
 

Att motvilligt tjäna en visionär stat 

 

En studie om styrning genom omlokalisering av 

statlig verksamhet 

Av: Agnes Käll 
 
Handledare: Jenny Svensson & Anders Ivarsson Westerberg 
Södertörns högskola | Institutionen för samhällsvetenskaper 
Masteruppsats 30 hp  
Företagsekonomi | Vårterminen 2018 
Masterprogam i offentlig organisation och ledning 
 
 

 

  



 

Sammanfattning 
I denna studie undersöks hur förhållanden mellan institutionella logiker återverkar på 
regeringens förmåga att styra förvaltningen. I centrum står 2017 års regeringsbeslut att flytta 
sju myndigheter från Stockholm. Syftet med studien var att utifrån teorier om institutionella 
logiker undersöka förutsättningarna för regeringen att få genomslag för denna styrningsform. 
Genom en dokumentanalys av beslutsunderlag och intervjuer med berörda tjänstemän 
studerades hur beslutet motiveras av de som styr och hur det tolkas av de som styrs. En 
tematisk analys av det empiriska materialet sammanställdes i två narrativ: beslutsfattar- 
respektive medarbetarperspektivet. I de två narrativen spårades inflytandet av fyra 
institutionella logiker: demokratisk, byråkratisk, professionell och organisationslogik. 
Beslutsfattarperspektivet visade sig starkt influerat av en demokratisk och byråkratisk logik, 
medan medarbetarperspektivet i högre grad influerades av en organisatorisk-professionell 
logik. Analysen ledde fram till slutsatserna att regeringens förutsättningar att lyckas med sin 
styrning är små i förhållande till angivna mål, men större i förhållande till kraften att 
genomdriva organisatorisk förändring. Det förra förstås som ett resultat av att beslutet tolkas 
under inflytande av motstridiga logiker. Det senare som ett uttryck för den demokratiska 
logikens dominerande position, vilken i fältet stöttas upp av en stark byråkratisk logik. 
 

Abstract 
This study examines how relationships between institutional logics affect the ability of the 
Swedish government to govern the public administration. Attention is drawn to a political 
decision of 2017 to relocate seven authorities from Stockholm. Based on theories of 
institutional logics, the aim of the study was to investigate the ability of the government to 
succeed with this form of governance. An analysis of the documents on which the decision 
was based, and interviews with affected officials, were carried out in order to examine how 
the decision was motivated by those who govern and how it was interpreted by those who are 
being governed. A thematic analysis of the empirical data resulted in two narratives: the 
decision-maker perspective and the employee perspective. The influence of four institutional 
logics was identified in the narratives: a democratic-, a bureaucratic-, a professional- and an 
organizational logic. While the decision-maker perspective was strongly influenced by a 
democratic and a bureaucratic logic, the employee perspective was to a larger extent 
influenced by an organizational-professional logic. The analysis led to the conclusion that the 
government's ability to succeed with its governance is small when considering the stated 
goals, but greater when considering the government's power to enforce organizational 
change. The former is understood as the result of the decision being interpreted under the 
influence of conflicting logics, and the latter as an expression of the dominant position of a 
democratic logic in the field, which is being supported by a strong bureaucratic logic. 
 
 

  



 

Populärvetenskaplig sammanfattning 

Hösten 2017 tillkännagavs ett politiskt beslut att flytta sju myndigheter från Stockholm till 
andra svenska orter. I denna studie betraktas omlokaliseringsbeslutet som ett sätt för 
regeringen att styra förvaltningen. Det som undersöks är förutsättningarna för denna 
styrningsform att få genomslag. Av betydelse för regeringens möjligheter att styra är att de 
tjänstemän som arbetar i de omlokaliserade myndigheterna uppfattar beslutet på annorlunda 
sätt än de politiker som fattat beslutet. Att tolkningarna skiljer sig åt anses bero på att de görs 
under inflytande av olika tolkningsramar, vilka kallas för institutionella logiker. Syftet med 
uppsatsen är att beskriva hur de institutionella logikerna förhåller sig till varandra. Det görs 
genom att studera hur beslutet motiveras av beslutsfattare och hur det tolkas av berörda 
medarbetare.  
 
Medan beslutsfattarnas motivering visade sig innehålla antaganden som kan kopplas till en 
demokratisk eller en byråkratisk logik, var medarbetarnas tolkningar i högre utsträckning 
präglade av idéer som härrör från en professionell logik och en organisationslogik. 
Slutsatserna som dras är att regeringens förutsättningar att lyckas med sin styrning är små, 
eftersom medarbetarna som beslutet gäller tolkar det under inflytande av logiker som strider 
mot dem som ligger till grund för beslutets motivering. Å andra sidan har regeringen makt att 
genomdriva en organisationsförändring oberoende av medarbetarnas motstridiga tolkningar. I 
studien anses det vara ett resultat av att demokratiska och byråkratiska logiker, som 
legitimerar regeringens styrningsmetod, har ett större inflytande än den professionella logiken 
och organisationslogiken i statsförvaltningen som en helhet.   
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1. Inledning 
Att styra förvaltningen är en inte alldeles lätt uppgift sett till de många versioner av den 

sociala verkligheten som statsmakten har att förhålla sig till. Medan olika intressenter ställer 

olika krav på statliga verksamheters form och innehåll, har olika professionella grupper olika 

uppfattningar om hur verksamheterna bör styras (Brunsson 2002, s. 8-9; Christensen, 

Laegreid, Roness & Røvik 2005, s. 128-129). Hösten 2017 tillkännagavs ett regeringsbeslut 

som bokstavligen skulle komma att skaka om i den svenska statsförvaltningen. Enligt beslutet 

skulle sju myndigheter inom loppet av ett år flytta från Stockholm till andra orter. 

“Omlokalisering” av statlig verksamhet löd beskedet, varav det i några fall gällde hela 

myndigheter och i andra fall delar av en. Motiven som presenterades bakom flytten av de 

utvalda myndigheterna var att öka den statliga närvaron och antalet kvalificerade 

arbetstillfällen utanför Stockholm (Finansdepartementet 2017b). En inte särskilt långlivad 

medial debatt blossade upp i samband med beslutets tillkännagivande (se t.ex. Stenberg 

2018), men därefter tycks bearbetningen av det till synes drastiska beslutet ha pågått i det 

tysta. Vad som hände med regeringens ambition när den materialiserats i ett styrdokument vet 

bara de som fått i uppdrag att verkställa beslutet. 

 

Påståendet att förvaltningen är svårstyrd grundar sig på antagandet att utövande av 

regeringsmakt ställer krav på anpassning till en mängd krav, förväntningar och intressen. En 

försvårande omständighet är också att de inte sällan är motstridiga (jmf. Brunsson 2002, s. 8; 

Jacobsson, Pierre & Sundström 2015, s. 44-45). Källan till den mångfald av krav som riktas 

mot statsmakten menar Jacobsson med flera (2015, s. 6) är regeringens övergripande ansvar 

att styra på ett sätt som både uppfattas som effektivt och demokratiskt (jmf. Meyer & Rowan 

1977, s. 340). När det gäller förvaltningen har den i sig inget egenvärde, i bemärkelsen att 

den existerar för sin egen eller för den goda sakens skull. Den existerar i syfte att tjäna 

medborgarna och tillgodose den allmänna viljan så som den kommer till uttryck i 

demokratiska val (Casula Vifell & Ivarsson Westerberg 2013, s. 27). Orsaken till att en 

förvaltning inrättas varierar, men den erhåller alltjämt sin legitimitet genom ett politiskt 

sanktionerat samhällsuppdrag. Funktion baseras således på rådande normer om vad som utgör 

ett offentligt åtagande. Det är också den politiska makten som tar beslut om att avveckla en 
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förvaltning, varför den fortsätter att existera så länge den åtnjuter politisk legitimitet (Casula 

Vifell & Ivarsson Westerberg 2013, s. 18-20; Jacobsson et al. 2015, s. 130).  

 

Att skapa en ny eller lägga ner en befintlig förvaltning kan beskrivas som en form av styrning 

genom organisering (Jacobsson et al. 2015, s. 130). När den styrande makten uppfattar en 

situation av turbulens i förvaltningen, till exempel om en förvaltning blir föremål för medial 

uppståndelse, kan en mer detaljerad styrning bli aktuell. En sådan mikrostyrning tenderar 

även att vägas upp av politiska uttalanden som förankrar beslutet i sitt historiska 

sammanhang. Därmed kan den detaljerade styrningen rättfärdigas, samtidigt som den 

markerar politisk handlingskraft (jmf. Brunsson 1990, s. 47-48; Jacobsson et al. 2015, s. 78-

79, 99). I teorin låter det inte särskilt komplicerat, men faktum är att det sällan blir som det 

var tänkt från början; ett politiskt beslut speglar aldrig riktigt det som blir dess praktiska följd 

(jmf. Brunsson 1990, s. 47-48). Det kan förstås som ett resultat av att den som beslutet är 

avsett att styra förhåller sig till fler normer och regler än de som följer med politiska direktiv 

(jmf. Lipsky 2010, s. 14).  

 

I denna uppsats drivs argumentet att förutsättningar för styrning kan förstås som ett resultat 

av förhållandet mellan institutionella logiker i ett organisatoriskt fält (Svensson & Tomson 

2016, s. 31-33). Teorin är sprungen ur ett nyinstitutionellt organisationsteoretiskt perspektiv, 

utifrån vilket institutioner spelar en central och organiserande roll i det kollektiva 

medvetandet (Kraatz & Block 2008, s. 244). Institutioner förstås både som generella 

handlingsmönster och som symbolsystem genom vilka de mänskliga handlingarna 

kategoriseras och tillskrivs mening. I en västerländsk kontext tenderar marknad, 

statsbyråkrati, demokrati, kärnfamilj och kristendom klassificeras som de vanligaste 

institutionerna (Friedland & Alford 1991, s. 232). Till dem kan även profession läggas (jmf. 

Freidson 2001). Institutionella logiker kan i sin tur förstås som utgående från institutioner 

(Friedland & Alford 1991, s. 232). De kan beskrivas som breda tolkningsramar av socialt 

konstruerade och historiskt betingade mönster, genom vilka individer och organisationer 

uppfattar sin omgivning (Thornton, Ocasio och Lounsbury 2012, s. 2). Till grund för denna 

studie ligger i huvudsak Jacobssons och Svenssons (2017, s. 46) definition, i vilken 

institutionella logiker beskrivs som konstituerade av både materiella och symboliska element. 

Det förra i betydelsen strukturer och praktiker och det senare i form av idéer och skapande av 

mening.  
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Eftersom preferenser och intressen anses vara sprungna ur institutioner som i sig kan skilja 

sig mycket från varandra, kan tillvaron i en organisation beskrivas som präglad av ett 

korstryck av motstridiga krav från den institutionella omgivningen. Situationen har 

teoretiserats i termer av institutionell pluralism (Kraatz & Block 2008) eller institutionell 

komplexitet (Greenwood, Reynard, Kodeih, Micelotta & Lounsbury 2011) och innebär 

konfrontation med flera institutionella logiker samtidigt (jmf. Blomgren & Waks 2015). 

Därmed blir de också föremål för olika kulturella förväntningar, värden, förståelser och 

identiteter (Greenwood et al. 2011; Raynard 2016). Utgångspunkterna för denna studie är att 

styrning genom omlokalisering av myndigheter kan förstås som ett sätt att hantera 

institutionell komplexitet och att det finns anledning att studera utsikterna för denna 

styrningsform att få genomslag. Till grund för studien ligger därför frågeställningen hur 

regeringens möjligheter att styra förvaltningen kan förstås utifrån förhållandet mellan 

institutionella logiker. 

 

1.1 Syfte 

Syftet med följande studie är att identifiera och analysera förhållandet mellan de 

institutionella logiker som påverkar regeringens möjligheter att styra förvaltningen. Mer 

specifikt studeras ett förvaltningspolitiskt beslut som fattades och förmedlades av den 

svenska regeringen i augusti 2017, och som föreskrev omlokalisering av sju myndigheter från 

Stockholm. Beslutet kan förstås som ett uttryck för hur regeringen försöker styra 

förvaltningen i en situation av institutionell komplexitet. I studien undersöks hur beslutet 

motiveras av de som styr och hur det tolkas av de som styrs. Genom att relatera de två 

diskurserna till institutionella logiker, och analysera hur logikerna förhåller sig till varandra, 

är avsikten att med denna studie nå fördjupad förståelse för hur motstridiga institutionella 

logiker återverkar på regeringens förmåga att styra förvaltningen. 

