 Statskontorets utredning 2016:8   
Statskontoret är den myndighet som fick i uppdrag av regeringen att utföra en undersökning 

kring statliga myndigheters lokalisering. Myndighetens generella uppgift är att vara 

regeringens stabsmyndighet för utredningar kring statligt finansierad verksamhet, år 2017 

fanns cirka 60 anställda på myndigheten. På deras hemsida står även att de är samordnare för 

statens arbete för en god förvaltningskultur, vilket handlar om att förebygga korruption och 

diskriminering vid handläggning av statliga ärenden (Statskontoret 2017). I uppdraget de fick 

ingick att kartlägga myndigheternas regionala och lokala närvaro, att beskriva hur beslut om 

lokalisering koordineras och dess lokala påverkan. Slutligen skulle statskontoret komma med 

förslag på vägledande utgångspunkter för statliga myndigheters fortsatta beslut om 

lokalisering. Många av de argument som framförs i Landsbygdskommitténs betänkande är 

baserade på Statskontorets rapport. Argumenten tydliggör att frågan om lokalisering hamnat 

på dagordningen och det är därför en fördel att vara medveten om några av de slutsatser 

Statskontoret drar i sin rapport.  Rapporten kan också utgöra en grund för att besvara 

frågeställningen: Är det fortfarande aktuellt att tala om en skiljelinje mellan stad och 

landsbygd?   
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5.2.1 Utgångspunkter för lokalisering av statliga myndigheter  

Rapporten börjar med att redogöra för vilka principer som finns för lokalisering av 

myndigheter och kommer fram till att det finns ett antal författningar som kan anses 

vägledande, men en generell princip för svenska myndigheters arbete är att de är självständiga 

från regeringen vid tillämpande av lag och i beslut om enskilda ärenden. I myndigheters 

instruktion ingår vanligen hur de ska styras, vilka mål och uppgifter de har samt vilka resurser 

de förfogar över. Myndighetens uppgift går alltid före andra generella förordningar vid beslut 

om lokalisering, det är inte speciellt vanligt med instruktion om geografisk lokalisering 

(Statskontoret 2016:8.25).   

  

En myndighets befogenheter och krav regleras i Myndighetsförordningen (2007:515). Där står 

bland annat att myndigheten ansvarar för att verksamheten sker på ett effektivt sätt och att de 

hushållar väl med skattemedel. Myndigheten har alltså befogenhet att själv bestämma hur 

organisationen ska se ut och i de flesta fall också den geografiska placeringen. Detta tyder på 

att lokalisering av myndigheter kan uppfattas som vad som i uppsatsen beskrivs som en  

”byråkratisk fråga”. Det är alltså inte en självklar sakfråga på den politiska dagordningen då 

det enligt lagstiftningen är upp till myndigheterna själva att besluta om lokalisering. Detta 

blev tydligt bland annat i svaren till de skriftliga frågor som inkom till regeringen i och med 

nedläggningen av skattekontoret i Lycksele. Där sades precis det rapporten påpekar: att det är 

upp till myndigheten själv att inom vissa ramar besluta om sin lokalisering.   

  

5.2.2 Statlig närvaro och sysselsättning inom staten  

Rapporten kartlägger också statliga myndigheters närvaro lokalt och regionalt och kommer 

fram till att 235 000 personer arbetade på statliga myndigheter år 2014 och att det är vanligast 

med statliga jobb på större orter, i Stockholms län finns 60 procent av alla 

myndighetshuvudkontor. Under perioden 2008 -2014 minskade antalet statliga arbetstillfällen 

mest i mindre orter, totalt försvann 133 statliga arbetstillfällen från mindre orter med en 

befolkning av max 10 000 invånare. Vad gäller utbildningsnivån bland de anställda på 

myndigheter har 72 procent högre utbildning, och staten visar sig ha stor betydelse när det 

gäller att hitta ett kvalificerat jobb som högutbildad (Statskontoret 2016:8). Just betydelsen av 

de statliga jobben för högutbildade har använts av opinionen i Lycksele men känns också igen 

från utlokaliseringen under sextiotalet då man ville främja en väldifferentierad arbetsmarknad 

i hela Sverige.   
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Utredningen bedömer att det behövs uppdaterad information om myndigheters placering i 

landet och föreslår i rapporten att regeringen ger statistiska centralbyrån i uppgift att ta fram 

siffror på detta (Statskontoret 2016:8). Att det inte finns tillgång till uppdaterad information 

kan tyda på att frågan inte varit på dagordningen under en längre tid. Något som jag finner 

intressant är att utredningen säger att myndigheterna själva upplever att lokalisering har allt 

mindre betydelse i och med digitalisering av verksamheter. Man kommer också fram till att 

arbetsmarknadseffekterna av att placera en myndighet i en viss region är små eftersom 

myndigheten oftast bara bidrar med det antal arbetstillfällen den själv tillhandahåller.  