1.1.1 Undersökningsfrågor 

● Vilka antaganden kommer till uttryck i dokument som ligger till grund för regeringens 

beslut att omlokalisera myndigheter från Stockholm? 

● Hur tolkas regeringens omlokaliseringsbeslut av berörda medarbetare? 

● Vilka konsekvenser får motstridiga tolkningar för regeringens möjligheter att styra 

förvaltningen?  
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2. Teoretisk referensram 
Studien är förankrad i en nyinstitutionell organisationsteoretisk tradition och knyter an till en 

stadigt växande forskningsgren om institutionella logiker. I strävan att förstå vad som ligger 

bakom den politiska maktens möjligheter att få genomslag för sin styrning ansågs en sådan 

teoretisk utgångspunkt kunna ge värdefulla insikter. Perspektivet gör det möjligt att studera 

institutioners styrande verkan samtidigt som hänsyn tas till aktörers uppfattningar och 

tolkningar av det som studeras (Svensson & Tomson 2016, s. 32-33). Framför allt är det ett 

teoretiskt perspektiv som bejakar tolkningens kontextuella karaktär, vilket är förenligt med 

den kunskapsfilosofiska ståndpunkt som ligger till grund för denna studie (jmf. Alvesson & 

Sköldberg 2017, s. 247-249).      

     

2.1 Nyinstitutionellt perspektiv 

Enligt det nyinstitutionella perspektivet inom organisationsteori krävs anpassning till 

rationaliserade myter för att organiserade verksamheter ska vinna legitimitet och bli 

livskraftiga (Meyer & Rowan 1977; Brunsson 2002, s. 6-7). I en västerländsk kontext kan 

sådana myter förstås som symboler för normer och värderingar, vilka är utmärkande för 

västvärlden och som delas av många. Demokrati utgör ett exempel på en sådan symbol, 

varför organisationer som vill försäkra sig om legitimitet och överlevnad måste förhålla sig 

till demokratiska normer och värderingar (jmf. Parsons 1956, s. 67-68). Legitmiteten förstås 

som kopplad till huruvida ett beteende uppfattas som rationellt. Att inte förhålla sig till 

demokratiska normer och värderingar uppfattas till exempel som irrationellt, mot bakgrund 

av demokratins status som en rationaliserad myt. Eftersom myterna medför normerande 

förväntningar, vilka ibland kan anta en regellik status i det kollektiva medvetandet, tenderar 

myterna även att beskrivas som institutionaliserade. Det är emellertid inte ovanligt att en 

institutionaliserad myt strider mot andra institutionaliserade myter, till exempel de som 

betonar nödvändigheten av organisatorisk effektivitet (Meyer & Rowan 1977, s. 340). 

 

2.1.1 Institutioner och organisatoriska fält 

Kännetecknande för det nyinstitutionella perspektivet är övertygelsen att individuellt och 

organisatoriskt beteende bara kan förstås i sin sociala kontext (Friedland & Alford 1991). I 
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centrum för en organisationsteoretisk analys står institutioner, vilka tillskrivs en central roll i 

det kollektiva medvetandet (Kraatz & Block 2008, s. 244). Människor organiserar sin 

omvärld genom institutioner, vilka beskrivs både som generella handlingsmönster och som 

symbolsystem genom vilka de mänskliga handlingarna kategoriseras och tillskrivs mening 

(Friedland & Alford 1991, s. 232). Scott (1995) beskriver dem som konstituerade av 

idébaserade, normativa och regulativa element. Bland de centrala institutionerna i den 

moderna kapitalistiska västvärlden nämns marknad, statsbyråkrati, demokrati, kärnfamilj och 

kristendom. Samtliga institutioner skapar individuella preferenser och organisatoriska 

intressen, liksom de beteenden genom vilka de uppnås (Friedland & Alford 1991, s. 232). 

 

Stabilitet i socialt beteende anses därmed kunna härledas till institutionella miljöer eller fält 

(jmf. DiMaggio och Powell 1983), vilka skapar och begränsar organisatoriska handlingar 

(Pache & Santos 2010, s. 457). Begreppet fält härrör från Bourdieus (1990) definition som 

beskriver en politisk, ekonomisk eller kulturella arena, vilken struktureras av ett nätverk av 

sociala relationer. I ett fält är det enligt Bourdieu (1990) även möjligt att identifiera aktörers 

sociala position. DiMaggio och Powell (1983, s. 148), som introducerade begreppet i ett 

nyinstitutionellt teoretiskt sammanhang, beskriver ett organisatoriskt fält som utvecklat 

genom samhörighet och strukturell likvärdighet. Därmed kan fältet förstås som befolkat av 

organisationer som har någon form av gemensam nämnare, till exempel att de är kopplade till 

en viss typ av verksamhet. Organisationer i ett fält formas dels av interaktion sinsemellan och 

dels av de idéer, normer och regler som finns i fältet (jmf. Wooten & Hoffman 2008). 

  

Förändringar av organisatoriska fält tar sig uttryck genom att nya idéer utmanar redan 

etablerade verklighetsuppfattningar och kastar om sociala positioner. Ett teoretiskt 

angreppssätt för att förstå förändringar av organisatoriska fält är att betrakta 

institutionaliserade idéer som sprungna ur tolkningsramar eller institutionella logiker. 

Förändringar i ett organisatoriskt fält tolkas därmed som ett resultat av förändrade 

förhållanden mellan institutionella logiker, vilka antingen antar en dominerande eller 

underordnad position i fältet (Svensson & Tomson 2016, s. 31-33).   

 

2.1.2 Institutionell pluralism och komplexitet 

Pionjärerna bakom perspektivet på samhället som konstituerat av flera institutionella logiker 

var Friedland och Alford (1991, s. 243). Logikerna beskriver de som utgående från 
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institutioner och bildande en form av bredare tolkningsramar utifrån vilka människor förstår 

sin omvärld. Thornton med flera (2012, s. 2) definierar institutionella logiker som socialt 

konstruerade, historiskt betingade mönster av kulturella symboler och materiella praktiker, 

genom vilka individer och organisationer tillskriver sina dagliga aktiviteter mening. Enligt 

Greenwood, Díaz, Li och Lorente (2010, s. 521) är det fråga om förgivet tagna sociala 

föreskrifter om hur den organisatoriska verkligheten ska tolkas och vad som utgör ett 

lämpligt beteende. Med andra ord kan institutionella logiker sägas omfatta, forma och styra 

individers och organisationers intressen och identiteter, samtidigt som de utgör grundvalarna 

för fundamentala antaganden om världen och dess beskaffenhet (Jacobsson & Svensson 

2017, s. 46). 

 

Eftersom preferenser och intressen anses vara sprungna ur institutioner som i sig kan skilja 

sig mycket från varandra, beskrivs ofta tillvaron i en organisation som präglad av ett 

korstryck av motstridiga krav från den institutionella omgivningen. Situationen har 

teoretiserats i termer av institutionell pluralism (Kraatz & Block 2008) eller institutionell 

komplexitet (Greenwood et al. 2011). Institutionell pluralism beskrivs av Kraatz och Block 

(2008) som den situation som drabbar organisationer som verkar inom ett flertal olika 

institutionella sfärer (jmf. Blomgren & Waks 2015). Definitionen förutsätter den bredare 

förståelsen av institutioner som de spelregler som styr organisatoriskt beteende. Institutionell 

pluralism drabbar således den organisation som deltar i två eller flera spel på samma gång. En 

sådan organisation lyder under en rad olika regelverk som konstitueras av fler än en kulturell 

logik. Därmed besitter organisationen också ett flertal institutionellt konstruerade identiteter 

som den tilldelats av olika segment i den pluralistiska miljön (Kraatz och Block 2008, s. 243; 

jmf. Pache & Santos 2010, s. 457). Ett liknande resonemang förs av Greenwood med flera 

(2011), som menar att institutionell komplexitet upplevs av en organisation som på samma 

gång konfronteras med flera logiker, vilka förespråkar olika kulturella förväntningar, värden, 

förståelser och identiteter (Greenwood et al. 2011; Raynard 2016).  

  

Organisationers formella strukturer och praktiker betraktas följaktligen som uttryck för 

institutionella logiker, vilka också förser dem med legitimitet. För att förstå generella 

handlingsmönster i ett organisatoriskt fält är det enligt Greenwood med flera (2010, s. 521) 

nödvändigt att spåra relationen mellan en organisation och de logiker som konstituerar dess 

institutionella kontext. Ett exempel på en sådan studie har bland annat presenterats av 

Blomgren och Waks (2015), som när de undersöker institutionell komplexitet i den svenska 
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sjukvården uppmärksammar uppkomsten av så kallade hybridprofessionella aktörer. Svensk 

sjukvård präglas av starka institutionella influenser som härrör från så skilda källor som 

professionella normer, politisk kontroll, statliga regleringar, allmännytta och ett växande 

marknadsintresse. I strävan att överbrygga motsättningar mellan dessa influenser, är det 

sannolikt att hybridprofessionella blir inflytelserika i organisationen, eftersom en viktig del 

av deras arbete går ut på att konstruera problem och lösningar som överensstämmer med 

samtliga av de aktiva institutionella logikerna. 

 

2.2 Institutionella logiker: fyra idealtyper 

Flera ansatser har inom ramen för det nyinstitutionella perspektivet gjorts att renodla 

dominerande institutionella logiker som är verksamma i ett fält (jmf. Friedland & Alford 

1991, s. 232). Nedan skisseras huvuddragen hos fyra av dem, vilka valts på grundval av 

studiens empiriska undersökning. Logikerna framställs som idealtyper i betydelsen hårdragna 

teoretiska konstruktioner (Lindgren 1994, s. 95). Nedan beskrivs de som strukturerade efter 

logikens mål, legitimeringskälla och identitetsmarkör. Mål åsyftar vad som inom en logik 

utgör det huvudsakliga syftet med, och drivkraften bakom, ett beteende. Legitimeringskälla 

refererar till vilken typ av beteende eller förhållningssätt som enligt logiken ter sig berättigat 

och som därmed vinner acceptans och identitetsmarkör avser vad som ger och formar 

aktörers sociala identiteter och status inom logiken (Jacobsson & Svensson 2017, s. 47). 

Eftersom idealtyper är förenklade och avskalade i syfte att underlätta vetenskaplig granskning 

av en betydligt mer mångfacetterad verklighet (Lindgren 1994, s. 95), bör logikerna i denna 

förenklade form betraktas som sällsynt förekommande i en faktisk organisatorisk verklighet 

(jmf. Jacobsson & Svensson 2017, s. 47).  

  

2.2.1 Demokratisk logik 

Demokrati benämns ofta som en av de centrala institutionella ordningarna (Friedland & 

Alford 1991, s. 240; Blomgren & Waks 2015, s. 80). Trots att det är ett mycket omtvistat 

begrepp tjänar demokrati ofta som det moderna politiska livets främsta legitimeringskälla. 

Lagstiftning och tillämpning av lagar och regler tenderar nämligen betraktas som berättigad 

och rimlig när den ger uttryck för att vara “demokratisk”. Den etymologiska betydelsen av 

demokrati är folkstyre, det vill säga en ordning där folket styr, till skillnad från monarkier och 
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aristokratier. Därmed kan demokrati sägas förutsätta någon form av politisk jämlikhet mellan 

människor (Held 1997, s. 17). Uppfattningar om vad som utgör en demokrati eller vad som 

kan betraktas som demokratiskt är emellertid minst lika många som det finns definitioner av 

vad som utgör ett folk eller ett styre. En viktig distinktion markerar skillnaden mellan en 

processdemokratisk och substansdemokratisk dimension, där den förra åsyftar procedurerna 

för den demokratiska maktutövningen och den senare innehållet i de beslut som de 

demokratiska processerna mynnar ut i (Lundquist 1993, s. 31-32). 

 

Vad gäller den processdemokratiska dimensionen görs vanligen en distinktion mellan 

idealtyperna representativ demokrati och direktdemokrati, vilka båda inrymmer en rad olika 

varianter. Den representativa demokratin är en form av indirekt demokrati där folket erkänner 

ett behov av representanter, vilka ges mandat att i politiska beslutsprocesser föra folkets 

talan. I en direkt demokratisk process fattas politiska beslut av folket gemensamt, något som i 

den moderna staten närmast uteslutande sker i form av folkomröstingar (Weale 2007, s. 31). 

Vad beträffar den substansdemokratiska dimensionen tenderar ett antal demokratiska värden 

nämnas. Enligt Lundquist (2001, s. 119) omfattar demokratibegreppet både substantiella och 

instrumentella värden. Substansvärdena utgörs av tanken om frihet, jämlikhet, solidaritet och 

rättvisa och de instrumentella värdena av öppenhet, ömsesidighet, ansvar och diskussion. 

Den abstrakta dimensionen beskrivs vidare som kompletterad av en komponentdimension 

bestående av de två huvudkategorierna konstitutionalism och folkmakt. Konstitutionalism 

refererar till hur makten både bemyndigas och begränsas som ett medel för att skydda 

rättsstatens principer. Folkmakt grundar sig på tanken att den allmänna viljan hos folket alltid 

har samhällets bästa för ögonen (Lundquist 2001, s. 107). 

 

I den nyinstitutionella teoretiska litteraturen tenderar den demokratiska logiken beskrivas som 

syftande till att upphöja individens rätt att som medborgare delta i det offentliga livet, framför 

allt genom att rösta i allmänna val (Friedland & Alford 1991, s. 240; Blomgren & Waks 2015 

s. 80). Utifrån ett sådant perspektiv har den demokratiska logiken i huvudsak som mål att 

främja medborgares deltagande och medbestämmande i politikens, och i förlängningen även 

statens, utformning. Därmed vinner de organisatoriska former och praktiker legitimitet som 

tar hänsyn till medborgarnas lika värde och rättigheter. De identiteter som tillskrivs offentliga 

aktörer av den demokratiska logiken kan vidare förstås som kopplade till aktörens relation 

till, eller position i, sociala grupper eller intressegrupper. Offentliga organisationer betraktas 
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således som förespråkare för olika samhällsgrupper och deras intressen (Jacobsson & 

Svensson 2017, s. 48). 

  

2.2.2 Byråkratisk logik 

I en förvaltningskontext tenderar den demokratiska logiken beskrivas som nära 

sammankopplad med en byråkratisk logik. Flera av de centrala idéer som förespråkas enligt 

denna logik återfinns i Webers (1947, s. 329-336) idealtyp för en byråkrati. Centralt är bland 

annat förekomsten av tydligt definierade arbetsområden; en hierarkisk ordning där beslut som 

gäller för underordnade fattas av överordnade; dokumenterade regler och styrdokument samt 

tydlig åtskillnad mellan arbetsplats och hushåll liksom mellan organisatoriska och privata 

resurser. Tjänstgöring i en byråkrati regleras vidare genom arbetskontraktet (Weber 1947, s. 

324-341). Enligt en byråkratisk logik utgör byråkratiska principer en viktig etisk och politisk 

resurs eftersom den skiljer tjänstemannapraktiker från privata moraliska övertygelser. Utan 

framväxten av ett byråkratins etos skulle det enligt Du Gay (2000) inte ha varit möjligt att 

bygga en buffert mellan generaliserade medborgerliga intressen och personliga principer, 

vilket författaren menar utgör ett avgörande inslag i den nuvarande liberal-demokratiska 

regeringsformen (Du Gay 2000, s. 75-75). 

 

Det resonemang som förs av Du Gay (2000) knyter an till Lundquists (1998) begrepp 

offentligt etos, vilket refererar till ett samhälles förväntningar på statsförvaltningen. Det gäller 

till exempel vilka rättigheter och skyldigheter dess rollinnehavare har, eller vilka beteenden 

som med rätta kan krävas av dem. Offentligt etos beskrivs som ett dynamiskt begrepp, vilket 

åsyftar en kontinuerlig diskussion om den offentliga maktens beskaffenhet. Eftersom de krav 

som riktas mot ett samhälles makthavare är lika komplexa som de är många, befinner sig ett 

offentligt etos under ständig omförhandling (Lundquist 1998, s. 18-19, 151-152).  

 

Enligt Lundquist (1998) är det emellertid inte ovanligt att värden inom ett offentligt etos 

strider mot varandra. Ett exempel på en sådan konflikt är den som anses råda mellan så kallad 

egenetik, professionsetik och förvaltningsetik. Medan egenetik refererar till individens 

personliga föreställningar om rätt och orätt, är professionsetiken ett arv från den enskilda 

tjänstemannens utbildning och socialisering inom yrkeskåren. Förvaltningsetiken beskrivs 

som gällande för alla som verkar inom statsförvaltningen, även om lokala variationer i 

betoning förekommer. Trots att förvaltningsetik enligt författaren bör vara vägledande för 
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tjänstemäns beteenden ligger det nära till hands att hemfalla åt professions- eller egenetik. 

Det kan bland annat bero på att förvaltningsetisk praxis i fallet är okänd, eller att 

professionens eller den egna etiken framstår som lämpligare. Eftersom egenetik kan variera 

kraftigt mellan olika tjänstemän kan en sådan tillämpning försvåra för medborgare att förutse 

förvaltningsbeslutens utfall (Lundquist 1998, s. 151-152; jmf. Du Gay 2000, s. 74-74). 

  

De mål för offentliga verksamheter som formuleras inom ramen för en byråkratisk logik 

förespråkar vanligen genomförande av politiskt formulerade beslut. Upptagenheten vid regler 

kan även sägas göra regelföljande till en primär legitimeringskälla (Jacobsson & Svensson 

2017, s. 48-49). Enligt en svensk förvaltningstradition förväntas statsanställda tjänstemän 

utföra sina uppgifter på ett ”effektivt, rättssäkert, objektivt och sakligt sätt med stöd av lagar 

och förordningar” (Sundberg 2013, s. 73). Mot denna bakgrund tenderar tjänstemannarollen 

beskrivas som speciell i förhållande till icke-offentliga anställningar. Dels förväntas 

skattebetalarnas pengar förvaltas på ett ansvarsfullt sätt och dels förväntas tjänstemännen 

verkställa de politiska besluten i nära kontakt med medborgarna (jmf. Svensson 2013, s. 99). 

Synsättet bygger på en generell uppfattning om en skarp gräns mellan den auktoritativa 

fördelningsmakten och verkställandet av de beslut som fattas där. Endast riksdag och 

regering har folkets mandat att fatta politiska beslut medan förvaltningens befogenheter 

begränsas till att på ett neutralt sätt infria dem (Olofsdotter Stensöta 2013, s. 186). Eftersom 

hierarkisk position anses bestämma syftet med den verksamhet som bedrivs av en offentlig 

organisation och som därmed också avgör huruvida verksamheten är legitim, kan den 

hierarkiska positionen sägas utgöra en viktig identitetsmarkör inom ramen för den 

byråkratiska logiken (jmf. Jacobsson & Svensson 2017, s. 48). 

  

2.2.3 Professionell logik 

Idealtypen för en professionell logik som skisseras av Freidson (2001) baseras på fem 

antaganden om vad som karaktäriserar en profession och professionalism. För det första 

anses en profession ägna sig åt specialiserat arbete inom ramen för den officiellt erkända 

ekonomin. Arbetets utformning antas vara förankrat i vetenskap och därmed ha en särskild 

status på arbetsmarknaden. För det andra är det fråga om en exklusiv jurisdiktion inom en 

specifik arbetsfördelning. Denna är skapad och kontrollerad genom förhandlingar inom 

professionen. För det tredje antas professionella ha en skyddad position på både externa och 

interna arbetsmarknader. Detta då de besitter vissa av professionen skapade kvalifikationer. 
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För det fjärde bärs professionaliteten upp av en formell utbildning som ligger utanför 

arbetsmarknaden och som producerar de kvalifikationer som kontrolleras av professionen och 

som förknippas med högre utbildning. Avslutningsvis genomsyras professionen av en 

ideologi som hävdar större angelägenhet om att göra ett gott arbete än att göra ekonomiska 

vinster och som ser till kvalitet snarare än till arbetets ekonomiska effektivitet (Freidson 

2001, s. 59; jmf. Blomgren & Waks 2015, s. 80). 

 

Evetts (2009, s. 247) gör en åtskillnad mellan två idealtyper för professionalism i 

kunskapsbaserat arbete i offentlig sektor: yrkesprofessionalism och 

organisationsprofessionalism. Den förra betraktas som utgående från den diskurs som 

beskrivs av Friedson (2001, s. 59), varför centrala värden utgör förtroende, handlingsfrihet 

och kompetens. I kontrast till yrkesprofessionalism står organisatorisk professionalism, vilken 

kännetecknas av en kontrollbetonad diskurs som bärs upp av organisationsledningar. 

Diskursen betonar rationell-legala former för auktoritet och hierarkiska ansvars- och 

beslutsfattarstrukturer. Den förespråkar även standardiserade arbetssätt och förlitar sig ofta på 

externa former av reglering och mätning. Som professionell diskurs används den av ledning, 

anställda och kunder i syfte att kontrollera, motivera och skapa förväntningar på 

yrkesutövarna (Evetts 2009, s. 247-248).  

 

Utöver yrkesprofessionalism och organisationsprofessionalism identifierar Evetts (2009) en 

ytterligare form av professionalism som hänger samman med genomslaget för New Public 

Management (NPM) (jmf. Hood 1991) i västerländska stater. NPM kan beskrivas som ett 

samlingsbegrepp för organisatoriska och styrningsrelaterade reformer inom den offentliga 

sektorn. Det utvecklades delvis som ett svar på västerländska samhällens krav på en mindre, 

billigare och mer effektiv stat i en våg av nyliberalism i början av 1980-talet (Evetts 2009, s. 

250). Kännetecknande för NPM är framför allt en strävan mot marknadisering av den 

offentliga sektorns serviceverksamheter, liksom en upptagenhet vid management. Det senare 

tar sig framför allt uttryck i ett utökat antal och inflytande för ”professionella chefer” eller 

”managers”. En central föreställning bakom NPM är att den offentliga sektorn har mycket att 

vinna på att efterlikna den privata (jmf. Ahlbäck Öberg & Widmalm 2016, s. 11).  

 

I NPM:s kölvatten menar Evetts (2009) att en tredje form av professionalism i offentlig 

sektor kan skönjas. Denna lägger bland annat vikt vid styrning, kontroll och förhandlingar 

mellan komplexa arrangemang av enheter och intressenter. Kontrollen av professionella i 
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offentlig sektor ska enligt idealtypen uppnås genom skapandet av normativa värden och 

självreglerande motivation. Kännetecknande är även en företagsdiskurs i vilken begrepp som 

kvalitet och kundvård är vanligt förekommande. Andra fenomen som förespråkas är 

medbestämmande, innovation, autonomi och handlingsfrihet. NPM-varianten av 

professionalism inbegriper också en individualistisk och konkurrensbetonad diskurs, där 

individuell prestation kopplas samman med organisationens fram- eller motgångar. 

Sammantaget menar Evetts (2009) att dessa element och karaktäristika skapar kraftfulla 

mekanismer för att kunna kontrollera yrkesutövare, då professionella värden används för att 

befrämja effektiv organisatorisk ledning (Evetts 2009, s. 255). 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att de tre formerna av professionalism representerar tre olika 

diskurser inom ramen för en professionell logik och att var och en av dem har specifika mål, 

legitimeringskällor och identitetsmarkörer. Vilken position och genomslagskraft respektive 

diskurs har i en organisatorisk kontext varierar beroende på vilken typ av profession som 

innehar kontrollen över organisationens form och verksamhet (jmf. Freidson 2001; Evetts 

2009; Blomgren & Waks 2015; Jacobsson & Svensson 2017, s. 49-50). 