  

Här kan man se en skillnad i synen på betydelsen av de antal jobb som en myndighet 

tillhandahåller. Enligt Malin Ackermann kunde det få förödande konsekvenser att flytta 30 

jobb från Lycksele. Enligt Lyckseleborna vore det inte effektivt att flytta de 30 jobben 

eftersom varje jobb var viktigt för orten medan Statskontorets rapport kommer fram till att 

arbetsmarknadseffekterna är små av att finnas i orter som Lycksele. Diskussionen kring vad 

som räknas som effektivt kan också kännas igen i den ursprungliga skiljelinjen mellan stad 

och landsbygd då man menade att vissa näringar hade större betydelse än andra. Rapporten 

konstaterar också att det medborgarna värderar högst hos en myndighet är effektivitet men 

samtidigt att boende i mindre orter i högre utsträckning än boende i städer vill kunna fysiskt 

besöka sin myndighet. Utifrån utredningens slutsatser kan det uppfattas som att en 

myndighets lokalisering inte är av särskilt stor betydelse. I och med den digitalisering nämns 

att fler kan få tillgång till en myndighet utan att behöva besöka den. Om det finns en 

skiljelinje mellan stad och landsbygd kanske den håller på att utjämnas med tanke på den 

tekniska utvecklingen som gör att det inte längre finns lika många hinder för lika levnadssätt 

på landsbygden som i stan.   
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5.3 Den parlamentariska landsbygdkommittén   
I juni 2015 beslutade regeringen att en parlamentarisk kommitté skulle tillsättas för att komma 

med förslag på en sammanhållen politik för en hållbar utveckling i Sveriges landsbygder 

(Regeringen 2015). I kommittén ingick representanter från samtliga riksdagspartier samt 

tjugotvå utvalda experter från olika myndigheter och organisationer. På kommitténs hemsida 

går följande att läsa om de fyra deluppdragen:   

• Vilken betydelse har politiken haft för landsbygdens utveckling de senaste 40–50 åren?  

• Hur ser den framtida utvecklingen ut och hur påverkas landsbygden?  

• Hur ska en ny politik för landsbygden se ut?  

• Vilka åtgärder behövs för att uppnå målen? Parlamentariska landsbygdskommittén ska lämna 

ett delbetänkande 31 mars 2015 och sitt slutbetänkande i januari 2017.  

  

(Statens Offentliga Utredningar, Parlamentariska landsbygdskommittén)   

  

Under våren 2016 arrangerades dialogmöten med lokala aktörer med syfte att få en bild av 

vilken problematik och vilka möjligheter de såg i den svenska landsbygden. Totalt 

medverkade 800 personer som representerade olika aktörer med anknytning till landsbygden i 

dessa dialogmöten.   

  

5.3.1 Landsbygdskommitténs slutbetänkande: SOU 2017:1  

I slutbetänkandet som presenterades 2017 fanns 75 olika förslag för en levande landsbygd i 

Sverige. Utredningen börjar med att förklara anledningarna till varför befolkade och aktiva 

landsbygder anses vara viktiga. Till en början lyfts hela Sveriges intresse för de platsbundna 

natur- och kulturresurserna, både för att bygga ut besöksnäringen men också för att främja en 

fossilfri utveckling av Sverige. Vidare argumenteras för rätten till likvärdiga förutsättningar 

att utvecklas och att ha goda levnadsvillkor över hela landet. Utredningen menar tillgången 

till offentlig service skiljer sig i olika delar av landet och att det är oacceptabelt av 

ekonomiska, miljömässiga, sociala och demokratiska skäl. Medborgarskapet ses som ett 

samhällskontrakt där staten tillhandahåller vissa medborgerliga rättigheter i utbyte mot 

medborgerliga skyldigheter. Man ser därför en fara för att undergräva förtroendet för 

samhället och demokratin om skillnaden mellan de förväntade rättigheterna och den faktiska 

verkligheten blir för stor.   
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Kapitel sju fokuserar på statens närvaro i landsbygderna och börjar med en kort 

sammanfattning av Statskontorets rapport 2016:8, man konstaterar återigen utifrån detta att 

staten har dragit sig tillbaka från landsbygden och koncentrerat sin verksamhet till större 

tätorter och städer. Den parlamentariska landsbygdskommittén tar tydlig ståndpunkt i att detta 

inte beror på någon naturlag utan att myndighetsledningar har tagit aktiva beslut att 

centralisera sina verksamheter till större orter, något som de menar kan tyckas effektivt för 

den enskilda myndigheten men inte för samhället i stort (SOU 2017:1). Här återkommer 

frågan om vad som anses effektivt, landsbygdskommittén menar att effektiviteten för hela 

landet är större om myndigheterna sprids ut mer trots att de direkta arbetsmarknadseffekterna 

anses små.  

 

Delmålet som formulerats för statens närvaro lyder: ”Staten är fysiskt närvarande i 

landsbygderna med arbetsplatser, myndighetsservice och polis.” För att uppnå detta har man 

formulerat fyra förslag. Det första handlar om att stoppa arbetsförmedlingens planerade 

nedläggning av 100 kontor tills de redan genomförda nedläggningarna utvärderats och det 

säkerställs att det inte drabbat lansbyggden negativt (SOU 2017:1). Det andra förslaget 

handlar om att införa nya riktlinjer för att polisen ska finnas på plats i alla kommuner och ha 

krav på en maximal insatstid vid akuta fall. Kommittén föreslår i sitt tredje förslag att en ny 

servicemyndighet ska inrättas för den service som idag utförs av Skatteverket, 

Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan, eller alternativt att Statens servicecenter tillförs 

uppgiften. Många av dessa myndigheter har i dagsläget utbyggda tekniska lösningar 

framförallt via internet men kommittén menar att det finns områden med sämre möjlighet till 

både uppkoppling och mobilnät som därför inte får del av denna service. Därför vill 

kommittén att minst ett av dessa servicecenter inrättas i varje funktionell 

arbetsmarknadsregion.   

  

Det fjärde och sista förslaget är det som handlar om att flytta 10 000 statliga 

myndighetstjänster från Stockholm till glesbygd. Utredningen refererar till statskontorets 

rapport där det konstateras att effekterna av en myndighet på en mindre ort är varierande och 

att myndigheten ofta bara bidrar med de antal arbetstillfällen den själv tillhandahåller. 

Kommittén menar dock att ett fåtal arbetstillfällen kan vara av stor vikt för en mindre ort och 

ge en större effekt på sikt. Utredningen lyfter också symbolvärdet i att få en myndighet 

placerad på en mindre ort.  
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Man påpekar också att den största ökningen av statliga myndighetstjänster sedan 2008 har 

skett i Stockholmsområdet. Ökningen motsvarar ca 10 000 arbetstillfällen och därför vill 

kommittén utlokalisera samma antal jobb under en fem- till sjuårsperiod till delar av Sverige 

där den relativa betydelsen av varje jobb är större. I förslaget ingår också att varje gång en ny 

myndighet inrättas ska förstahandsalternativet alltid vara en lokalisering utanför 

storstadsområdena. Kommittén menar att det fysiska avståndet till riksdag och regering blir 

allt mindre relevant i och med digitaliseringens möjligheter. Dessutom framhålls billigare 

lokaler och mindre personalrörlighet som en fördel utanför storstäder som Stockholm (SOU 

2017:1).   

  

Många av argumenten känns igen ända från 1950-talet. Några tydliga exempel är billigare 

lokaler, att stödja områden i periferin med större behov av jobben samt rättigheten till 

likvärdiga livsvillkor i hela landet. Ett nytt argument för att flytta myndigheter är 

digitaliseringen, här har man vänt på det och menar att digitalisering gör att myndigheterna 

kan finnas utanför Stockholm snarare än att landsbygden kan få digital tillgång till 

myndigheter utan en fysik myndighet på plats. Ett argument som försvunnit eller åtminstone 

inte framhävs är att minska ”överhettningen” i Stockholm.   

 

6. Avslutande analys och diskussion    
Syftet med studien var att förstå omvändningen i frågan om att lägga ner skattekontoret i 

Lycksele. Efter att ha undersökt händelseförloppet i Lycksele utifrån både tidningsartiklar, 

pressmeddelanden och en intervju kan jag dra vissa slutsatser. Till att börja med verkar det 

som att organiseringen och opinionsbildningen i Lycksele har haft stor betydelse för beslutet 

att stoppa nedläggningen av skattekontoren, även civilministern har framhållit detta i en 

intervju (se Fjällström 2016). Att många människor enas kring en sakfråga ses ofta som 

nödvändigt för att den ska få en plats på dagordningen och betraktas som ett politiskt 

problem. Organiseringen i Lycksele som den beskrevs av Malin Ackermann var ett tydligt 

exempel på människor som enades kring en fråga oavsett politisk åskådning, för att lyckas 

med detta var det viktigt att hålla debatten saklig. Det går också att se ett mönster i hur 

lokaliseringsfrågan tidigare blivit aktuell genom att definiera samhällsproblemet på ett sätt 

som berör många människor.   
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Enligt dagordningsteoretiker krävs det dock mer än så för att frågan ska bli aktuell för 

beslutsfattande. Kanske är det därför ett förenklat svar att säga att organiseringen i Lycksele 