 

2.2.4 Organisationslogik 

Distinktionen mellan de tre formerna av professionalism har betydelse för innebörden av det 

som i studien benämns organisationslogiken. Till sitt diskursiva innehåll kan logiken sägas 

ligga nära organisationsprofessionalism, men den bär även drag av de idéer som fått fäste i 

samband med NPM:s genomslag (jmf. Christensen et al. 2005, s. 48-49). I centrum för 

organisationslogiken står begreppen rationalitet och struktur, där det förra vanligen refererar 

till en teknisk eller funktionell form av rationalitet och det senare till det sätt på vilket 

organisatoriskt handlande kanaliseras och koordineras. Från ett rationellt systemperspektiv 

betraktas organisationsstrukturer som verktyg, vilka på ett medvetet sätt utformats för att 

åstadkomma effektiv uppfyllelse av förutbestämda mål (Røvik 2000, s. 30-33; Christensen et 

al. 2005, s. 32; Scott & Davis 2007, s. 35). Rationaliteten refererar således inte till valet av 

mål eller syftet med organiserad handling, utan till dess implementering. Därmed är det 

möjligt att med rationella metoder uppnå irrationella eller rentav destruktiva mål. Det 

rationella systemperspektivet betonar också behovet av kontroll, då beteende därigenom kan 

kanaliseras och koordineras för att uppnå specificerade mål. Kontroll av medarbetares 

prestationer betraktas således som en garant för rationalitet (Scott & Davis 2007, s. 35, 58). 
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Organisationslogiken kännetecknas således av en instrumentell syn på organisationer, där 

målet är att skapa så goda resultat som möjligt i förhållande till insatta resurser. 

Organisationsmedlemmar antas utföra arbetsuppgifter på ett målrationellt sätt, i bemärkelsen 

att de värderar handlingsalternativ utifrån hur dess konsekvenser förhåller sig till fastlagda 

mål. Målrationalitet förväntas även prägla utformandet av organisationers formella strukturer 

(jmf. Christensen et al. 2005, s. 32). Syftet med organisering anses därmed vara att skapa 

effektiva organisationer, där centrala inslag utgörs av strategier, styrning och ledarskap. I takt 

med att organisationsidentiteten växer sig stark, ökar också mottagligheten för 

managementmodeller, vilka har som utgångspunkt att organisationer är avgränsbara, mätbara 

och styrbara enheter (jmf. Brunsson & Sahlin-Andersson 2000; Røvik 2000, s. 30-34). 

Kunskap om modeller för att uppnå effektiv organisation värderas följaktligen högt inom 

ramen för organisationslogiken (Jacobsson & Svensson 2017, s. 50).  

 

2.3 Att hantera institutionell komplexitet 

Med sin grund i nyinstitutionell teori har perspektivet som utgår från institutionella logiker 

snabbt avancerat till att teoretisera hur olika institutionella krafter inte bara konkurrerar om 

dominans, utan också ofta interagerar och samexisterar. Ansatser har också gjorts att beskriva 

hur ett sådant samspel återverkar på organisatoriskt och individuellt beteende. Det teoretiska 

ramverk som den samlade litteraturen skapat har öppnat för fördjupande studier i 

förutsättningarna för aktörskap och struktur under tillstånd av institutionell komplexitet 

(Martin, Currie, Weaver, Finn & McDonald 2017, s. 104). 

 

2.3.1 Strategiska responser på institutionella tryck 

Oliver (1991) presenterar en tabell med fem strategiska responser som organisationer kan 

vidta i mötet med institutionella tryck. Den första sammanfattas under begreppet samtycke 

och innebär en följsamhet till såväl explicita regler och normer som påbjuds organisationen 

av den institutionella omgivningen, som de osynliga och förgivet tagna. I samtycke ingår 

även imitation av andra framgångsrika organisationer i fältet, till exempel när det gäller 

implementering av populära reformprogram. Den andra strategin kallar författaren för 

kompromiss och går ut på att antingen balansera förväntningarna hos flera segment i den 
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institutionella miljön eller att försöka förena och tillmötesgå dem. Det kan också innebära 

förhandling med institutionella intressenter. Den tredje strategin kallas undvikande och 

beskrivs som ett dolt val att inte bekräfta institutionella normer, att lossa sin förankring i den 

institutionella miljön, eller att förändra organisatoriska mål, praktiker eller domäner. Den 

fjärde strategin är att trotsa institutionella processer, vilket innebär att nonchalera explicita 

normer och värden, utmana regler och krav eller attackera källan bakom det upplevda 

institutionella trycket. Den femte och sista strategin som författaren identifierat är 

manipulation, vilket beskrivs som ett anammande av inflytelserika delar av de normer som 

föreskrivs, att skapa egna värden och kriterier och att dominera institutionella beståndsdelar 

och processer (Oliver 1991, s. 152-159). 

 

Mot Olivers (1991) resonemang invänder Pache och Santos (2010, s. 457) att organisationer 

uppfattar institutionell komplexitet på olika sätt, eftersom institutionella processer filtreras 

och antas på olika sätt av organisationer i ett fält. Att betrakta organisationer som enhetliga 

aktörer, vilka enbart reagerar på externa tryck, innebär att bortse från de sätt på vilka 

institutionella tryck kan leda till interna konflikter. Enligt Pache och Santos (2010) härrör 

institutionella krav även från personal, ledningar, styrelsemedlemmar eller volontärer. Alla 

utövar och förespråkar de olika praktiker, normer och värden som de är upplärda att följa 

eller har socialiserats in i. Genom att vara en del av sociala och professionella grupper menar 

författarna att organisationsmedlemmar agerar enligt bredare institutionella logiker. Det är 

också interna konflikter i sig som anses ligga bakom organisatoriska responser (Pache & 

Santos 2010, s. 457, 495).   

 

2.3.2 Hybrider och befolkade institutioner 

En vidareutveckling av litteraturen om institutionell komplexitet har varit att undersöka hur 

den organisationsinterna idévärlden formar organisationers sätt att uppfatta och svara på 

motstridiga institutionella logiker (Bertels & Lawrence 2016, s. 339). Forskningstraditionen 

bygger vidare på den inriktning som stakats ut av Pache och Santos (2010) som visat hur flera 

motstridiga logiker kan existera parallellt. Detta beskrivs som ett resultat av aktiviteter som 

utförs av "mikronivå-aktörer" (jmf. Blomgren & Waks 2015), vilka utvecklar strukturer och 

system som är förenliga med flera aktiva institutionella logiker (Bertels & Lawrence 2016). 

Ur denna forskningstradition stammar begreppet organisatoriska hybrider, vilket bland annat 

utvecklas av Battilana och Dorado (2010). Begreppet refererar till komplexa uppsättningar 
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relationer som uppstår bland institutionella logiker inom organisationer. Till grund för 

teoribildningen ligger ståndpunkten att logiker uppfattas och hanteras av interna aktörer, vilka 

antingen finner aktiva logiker främmande eller i linje med rådande omständigheter. En logik 

kan också uppfattas som dominerande, beroende på i vilken utsträckning den är central och 

kompatibel med flera uppfattningar och beteenden som finns inom organisationen. Enligt 

Bertels och Lawrence (2016, s. 340) har en viktig del av forskningen om hybrider syftat till 

att belysa den organisatoriska potentialen i att kombinera element från olika logiker, för att 

därigenom vinna legitimitet av flera intressenter samtidigt. Hållbarheten i sådana 

institutionella arrangemang menar Battilana och Dorado (2010, s. 1420) beror på intern 

organisationspolitik. När gruppidentiteter bildas, som är kopplade till enskilda logiker, kan 

spänningar mellan logiker förvärras, vilket gör kombinationen ohållbar.  

 

Bertels och Lawrence (2016) åberopar behovet av ett perspektiv som i högre grad tar hänsyn 

till organisationen som bestående av individer med komplexa, heterogena relationer till 

institutionella logiker, vilka sträcker sig bortom individernas roller inom organisationen. 

Forskning som förenar identitet och institutioner har uppmärksammat individuella identiteters 

kraftfulla inflytande över relationen till institutioner och över responser på institutionella 

tryck. Därmed har institutioner kommit att beskrivas som råmaterialet och riktlinjerna för 

social interaktion, medan institutionernas mening konstrueras och omskapas genom social 

interaktion. Fokus på institutioner som "befolkade" sätter sociala interaktioner i centrum för 

den institutionella analysen. För att förstå hur organisationer reagerar på institutioner - 

inklusive de konkurrerande institutionella logiker som förknippas med institutionell 

komplexitet - måste man först förstå hur människors tankar, känslor och handlingar ger 

mening och liv åt reaktionerna (Bertels och Lawrence 2016, s. 340).  

 

2.4 Sammanfattning 

Utgående från den teoretiska diskussionen ovan förstås institutionella logiker som en form av 

bredare tolkningsramar vilka skapar och reglerar individers och organisationers intressen, 

verklighetsuppfattningar och positioner i ett fält (jmf. Jacobsson & Svensson 2017, s. 46). De 

institutionella logikerna betraktas som uttryckta i form av diskurser, vilka organiseras kring 

ett antal centrala antaganden om världen (jmf. Evetts 2009). En central utgångspunkt är även 

att institutionella logiker förhåller sig till varandra i termer av dominans och underordning. 
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Logikens position i ett fält förstås som ett resultat av de organiserande idéernas 

institutionalisering, det vill säga hur många som delar de antaganden om världen som 

konstituerar logiken (jmf. Svensson & Tomson 2016, s. 31-33). Vidare antas de individer 

som befolkar organisationerna i fältet förhålla sig till institutionella logiker på ett medvetet 

sätt. Genom anpassning till normer och värderingar som förespråkas av dominerande logiker 

kan aktörer skapa sig handlingsutrymme och inflytande (jmf. Battilana och Dorado 2010; 

Bertels och Lawrence 2016).  

 

Fältet som refereras till i denna studie är den svenska statsförvaltningen och mer specifikt 

relationen mellan de som styr (regeringen) och de som styrs (myndigheter). I tabellen nedan 

har idealtyperna för de fyra institutionella logikerna översatts till den studerade kontexten. 

Tabellen beskriver hur organisering av den offentliga sektorn tolkas och värderas utifrån en 

demokratisk, en byråkratisk, en professionell och en organisationslogik. Mål avser vad som 

enligt logiken utgör drivkraft bakom organisering av staten. Legitimeringskälla refererar till 

vilken typ av beteende eller förhållningssätt som enligt logiken ter sig berättigat i en 

förvaltningskontext och identitetsmarkör avser vad som inom logiken ger och formar sociala 

identiteter och status åt statsförvaltningens aktörer (Jacobsson & Svensson 2017, s. 47). 

 

 Demokratisk 
logik 

Byråkratisk 
logik 

Professionell 
logik 

Organisations- 
logik 

Mål Medborgarnas 
möjlighet att på 
lika villkor delta 
i, och ta del av, 
det offentliga 
livet. 

Rättssäkert  
och objektivt 
verkställande 
av regeringens 
politik.  

Kompetent 
myndighets- 
utövning på 
armlängds 
avstånd från 
politiken. 

Effektiv och 
rationell 
organisation. 

Legitimerings- 
källa 

Hänsyn till 
medborgares 
lika värde och 
rättigheter. 

Följande av 
demokratiskt 
instiftade 
regler.  

Förtroende, 
handlingsfrihet 
och kompetens.  

Målrationalitet 
enligt 
konsekvens-
logik. 

Identitetsmarkör Relation och 
förhållningssätt 
till medborgarna 
och deras 
intressen. 

Hierarkisk 
position inom 
den svenska 
förvaltnings- 
modellen. 

Betydelse för 
myndighetens 
funktion och 
prestation. 

Kunskap om 
tekniker för 
effektiv 
organisering och 
måluppfyllelse. 

Tabell 2.4.1 Institutionella logiker i en svensk förvaltningskontext 
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3. Metod 
I följande kapitel redogörs inledningsvis för några kunskapsfilosofiska utgångspunkter som 

varit av betydelse för de metodval som gjorts under studiens genomförande. Därefter 

motiveras valet av forskningsstrategi och undersökningsmetod. Vidare presenteras studiens 

empiriska urval, vilket följs av en diskussion om några metodologiska problem som är 

kopplade till studiens undersökningsmetod. Därefter följer en beskrivning av studiens 

analysstrategi. Slutligen förs en diskussion om studiens autenticitet, pålitlighet och 

träffsäkerhet och några etiska överväganden presenteras.  

 

3.1 Forskningsansats 

I centrum för denna studie står relationen mellan en auktoritativ beslutsmakt och en 

verkställande förvaltning och vad som händer när den förra försöker styra den senare. Det sätt 

på vilket studien angriper detta fall är kvalitativt och präglat av övertygelsen att det om 

relationen i fråga inte finns några absoluta svar att finna. Inte heller beaktas den eventuella 

förekomsten av överordnade strukturer, utifrån vilka det är möjligt att dra slutsatser om 

kausala orsakssamband. I denna studie erkänns och bejakas istället den roll som betraktarens 

förförståelse och närvaro spelar för vilken tolkning som görs av det fenomen som studeras 

(jmf. Lind 2014, s. 116-118). Nedan utvecklas det kunskapsfilosofiska angreppssätt som 

ligger till grund för denna studie och hur det har betydelse för teoretiska utgångspunkter och 

utförande. 

 

3.1.1 Kunskapsfilosofiska utgångspunkter 

Studien utgår från ett ontologiskt ställningstagande vilket kan beskrivas som 

konstruktionistiskt. Enligt en sådan kunskapssyn betraktas sociala praktiker som 

konstruktioner snarare än något objektivt eller absolut (jmf. Alvesson & Sköldberg 2017, s. 

39-40). Utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv antas innebörden av ett socialt 

fenomen vara kontextberoende, vilket innebär att någon essens eller generell “sanning” inte 

existerar utanför den sociala verklighet som studeras (Denscombe 2016, s. 146). 

Grundantagandet är att empiriska observationer kräver en extern referenspunkt, varför 

beskrivningar som görs av ett studieobjekt är beroende av undersökningens utgångspunkter. 
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Vilken kunskap som utvecklas reflekterar med andra ord det perspektiv som forskaren 

företräder (Lind 2014, s. 117).  

 

Avsikten med en kvalitativ forskningsansats är att utveckla teoretisk förståelse. Genom att 

undersöka en specifik social kontext syftar studien till att belysa ett abstrakt fenomen (Lind 

2014, s. 123). Den kvalitativa forskningsansatsen är förankrad i ett tolkande, eller 

hermeneutiskt vetenskapsideal. Begreppet kunskap avser ur ett sådant perspektiv de teoretiskt 

grundade tolkningar som gjorts av empiriska observationer (Lind 2014, s. 117). I 

samhällsvetenskaplig forskning innebär det i praktiken att identifiera och analysera regler, 

normer och praktiker som förbinder individers intentioner med handlingar och skapar sociala 

institutioner. Genom ett sådant angreppssätt kan språkliga konstruktioner blottläggas, liksom 

dess implikationer för den konventionella karaktär som präglar en stor del av den sociala 

verkligheten (Rosenberg 2015, s. 121).  

 

Det nyinstitutionella organisationsteoretiska perspektivet, från vilket studiens teoretiska 

utgångspunkter härrör, kan placeras i en socialkonstruktionistisk tradition, eftersom tal, 

tankar och handlingar enligt denna tradition betraktas som reflektioner av institutionaliserade 

idéer. En annan viktig utgångspunkt för det nyinstitutionella perspektivet som är av betydelse 

för studien är synen på rationalitet som begränsad och kontextbeorende (jmf. Simon 1947).  

 

3.1.2 Fallstudie 

Med hänsyn till studiens ändamål – att undersöka förutsättningarna för regeringens styrning 

av förvaltningen – valdes genomförandet av en fallstudie. Enligt Brymans (2016, s. 688) 

definition innebär det “en detaljerad och intensiv analys av ett enda fall”. Som 

forskningsstrategi betraktad inger metodvalet möjligheter att studera text, tal, tankar och 

handlingar i sitt konkreta organisatoriska och sociala sammanhang (jmf. Lind 2014, s. 123). 

Det fält som står i centrum för denna studie är den svenska statsförvaltningen. Mer specifikt 

kan det empiriska fallet sägas vara positionerat i gränslandet mellan en politisk och 

auktoritativ fördelningsmakt (riksdag och regering) och en neutralt verkställande förvaltning. 

Det är vad som händer när den förra försöker styra den senare som studeras. I studien 

behandlas dessa enheter som offentliga organisationer (jmf. Brunsson & Sahlin-Andersson 
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2000), verksamma i gränslandet mellan flera institutionella miljöer (jmf. Kraatz & Block 

2008; Greenwood et al. 2011).  

 

Studiens fall utgörs av regeringsbeslutet att omlokaliseringa myndigheter från Stockholm och 

dess utsikter till genomslag som en form av styrning. Det anses vara ett fall av motstridiga 

institutionella logiker. Därmed studeras de diskurser som kommer till uttryck i regeringens 

beslutsunderlag och berörda medarbetares tolkningar av beslutet. Syftet med valet att 

genomföra en fallstudie var att kunna placera fallet i en bredare organisatorisk och 

samhällelig kontext. Därtill erbjuder undersökningsformen en viss flexibilitet avseende 

tillvägagångssätt vid insamling av empiri (jmf. Lind 2014, s. 121). Valet att genomföra en 

fallstudie har emellertid medfört vissa avgränsningsproblem som har med studiens fall att 

göra. I en praktisk organisatorisk verklighet är det inte möjligt att ringa in relationen mellan 

den som styr och den som blir styrd, eftersom relationen är abstrakt och inkonsekvent. Det 

går inte heller att på ett adekvat sätt bestämma vad relationen består i, eller hur den i 

huvudsak kommer till uttryck. Framför allt är det inte fråga om en relation mellan två 

sammansatta aktörer. En mer verklighetstrogen beskrivning vore att likna fältet vid ett 

finmaskigt nät av formella och informella relationer mellan organisationer, professioner och 

individer på en rad olika nivåer och i en rad olika konstellationer. Undersökningsformen 

kräver emellertid en avgränsning och ett mer eller mindre godtyckligt beslut om hur 

relationen kan definieras och identifieras (jmf. Czarniawska 2014, s. 194-197).  

 

Beslutet att avgränsa relationen till den mellan beslutsfattare och berörda medarbetare har i 

huvudsak teoretiska orsaker. Det fattades mot bakgrund av synen på den svenska 

förvaltningsmodellen som präglad av förhållandevis fristående myndigheter (jmf. Casula 

Vifell & Ivarsson Westerberg 2013), åtminstone vad gäller dem som berördes av 2017 års 

omlokaliseringsbeslut. Mot en sådan bakgrund antogs regering och förvaltning uppfatta 

beslutet utifrån olika tolkningsramar.  

 

3.2 Empiriskt urval 

I syfte att framställa två narrativ, ett för beslutsfattare och ett för berörda medarbetare, 

genomfördes två empiriska undersökningar. För det första gjordes en dokumentanalys, där 

sekundärdata i form av offentliga tryck, myndighetsrapporter och en debattartikel användes. I 
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dokumenten, vilka producerats direkt eller på uppdrag av beslutsfattarna, eftersöktes idéer, 

attityder och intressen som ligger till grund för omlokaliseringsbeslutet (jmf. Lind 2014, s. 

128; Bryman 2016, s. 563-565). För det andra genomfördes en intervjustudie i syfte att 

undersöka hur berörda medarbetare tolkat beslutet (jmf. Lind 2014, s. 127). Valet att göra två 

empiriska undersökningar baserades på ambitionen att utifrån de empiriska materialen 

skissera två narrativ, ett som representerade beslutsfattarperspektivet och ett som 

representerade medarbetarperspektivet (jmf. Czarniawska 2014, s. 50-53). 

 

3.2.1 Dokument 

En dokumentanalys genomfördes i syfte att få en inblick i de idéer som format 

beslutsprocessen och att därigenom kontextualisera omlokaliseringsbeslutet (jmf. Lind 2014, 

s. 59-60). Urvalet av dokument gjordes genom ett aktivt sökande efter dels argumenterande 

text, som syftat till att motivera omlokaliseringsbeslutet och dels resonerande text, vilken 

enligt beslutsfattarna tjänat som underlag för beslutet (Löfven & Shekarabi 2016). Att en 

dokumentanalys valdes framför andra kvalitativa undersökningsmetoder bottnar i ambitionen 

att följa argumentationen och beslutets beredande över tid. En fördel med dokumentanalyser 

är att det empiriska materialet existerar oberoende av undersökaren och dennes frågor. 

Genom denna metod var det därmed möjligt att undvika hänsynstagande till så kallade 

efterkonstruktioner, det vill säga till motiv och resonemang som konstruerats av beslutsfattare 

efter det att beslutet kommunicerats och blivit föremål för tolkning och bearbetning (jmf. 

Lind 2014, s. 128). 

 

Valet av dokument har inom båda kategorierna grundats på de kriterier om autencitet, 

trovärdighet, representativitet och begriplighet som presenteras av Bryman (2016). Det 

innebär för det första att det empiriska materialet är att betrakta som äkta i bemärkelsen att 

det härrör från de källor som dokumenten anger. För det andra kan dokumenten, med hänsyn 

till det sammanhang de tillkommit och vilka syften de tjänar, sägas vara fria från fel och 

förvrängningar. För det tredje har dokumenten bedömts vara representativa för sin typ, det 

vill säga argumenterande till omlokaliseringsbeslutets fördel eller resonerande kring 

omlokaliseringsbeslutets förutsättningar och konsekvenser. Slutligen har dokumentens 

innehåll uppfattats som tillräckligt tydliga och begripliga för att de ska kunna bli föremål för 

en adekvat analys (jmf. Bryman 2016, s. 546). 
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För kategorin argumenterande texter har följande urval gjorts: 

● Löfven, S. & Shekarabi, A. (2016). ”Fler myndigheter bör flyttas från Stockholm”. 

Dagens Nyheter, 3 mars. 

● Finansdepartementet (2017b). Regeringen omlokaliserar sju myndigheter. 

Pressmeddelande 2017-08-30.  

● Finansdepartementet (2018). Ökad styrning av myndigheternas lokalisering. 

Promemoria 2018-02-19. 

 

För kategorin resonerande texter har följande urval gjorts: 

● Statskontoret (2016). Statliga myndigheters lokalisering – Ett samlat underlag 

(Rapport 2016:8). Stockholm: Statskontoret. 

● SOU 2017:1. En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder - för ett Sverige som 

håller ihop : Slutbetänkande / av Parlamentariska Landsbygdskommittén. Stockholm: 

Wolters Kluwer.  

● Statens servicecenter (2017). Samordning och omlokalisering av 

myndighetsfunktioner. Slutrapport i regeringsuppdrag om samordning och 

omlokalisering av myndighetsfunktioner (Rapport R:008). Gävle: Statens 

servicecenter. 

 

Eftersom samtliga dokument direkt eller indirekt kan hänföras till ett politiskt sammanhang, 

är kategoriseringen av texter som antingen argumenterande eller resonerande inte 

oproblematisk. Detta kan ses som ett uttryck för en generell nackdel med dokumentanalyser, 

nämligen att texter vid sin tillblivelse ofta fyller helt andra syften än de sätt på vilka de 

används i studier (jmf. Lind 2014, s. 128). Argumenterande inslag förekommer i samtliga 

dokument som listas ovan. I de som tillskrivits kategorin resonerande återfinns argumenten 

inte minst i form av förslag eller förmaningar. Kategoriseringen ter sig särskilt godtycklig när 

det gäller slutbetänkandet från Landsbygdskommittén (SOU 2017:1), som till sin karaktär är 

betydligt mer argumenterande än resonerande. Anledningen till att den ändå kodats som 

resonerande är att utredningen genomförts på uppdrag av regeringen och alltså inte direkt av 

beslutsfattare (jmf. Bryman 2016, s. 552-553).  
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3.2.2 Intervjuer 

Utgående från ambitionen att ta del av de tolkningar som berörda medarbetare gjort av 

omlokaliseringsbeslutet framstod intervjuer som en lämplig undersökningsmetod. De ansågs 

också tjäna som en form av stickprov på dominerande institutionella logiker vid myndigheter 

som berördes av beslutet (jmf. Czarniawska 2014, s. 47). Intervjusituationen erbjuder dels en 

direkt tillgång till de subjektiva meningar som eftersöks, och dels utrymme för den 

intervjuade att utveckla tankar, känslor och reflektioner under samtalets gång (jmf. Lind 

2014, s. 59). Även om intervjupersoner bara kan erbjuda sin personliga tolkning av världen, 

har deras berättelser varit av yttersta vikt för studien då de både till sin form och sitt innehåll 

kan betraktas som reflektioner av institutionella logiker (jmf. Czarniawska 2014, s. 49).  