gjorde frågan om lokalisering av statliga myndigheter politiskt aktuell. Samtidigt är det svårt 

att se att Skatteverkets planerade nedläggningar hade fått så stor uppmärksamhet om det inte 

vore för den folkliga opinionen kring frågan. Om Skatteverkets nedläggning inte kritiserats är 

det svårt att veta om den allmänna utredningen om lokalisering av statliga jobb skulle komma 

på agendan eller om landsbygdskommittén skulle blivit tillsatt. Enligt de kriterier som nämns 

av Knill och Tosun (2012) krävs det, utöver att frågan får uppmärksamhet och att många 

människor kräver en lösning, att regeringen har medel och möjlighet att göra något åt 

problemet. Enligt den teorin skulle frågan bara lyftas om regeringen på förhand var medvetna 

om att de hade möjlighet att agera med politiska medel. Ett tecken på att de faktiskt hade 

medel och möjlighet kan vara att de tillsatte både en parlamentarisk landsbygdskommitté och 

gav Statskontoret i uppgift att utreda frågan, då båda delarna kräver mycket resurser.   

 

 

En annan teori är att politiker gärna tar tag i ”enkla problem” som har en färdig argumentation 

och en opinionsbildning att haka på. Efter en nyligen misslyckad sammanslagning till en stor 

Norrlandsregion kanske regeringen var beredda att lägga pengar på en annan politisk satsning 

i Norrland, och utlokalisering av statliga jobb skulle i så fall kunna vara en passande satsning.  

En förutsättning för det tankesättet är dock att utlokalisering av jobb definieras som ett enkelt 

problem, vilket återstår att se. Utredningen har höga ambitioner att tillexempel flytta jobb och 

öka närvaron på landsbygden, men huruvida detta kommer att genomföras och i så fall när är 

på de flesta punkter ännu oklart. Först när vi sett vad utredningen konkret resulterat i kan vi 

kanske säga om det var ett enkelt eller svårt problem.   

  

  

Vad gäller skiljelinjen mellan stad och landsbygd kan vi se att den ursprungliga skiljelinjen 

mellan bönder på landsbygden och handlare i staden är inte lika påtaglig idag. Trots detta 

lyfter landsbygdskommittén i sitt betänkande skillnaden mellan stad och land som en viktig 

fråga kopplat till demokrati. Skiljelinjen finns kvar men handlar idag inte främst om 

jordbrukspolitiska åtgärder. Man menar att det är ett allvarligt problem om människor känner 

sig förbisedda av staten och upplever att de inte får ut något av samhällskontraktet. Det kan 

leda till att människor tappar tilliten till staten och att motivationen till att utnyttja sin rösträtt 

försvinner, vilket i sig är ett påtagligt demokratiproblem.   
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Statskontorets rapport konstaterar att de flesta statliga arbetena finns i städer och Malin 

Ackermann beskriver upplevelsen av att staten dragit sig tillbaka som en anledning till hennes 

engagemang. Fördelningen av statliga resurser i form av arbetstillfällen skulle därför kunna 

ses som en av dagens skiljelinjer mellan stad och landsbygd. Konflikten kan också beskrivas 

som en meningsskiljaktighet kring effektivitet. Synen på att sprida statliga myndigheter över 

landet eller att samla dem i de större städerna skiljer sig ofta åt. Detta beror till stor del på om 

man antar stadens eller landsbygdens perspektiv. Utifrån ett landsbygdsperspektiv ses vinsten 

för samhället i stort och de långsiktiga effekterna viktigare än effektiviteten för den enskilda 

myndigheten. Utifrån stadens perspektiv ser man snarare utlokalisering som att betala dyrt för 

små arbetsmarknadseffekter.   

  

En intressant följdfråga är om skiljelinjen kommer finnas kvar i framtiden. Kanske kan 

digitalisering hjälpa till att utjämna fördelningen av materiella resurser och sudda ut 

skiljelinjen? I Statskontorets utredning menar man att statens fysiska närvaro inte blir lika 

viktig i och med digitalisering. I Landsbygdskommitténs betänkande lyfts samma 

digitalisering som ett argument för att flytta ut fler verksamheter från Stockholm, eftersom de 

blir mindre platsberoende. Digitalisering av myndigheter är något som skulle kunna vara 

intressant att bygga vidare forskning på. Forskningsfrågor skulle kunna anknytas till hur 

samhällen upplever digital statlig närvaro jämfört med närvaron av en fysisk myndighet. 

Upplevs staten som mer närvarande i och med digitalisering i glesbygd? Kan detta i sådana 

fall motverka det demokratiproblem som uppstår i och med att människor upplever staten som 

frånvarande? Eller upplevs digitalisering i sig som att staten drar sig tillbaka från landsbygden 

än mer?   
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