 

Intervjustudien bestod av nio semistrukturerade intervjuer med anställda vid tre berörda 

myndigheter. Kriterierna bakom urvalet av myndigheter var variation i storlek, 

verksamhetsområde, arbetssätt och målgrupp. De två primära urvalskriterier som legat till 

grund för valet av intervjupersoner var för det första att personen skulle varit anställd vid 

myndigheten när omlokaliseringsbeslutet tillkännagavs och för det andra att hen vid 

intervjuns genomförande ännu arbetade vid myndigheten. Därutöver eftersträvades en viss 

variation avseende ålder, kön, befattning och tid av tjänstgöring vid myndigheten. En särskild 

önskan fanns även om att minst en intervjuperson utöver ordinarie tjänst skulle verka som 

facklig representant för anställda vid myndigheten (jmf. Denscombe 2016, s. 70). Urvalet 

gjordes i form av vad Bryman (2016) definierar som ett snöbollsurval (Bryman 2016, s. 415). 

Ett fåtal personer vid tre utvalda myndigheter, vilka utifrån urvalskritererna bedömdes 

lämpliga, kontaktades för att vid intervjutillfället sedan bli ombedda att ge förslag på 

ytterligare intervjupersoner. Processen fortgick så tills en form av empirisk mättnad 

upplevdes vara nådd (jmf. Bryman 2016, s. 410-412).  

 

De tre myndigheter som finns representerade bland intervjupersonerna sorterar under tre 

olika departement, varför det råder relativt stor variation mellan respektive myndighets 

storlek, verksamhetsområde, arbetssätt och målgrupp. Den minsta myndigheten hade vid 

tidpunkten för intervjun färre än 20 anställda och den största fler än 200. Bland 

intervjupersonerna fanns fem olika yrkeskategorier representerade, varav en majoritet var 

utredare med en särskild inriktning. Åldern på intervjupersonerna varierar från strax över 30 

till strax över 60 år. Kortast tid som en intervjuperson arbetat i myndighetens tjänst var drygt 
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ett år och längst tid i tjänst var drygt 16 år. Två intervjupersoner verkade vid sidan av 

ordinarie tjänst även som fackliga representanter. Vad gäller könsfördelningen i urvalet är det 

tämligen ojämt: sju kvinnliga mot två manliga intervjupersoner. Den skeva könsfördelningen 

ter sig något problematisk i förhållande till den faktiska könsfördelningen vid myndigheterna 

och därmed också till urvalets eventuella representativitet (jmf. Bryman 2016, s. 409-410). 

 

Det finns både fördelar och nackdelar med kvalitativa intervjuer av det slag som användes i 

studien. En fördel är att de är resurseffektiva, vilket gör det möjligt att relativt snabbt sätta sig 

in i det fenomen som studeras. Detta kan jämföras med andra kvalitativa metoder, exempelvis 

etnografisk observation, vilket vanligen tar en betydligt längre insamlingsperiod i anspråk. 

Frågorna som ställdes kunde också anpassas till intervjupersonernas kunskaper och 

erfarenheter. En annan fördel är att information som inhämtats från tidigare intervjuer kunde 

läggas till grund för fördjupande frågor i senare intervjuer (Lind 2014, s. 59). 

Bekvämlighetsurval tenderar emellertid medföra vissa problem (jmf. Denscombe 2016, s. 

78). Eftersom intervjupersoner valts på rekommendation av andra intervjupersoner, finns en 

risk att ett eller ett fåtal perspektiv på omlokaliseringsbeslutet fått ta större plats i det narrativ 

som presenteras i studiens empirikapitel än vad som hade varit fallet om urvalet gjorts på ett 

mer strukturerat och målinriktat sätt i förhållande till urvalskriterierna (jmf. Bryman 2016, s. 

412-415). En nackdel med intervjuer är också att de bara kan leda till kunskap om fenomen 

som intervjupersonen är medveten om. I tolkningar av relationen mellan politik och 

förvaltning är det till exempel rimligt att anta att det förekommer en del förgivet tagna 

omständigheter som kan vara svåra att komma åt i en intervjusituation (Lind 2014, s. 59; jmf. 

Czarniawska 2014, s. 48-50). 

 

3.3 Analysmetod 

Analysstrategin som använts i studien kan beskrivas som ett mellanting mellan en deduktiv 

och induktiv ansats. Den teoretiska utgångspunkten – att intstitutionella logiker utgör ett 

adekvat teoretiskt begrepp att relatera empiriska observationer till – var vid tillfället för den 

empiriska undersökningen redan fastlagd. Däremot var den inte formaliserad eller översatt till 

hypoteser. Istället integrerades teorier i arbetet med undersökningens empiriska avsnitt (Lind 

2014, s. 97). Avsikten med ett sådant tillvägagångssätt var att å ena sidan förankra 

insamlingsprocessen i en teoretisk referensram och å andra sidan finna empiriskt grundade 
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logiker att söka teoretiskt grundad förståelse av. Metoden går i linje med Linds (2014) 

beskrivning av så kallad abduktion, där utgångspunkten är att etablera vissa empiriska 

mönster (ytstrukturer), vilka sedan eftersöks i teori (djupgående strukturer). När teoretiskt 

grundad förståelse för de empiriska fenomenen därmed har förankrats, kan de appliceras på 

nya fall för att bedöma hur adekvat denna förståelse är (jmf. Alvesson och Sköldberg 2017, s. 

247-250). Enligt Lind (2014) har abduktiva analysstrategier fördelen att de möjliggör en 

diskussion kring teoriers bärkraft på det empiriska fallet, utan att teorierna behöver bevisas 

eller förkastas. Därför kan strategin betraktas som teoriutvecklande (Lind 2014, s. 97). Nedan 

beskrivs mer utförligt de steg under vilka analysen arbetats fram i denna studie.  

 

3.3.1 Tematisk analys 

Det analytiska arbetet inleddes redan vid transkriberingen av det empiriska material som 

samlats in genom intervjuer. För att skapa ordning i det växande textmaterialet och bana väg 

för en kommande analys markerades de avsnitt som till form eller innehåll uppfattades som 

återkommande (jmf. Rennstam & Wästerfors 2015, s. 69, 82). Denna tolkningsprocess var 

delvis teoristyrd, i bemärkelsen att materialet sorterades i ljuset av nyinstitutionell teori. 

Samtidigt kom empirin att bli styrande för beslutet att avgränsa studiens teoretiska 

referensram till de institutionella logikerna demokrati, byråkrati, professionalism och 

organisation, vars bärande idéer kunde uttolkas ur det empiriska materialet. Andra centrala 

institutioner i västvärlden, som exempelvis marknad, uppfattades inte ha haft en lika 

påfallande inverkan på intervjupersonernas tolkningar och utvecklas därför inte i studiens 

teoretiska referensram (jmf. Lind 2014, s. 97). 

 

Med utgångspunkt i denna inledande sortering skisserades så ett tolkningsschema i syfte att 

ge riktning åt en tematisk analys av dokument. Detta val gjordes mot bakgrund av den 

spridning som rådde mellan de valda dokumentens form, innehåll och syften. 

Tolkningsschemat möjliggjorde ett strukturerat tolknings- och kodningsarbete, där 

uppmärksamhet främst koncentrerades till de teman som också spårats och kodats i 

intervjumaterialet. Koderna, vilka i det här fallet utgjordes av påståenden, sammanfördes 

därefter för att bilda teman, varav tre bedömdes vara överordnade och danande för ett antal 

subteman (jmf. Bryman 2016, s. 588). En försvårande omständighet i tolkningsarbetet har att 

göra med den nackdel som nämns i avsnittet ovan: att dokumenten skapats i helt andra syften 

än att besvara de frågeställningar som ligger till grund för denna studie (jmf. Lind 2014, s. 
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129). Därmed utelämnades textmassor som vid skumläsning bedömdes mindre intressanta för 

studien. Av betydelse för analysens utförande var också ambitionen att belysa motsägelser i 

det empiriska materialet. Detta gjordes mot bakgrund av den teoretiskt grundade förståelsen 

av institutionell komplexitet som förekommande även inom ett beslutsfattar- eller 

medarbetarperspektiv (jmf. Pache & Santos 2010; Bertels & Lawrence 2016).  

 

Den tematiska analys av intervjumaterialet som därefter följde tog vid där den inledande 

sorteringen slutat och kom till sitt utförande att likna den föregående dokumentanalysen. 

Eftersom intervjuerna i sig redan hade gett riktning åt vad som sades och hur, krävdes dock 

inte en lika riktad tematisk analys som den av dokumenten. Den tematiska sorteringen av 

materialet tedde sig även mindre godtycklig, eftersom teman återkom med en mer påtaglig 

klarhet i intervjumaterialet än i dokumenten (jmf. Rennstam & Wästerfors 2015, s. 98-100).   

  

De två tematiska analyserna renodlades i två kronologiskt disponerade narrativ, vilka 

titulerades som beslutsfattarperspektivet respektive medarbetarperspektivet. Presenterade i 

studiens empirikapitel är de koncentrerade till ett antal centrala påståenden, vilka ter sig 

organiserande av en dominerande diskurs. Det är emellertid viktigt att påpeka att en diskurs 

är tänjbar och därför inte helt kan fixeras. Samtidigt har den koncentrerade presentationen 

fördelen att den klargör centrala och ofta för givet tagna föreställningar som i en social 

kontext tjänar som ett slags organiserande fixpunkter. Det är genom dessa föreställningar som 

verkligheten enligt en konstruktionistisk kunskapssyn uppfattas och tillskrivs mening (jmf. 

Rennstam & Wästerfors 2015, s. 88-89).  

 

3.3.2 Teoretiskt grundad analys 

Det sista steget i analysmetoden syftade till att förankra det empiriska materialet i den 

teoretiska diskussion som presenterats i studiens teorikapitel. Till grund för analysen låg ett 

analysschema (jmf. Jacobsson & Svensson 2017, s. 48) i vilket idealtyperna för de fyra 

logikerna demokrati, byråkrati, professionalism och organisation översatts till studiens 

empiriska fält. I arbetet med den teoretiskt grundade analysen relaterades de empiriska 

temana till logikernas mål, legitimeringskällor och identitetsmarkörer i syfte att belysa hur 

institutionella logiker samspelar och kolliderar i tolkningar av omlokaliseringsbeslutet. 

Vidare analyserades vilka uttryck för aktörskap som kunde spåras i det empiriska materialet. 
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Slutligen diskuterades utsikterna för regeringens styrning genom omlokaliseringsbeslutet 

utifrån de institutionella logikernas positioner i fältet (jmf. Bertels & Lawrence 2016). 

 

3.4 Empirisk förankring och etiska överväganden 

Eftersom informationen som definierats och samlats in syftar till att belysa en specifik 

frågeställning, är det enligt “gott vetenskapligt skrivande” (jmf. Czarniawska 2014, s. 181-

185) viktigt att säkerställa att underlaget har en förankring i empirin. Dataunderlaget måste 

dels te sig adekvat i förhållande till det fenomen som studeras och dels relevant sett till de 

frågeställningar och teorier som ligger till grund för undersökningen. Lind (2014) menar att 

en sådan värdering med fördel kan göras utifrån begreppen autenticitet, pålitlighet och 

träffsäkerhet (Lind 2014, s. 131-132). Det råder emellertid allt annat än en kunskapsfilosofisk 

enighet om huruvida “god vetenskaplig sed” är en adekvat fråga att ställa till det kvalitativt 

insamlade empiriska materialet (jmf. Czarniawska 2014, s. 182-191). För denna studie, vars 

underlag i huvudsak består av politiskt laddade beskrivningar och personliga åsikter, gjordes 

dock bedömningen att det finns ett värde i att reflektera kring varför och hur berättelserna 

används. Nedan följer därför en diskussion om underlagets empiriska förankring med 

utgångspunkt i de begrepp som föreslås av Lind (2014, s. 132). Vidare redogörs för de etiska 

överväganden som ligger till grund för materialets användande (jmf. Lind 2014, s. 133). 

 

3.4.1 Autenticitet, pålitlighet och träffsäkerhet 

Empirisk förankring innebär enligt Lind (2014) för det första att studiens dataunderlag är 

äkta, i bemärkelsen att det beskriver vad det är avsett att beskriva. Detta är vad som avses 

med begreppet autenticitet. Vad beträffar urvalet av dokument som används i denna studie 

finns skäl att förhålla sig ödmjuk till denna fråga. Å ena sidan kretsade betydande delar av 

innehållet i samtliga dokument kring ämnet omlokalisering av statlig verksamhet, vilket kan 

sägas legitimera dess utnyttjande i studien. Å andra sidan omfattade flertalet dokument 

textavsnitt som bedömdes vara av mindre vikt för att besvara studiens frågeställning och som 

därför sållades bort under tolkningsarbetet. De olika dokumenten användes av samma skäl 

också olika mycket i studien. Mot denna bakgrund vore det förmätet att påstå att dokumenten 

som ingick i urvalet enbart har kommit till i syfte att beskriva omlokalisering av statlig 

verksamhet, eller att de i studien används på ett sätt som uttrycker dokumentens innehåll i 
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dess fulla bredd. Däremot har dokumenten använts på ett omsorgsfullt sätt i bemärkelsen att 

inga teman har härletts ur text som rör något annat än statliga verksamheters lokalisering; 

temana beskriver vad de är avsedda att beskriva (jmf. Lind 2014, s. 132; Bryman 2016, s. 

384). 

 

När frågan om autenticitet istället riktas mot det dataunderlag som tagits fram genom 

intervjuer kan ett mer legitimt anspråk på empirisk förankring göras enligt den definition som 

föreslås av Lind (2014). Att det är omlokalisering av myndigheter som beskrivs i intervjuerna 

vittnar inte minst ljudinspelningar och nogsamt utarbetade transkriberingar om. I ett försök 

att öppet redogöra för i vilket sammanhang ett citat uttalats och/eller ett tema härletts, 

används också beskrivande metatexter i studiens empirikapitel (jmf. Lind 2014, s. 132; 

Bryman 2016, s. 384). 

 

För det andra menar Lind (2014) att empirisk förankring kräver pålitlighet, i bemärkelsen att 

forskningen bedrivs på ett konsekvent sätt. Detta för att en utomstående ska kunna bedöma de 

tillvägagångssätt som använts i forskningsarbetet. Vad gäller dokumentanalysens pålitlighet 

kan sägas att den lider av samma brister som presenterades angående äkthetskriteriet ovan: att 

flera textavsnitt som förekom i dokumenten av hänsyn till studiens forskningsfråga förbisågs. 

I syfte att kompensera för denna brist har ett konsekvent referenssystem använts vid citering. 

Metatexter har också använts i ett försök att kontextualisera dokumentens respektive 

tillblivelse. Intervjustudiens pålitlighet har istället försökt säkerställas genom en extensiv 

redovisning i studiens empirikapitel. Avsikten har därmed varit att belysa temanas förankring 

i det empiriska materialet. I de fall avvikande åsikter har förekommit har så beskrivits, 

antingen i metatext eller genom belysande citat. Även i detta fall har ett konsekvent 

referenssystem använts, men på ett sätt som tar hänsyn till intervjupersonernas anonymitet 

(jmf. Lind 2014, s. 132; Bryman 2016, s. 384-386). 

 

Avslutningsvis hävdar Lind (2014) behovet av träffsäkerhet, vilket innebär att underlaget 

faktiskt belyser det fenomen som undersökningen gör anspråk på att beskriva. För denna 

studie handlar det om huruvida omlokaliseringsbeslutets förutsättningar som en 

styrningsform faktiskt är ett fall av institutionell komplexitet. Svaret på en sådan fråga kan i 

hög grad sägas vara beroende av den kunskapsfilosofiska ståndpunkt som bedömningen utgår 

ifrån. I studien har emellertid utgångspunkten varit att upprätthålla en stringens mellan 

kunskapssyn, teoretiskt angreppssätt och empiriskt urval. Den abduktiva analysstrategin 
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anses även ha bidragit till att upprätthålla en nära koppling mellan empiriska ytstrukturer och 

teoretiska djupgående strukturer (jmf. Lind 2014, s. 132; Bryman 2016, s. 384-386; Alvesson 

och Sköldberg 2017, s. 247).     

   

3.4.2 Etiska överväganden 

Till grund för behandlingen av de personer som valt att delta i intervjustudien ligger 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (1990), sammanfattade i informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. De syftar huvudsakligen till att 

skydda intervjupersoners integritet. I genomförandet av denna studie har allt deltagande skett 

på frivilliga grunder. Syftet med intervjuerna klargjordes också dirket vid förfrågan om 

deltagande. Intervjupersonerna har vidare försäkrats om anonymitet och att deras utsagor 

behandlas med respekt för det sagda och dess innebörd. De har även fått veta att 

informationen enbart är avsedd att användas i forskningssyfte (jmf. Vetenskapsrådet 1990, s. 

12, 14). 

 

I studien anonymiseras samtliga myndigheter och intervjupersoner som ingår i urvalet. 

Däremot har vissa namn på politiker och andra myndigheter angivits när så har ansetts vara 

relevant. Valet att anonymisera medverkande bottnar framför allt i den känsliga karaktären 

hos det ämne som diskuterats i intervjuerna. Med det i åtanke medför anonymisering två 

fördelar. För det första kan vetskapen om anonymitet bidra till att skapa en öppnare 

samtalsmiljö i vilken intervjupersonen känner sig trygg att tala obehindrat. För det andra 

skyddas intervjupersoner från eventuella konsekvenser av utlåtanden som i något 

sammanhang och av någon orsak inte skulle falla i god jord (jmf. Denscombe 2016, s. 428-

429). Myndigheterna anonymiserades i syfte att undvika identifiering av medverkande 

intervjupersoner (jmf. Vetenskapsrådet 1990, s. 7, 9; Denscombe 2016 s. 430, 432). 
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4. Omlokaliseringsbeslutet 
Det empiriska fält som utforskas i denna studie är den svenska statsförvaltningen. Mer 

specifikt görs ett nedslag i en process där regeringen genom ett förvaltningspolitiskt beslut 

försöker styra förvaltningen. Beslutet tillkännagavs den 30 augusti 2017 och föreskrev 

“omlokalisering” av sju myndigheter från Stockholm till andra orter. Enligt beslutet skulle 

berörda myndigheter inom en viss tidsram flytta hela eller delar av sin verksamhet till en 

angiven ort. Det är tolkningarna av detta förvaltningspolitiska beslut som undersöks i kapitlet 

nedan. I ett inledande avsnitt presenteras ett narrativ kallat beslutsfattarperspektivet, som är 

avsett att belysa övergripande antaganden bakom regeringsbeslutet. I ett andra avsnitt 

presenteras ett annat narrativ, medarbetarperspektivet, som syftar till att beskriva hur beslutet 

tolkas av berörda medarbetare.  

 

4.1 Beslutsfattarperspektivet 

Nedan presenteras en tematiskt disponerad sammanfattning av en dokumentanalys (se urval i 

3.2.1). De sex dokumenten härrör direkt eller indirekt från en politiskt beslutsfattande kontext 

och kan i det avseendet betraktas som beslutsunderlag. Utifrån sex identifierade teman syftar 

avsnittet till att belysa tre centrala antaganden, vilka synes ha format den politiska process 

som kom att mynna ut i 2017 års omlokaliseringsbeslut. Temana presenteras i kronologisk 

ordning i bemärkelsen att avsnittet inleds med en problemformulering och avslutas med en 

beslutsmotivering. Dokumenten används dock i en delvis annorlunda ordning, där syfte och 

inriktning på texten har varit styrande för i vilken utsträckning de används för att belysa ett 

tema. I narrativet nedan återkommer epiteten “statsråden”, vilket refererar till statsminister 

Stefan Löfven och civilminister Ardalan Shekarabi och “kommittén”, vilket åsyftar 

Parlamentariska Landsbygdskommittén.   

 

4.1.1 Destruktiv urbanisering och effektivisering 

Beslutsfattarnarrativet inleds med beskrivning av den problemformulering som kommer till 

uttryck i beslutsunderlagen och som kan tolkas som en bakgrund till 2017 års 

omlokaliseringsbeslut. Nedan sammanfattas problemformuleringen i de två temana 

urbanisering på bekostnad av tillit och effektivisering på bekostnad av jämlikhet.  
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Tema 4.1.1A Urbanisering på bekostnad av tillit 

En återkommande beskrivning bakom 2017 års beslut att omlokalisera sju myndigheter från 

Stockholm är behovet av ett Sverige som “håller ihop”. En för beslutsfattarperspektivet 

danande problemformulering presenteras av statsminister Stefan Löfven och civilminister 

Ardalan Shekarabi i en debattartikel i Dagens Nyheter den 3 mars 2016. I argumentationen 

betonas just behovet av samhörighet; att inte “människor, orter och hela bygder” ska känna 

sig “övergivna”. Sverige beskrivs som präglat av en stark urbanisering, vilken bland annat tar 

sig uttryck i en koncentration av statliga verksamheter till storstäder och i synnerhet 

Stockholm. Utvecklingen beskrivs som en källa till oro och skadad tillit på de orter från vilka 

människor och verksamheter flyttar. Narrativet återfinns i vad som uppges vara en av 

utgångspunkterna för landsbygdskommitténs förslag, vilka presenteras i den statliga 

utredningen För Sveriges landsbygder - en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt 

och välfärd (SOU 2017:1): 

 
Vi vill att staten tar sitt ansvar för ett Sverige som håller ihop [...] För närvarande upplever 
många människor runt om i vårt land urbaniseringens starka kraft, då många verksamheter 
som varit självklara försvinner från orten. [...] Det här tär på tilliten. Tillit och 
sammanhållning är det som har byggt det här landet starkt. (Löfven & Shekarabi 2016) 
 
Kommittén konstaterar att staten dragit sig tillbaka från landsbygderna och allt mer 
koncentrerat verksamheten till tätorter och större städer. En av utgångspunkterna för 
kommitténs förslag är att staten måste bli mer närvarande i hela landet och att staten som 
arbetsgivare måste ta ett större ansvar för landsbygdernas utveckling. (SOU 2017:1, s. 20) 
 

Utvecklingen som beskrivs i citaten ovan uppges vidare undergräva målet om en jämlik och 

rättssäker välfärd i hela landet, något som i sin tur leder till att medborgarnas tillit till staten 

minskar (Löfven & Shekarabi 2016). Såväl roten till, som lösningen på, den problembild som 

målas upp av både statsråd och kommitté stavas statlig organisering.  

 

Tema 4.1.1B Effektivisering på bekostnad av jämlikhet 

Ett argument som lyfts i debattartikeln är att föregående regering visat svagt intresse för 

förvaltningspolitik. Passiviteten anses ha lett till att vissa mål med statlig organisering 

kommit att prioriteras på bekostnad av andra. Ett sådant prioriterat mål är effektivisering av 

statliga myndigheters verksamheter. Enligt statsråden måste staten ta ett övergripande ansvar 

för att jämna ut den skevhet som skapats av den föregående regeringens passiva 

förvaltningspolitik. En del av ansvaret för att förändra den problematiska situationen tillskrivs 
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även myndighetsledningarna, vilka anses nödgade att ta hänsyn till fler värden än den egna 

myndighetens effektivitet. Även i utredningen pekas effektivisering ut som en huvudsaklig 

källa till beskrivna problem. Kommittén menar att strävan att tillgodose effektivitetskrav gjort 

att myndigheter i hög utsträckning kommit att placera sin verksamhet i storstäder: 

 
Vi behöver hitta en balanspunkt mellan närvaro i landet och effektivitet i våra myndigheter. 
[...] Det är inte ändamålsenligt om enskilda myndigheter förändrar sin organisation utan 
hänsyn till om andra myndigheter på samma ort också drar ner sin lokala närvaro. 
Myndigheterna är fristående, men staten som helhet måste ta ett större ansvar för att 
koordinera sin verksamhet. (Löfven & Shekarabi 2016)  
 
Statliga myndigheter har alltmer koncentrerat sin verksamhet till våra större städer. Denna 
utveckling drivs inte av någon naturlag eller av någon ringaktning mot de mer glest befolkade 
delarna av vårt land. Den är istället en konsekvens av det sätt vi valt att organisera och styra 
våra myndigheter på och av kravet på att den enskilda myndighetens effektivitet ska 
prioriteras. (SOU 2017:1, s. 185)   

 

Målet med den förändring som åberopas i både debattartikel och utredning är att skapa 

“statlig närvaro” på platser där en sådan saknas. Först därmed anses medborgares tillit till 

staten kunna återuppbyggas.  

 

4.1.2 Omlokalisering för att synliggöra staten 

Nedan återges beslutsfattarperspektivets beskrivningar av varför just omlokalisering av 

myndigheter kan tjäna som en lösning på ovan beskrivna problem. Resonemangen 

sammanfattas i temana Behov av fysisk statlig närvaro och Statliga vinster med 

omlokalisering. 

Tema 4.1.2A Behov av fysisk statlig närvaro 

Uttrycket “statlig närvaro” definieras varken i debattartikeln eller utredningen i några 

absoluta termer. En generell innebörd som kan utläsas är att minst en myndighet har en fysisk 

placering inom gränserna för området i fråga. Graden av statlig närvaro ökar således med 

antalet statliga myndigheter som bedriver verksamhet i området. Att den statliga närvaro som 

efterfrågas ska vara fysisk betonas av såväl statsråd som kommitté. Detta eftersom 

medborgares tillit anses vara beroende av myndigheters synlighet. Enligt kommittén är det 

även av betydelse vilka myndigheter som utgör den statliga närvaron i ett område. Det är 

främst myndigheter som har “fler medborgar- och företagarkontakter än andra” som anses 

behöva öka sin lokala närvaro. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skatteverket, 
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Pensionsmyndigheten, Polisen och Migrationsverket pekas mot denna bakgrund ut som 

särskilt viktiga (SOU 2017:1, s. 182). I de fallen anses inte de kommunikationsteknologiska 

möjligheter som digitaliseringen skapat tillräckliga för att möta medborgarnas behov:  

 
Vi vill att alla medborgare ska ha tillit till statens olika verksamheter, då kan inte våra 
myndigheter vara anonyma eller osynliga. Relationen mellan myndigheter och medborgare 
kan inte enbart vila på digitala lösningar och enstaka brev. (Löfven & Shekarabi 2016) 
 
Digitaliseringen gör det möjligt att kommunicera med statliga myndigheter via nätet. Men det 
finns också i mer komplicerade ärenden ett behov av personlig kontakt med 
myndighetsföreträdare. För att medborgarna ska känna tillit till de statliga myndigheternas 
verksamhet anser kommittén att staten måste vara närvarande i hela landet – även i de 
landsbygder som har relativt liten befolkning. (SOU 2017:1, s. 60) 

 

Utpekandet av de myndigheter som har tätare kontakter med medborgare och företagare 

markerar en skiljelinje mellan de två argumentationerna. I utredningen hävdas att statlig 

närvaro kan uppnås på två olika sätt. Det ena är att få till stånd en fördjupad samverkan 

mellan statens lokala serviceverksamheter, representerade av ovan nämnda myndigheter. Det 

andra är att omlokalisera statliga tjänster generellt, oberoende av vad det rör sig om för typ av 

verksamheter. I statsrådens argumentation preciseras inte vilka myndigheter som avses vid 

skapandet av en ökad statlig närvaro. Istället betonas behovet av en numerär utjämning av 

statliga verksamheter över landet. Resonemanget skiljer sig från kommitténs ståndpunkt att 

omlokalisering av myndigheter främst är ett sätt för staten att sprida statliga arbetstillfällen. 

Statsråden tonar snarare ner de arbetsmarknadspolitiska vinsterna: 

 
Kommittén menar att regeringen nu bör ta ett krafttag för att sprida de statliga 
arbetstillfällena. Med den snabba utveckling som kommunikationsteknologin har genomgått 
och genomgår finns det inget skäl till att så många myndighetstjänster koncentreras till 
Stockholmsregionen. Behovet av fysisk närhet till riksdag och regering, ett argument som ofta 
framförs av myndighetsledningar, får allt mindre vikt genom de möjligheter som 
digitaliseringen ger. (SOU 2017:1, s. 189-190) 
 
Det finns de som i debatten gärna vill peka på att den statliga närvaron skulle lösa alla 
problem, särskilt på arbetsmarknaden. Så är tyvärr inte fallet. Staten står i dag för cirka 5 
procent av alla arbetstillfällen i landet. [...] Däremot finns stora skillnader i fördelningen när 
man tittar på var myndigheterna har sitt säte. Drygt hälften av landets myndigheter finns i 
Stockholms län [...] Det är inte märkligt att den här obalansen upplevs som orimlig (Löfven & 
Shekarabi 2016) 

 

Citaten ovan indikerar att statsråden finner en utbredd statlig närvaro som målet i sig med 

omlokalisering av statliga verksamheter, medan kommittén betraktar omlokalisering som ett 

sätt att även tillgodose andra samhälleliga mål. 
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Tema 4.1.2B Statliga vinster med omlokalisering 

Kommittén, som gör en åtskillnad mellan servicemyndigheter och övriga, presenterar ett 

antal exempel på vad staten kan vinna på omlokalisering av verksamheter. En sådan fördel är 

minskade verksamhetskostnader för de myndigheter som flyttas till mindre orter. Enligt 

kommittén beror detta på att mindre orter tenderar ha både lägre lokalhyror och mindre 

personalrörlighet (SOU 2017:1, s. 190). Till stöd för kommitténs argumentation läggs även 

det positiva exemplet Danmark, där 3 900 statliga tjänster planeras flytta från Köpenhamn till 

38 orter. Flertalet av mottagarorterna uppges vara relativt små, samtidigt som de är spridda 

över hela landet. Enligt kommittén bör den svenska regeringen dra lärdom av det danska 

exemplet och även analysera vilka synergier omlokaliseringar kan medföra: 

 
Regeringen bör också oftare utnyttja möjligheten att omlokalisera till andra orter än 
residensstäder och större kommuner. Vidare bör regeringen vid en omlokalisering, i likhet 
med Danmark, beakta synergimöjligheterna med regionens offentliga verksamheter och 
näringsliv. (SOU 2017:1, s. 191) 

 

Att omlokalisering av statlig verksamhet är en nödvändig åtgärd för att komma till rätta med 

identifierade problem synes vara utgångspunkt för både statsrådens argumentation och 

kommitténs förslag. När diskussionen så tangerar omlokaliseringens praktiska utförande 

aktualiseras emellertid också frågan om dess potentiella fallgropar och/eller negativa 

konsekvenser. Överväganden av eventuella risker med omlokalisering får framför allt ta plats 

i de dokument som utarbetats på uppdrag av den regering som hålls ansvarig för beslutet. 

 

4.1.3 Ett drastiskt beslut kräver omsorgsfull analys  

I den tredje och sista delen av beslutsfattarnarrativet sammanfattas ett antal överväganden om 

beslutets konsekvenser. Därefter presenteras de argument som i slutändan kom att motivera 

omlokaliseringsbeslutet. Till grund för beskrivningen nedan ligger temana Människor och 

verksamheter kommer att påverkas och Lämpligt urval avgörs av syftet med 

myndighetsflytten.  

Tema 4.1.3A Människor och verksamheter kommer att påverkas 

Statsråden antyder i debattartikeln att de är medvetna om de implikationer beslutet har för 

regeringens styrning av de myndigheter som enligt norm ska verka fristående från den 

politiska fördelningsmakten. Vad som dock uttrycks med betydligt större emfas är 
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medvetenheten om det akuta i den situation som anses råda vid debattartikelns tillblivelse. 

Med hänvisning till orimligheten i snedfördelningen av statlig närvaro betonas så att beslutet 

om vilka myndigheter som ska omlokaliseras kommer föregås av en noggrann analys, vilken 

tar hänsyn till “verksamhetens art och omfattning, kompetensbehov, lokalkostnader med 

mera.” Därtill utlovas säkerställande av “opartiskhet, objektivitet och rättssäkerhet i 

myndighetsutövningen” (Löfven & Shekarabi 2016). Statsråden uttrycker också sin förståelse 

för att ett beslut av denna karaktär kan väcka oro bland berörda medarbetare vid myndigheter 

som flyttas och betonar att det inte är ett beslut som fattas lättvindigt:  

 
Att omlokalisera en myndighet är ett inbegripande beslut som naturligtvis för med sig oro och 
osäkerhet bland dem som arbetar i myndigheten. Risken är att kompetenta medarbetare väljer 
att sluta och att handläggningstiderna blir längre när verksamheten ska byggas upp på ny ort. 
Därför ska arbetet bedrivas med största omsorg och seriositet. (Löfven & Shekarabi 2016) 

 

I syfte att erhålla "ett underlag för att vid behov kunna förtydliga styrningen av 

myndigheternas lokalisering" hade regeringen i maj 2015 gett Statskontoret i uppdrag att 

"kartlägga den statliga närvaron regionalt och lokalt". Till uppdraget hörde även att 

Statskontoret skulle “följa upp myndigheters beslut om lokalisering” och “beskriva hur 

statliga myndigheter koordinerar sina beslut om lokalisering”. Därtill uppdrogs Statskontoret 

att "följa upp den påverkan som statliga myndigheters beslut om lokalisering har för den 

lokala och regionala arbetsmarknaden" (Statskontoret 2016, s. 11). Rapporten Statliga 

myndigheters lokalisering - Ett samlat underlag överlämnades så till regeringen den 29 mars 

2016. 

  

På grundval av en empirisk studie uppgav statskontoret att myndigheter inte ser någon större 

anledning att analysera den specifika placeringsortens lämplighet, då några beslut avseende 

lokalisering sällan fattas i egen kraft. Anledningen till att myndigheter sällan själva fattar 

beslut om omlokalisering till annan ort tolkar Statskontoret som ett resultat av att 

myndighetsflyttar – om än på kort sikt – tenderar att bli ett mycket kostsamt företag. Med 

hänvisning till Riksrevisionens (2009) utvärdering av Konsumentverkets flytt till Karlstad 

och Statens Folkhälsoinstitut till Östersund påpekar Statskontoret även att en myndighets 

verksamhet kan bli svår att upprätthålla efter en flytt. Många medarbetare väljer att sluta, 

vilket innebär betydande förluster av kompetens. (Statskontoret 2016, s. 69) 
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Statskontorets utredning bekräftar statsrådens problemformulering på en väsentlig punkt: att 

en majoritet av myndigheterna har huvudkontor i Stockholms län och att statliga arbetsplatser 

tenderar finnas i större orter. Därutöver tycks stödet emellertid ganska svagt för statsrådens 

narrativ i det underlag som Statskontoret presenterar. När det gäller till exempel direkta och 

indirekta effekter av myndigheters lokalisering på lokala och regionala arbetsmarknader 

hävdar Statskontoret (2016, s. 8-10) att de är marginella. En mer påfallande skiljelinje mellan 

statsrådens och Statskontorets analys går vid beskrivningen av medborgarnas intressen i fråga 

om statlig närvaro. Enligt Statskontoret föredrar en majoritet av medborgarna att ta del av 

digital myndighetsservice framför att besöka myndigheten personligen:  

 
Vår medborgarundersökning visar att många medborgare föredrar att ta del av 
myndigheternas servicegivande digitalt framför att besöka myndigheten personligen. 
Myndigheterna bör därför fortsätta att utveckla sitt digitala servicegivande. Digital service är 
ofta kostnadseffektiv och ger möjlighet att förse medborgare med likvärdig service över hela 
landet. (Statskontoret 2016, s. 10) 

 

Ett argument som stått i centrum för statsrådens problembeskrivning tycks därmed ha 

motbevisas av Statskontoret, vilka har till uppdrag att förse regeringen med underlag för 

beslut om ökad myndighetsstyrning. Kanske är det vid detta tillfälle i beredningsprocessen 

som inriktningen på myndigheter att omlokalisera delvis ändrar riktning. Om medborgare inte 

är intresserade av att besöka myndigheten personligen, finns det då någon vits med att 

omlokalisera myndigheter för att de i högre utsträckning än andra har kontakt med 

medborgare och företagare?  

 

Tema 4.1.3B Lämpligt urval avgörs av syftet med myndighetsflytten 

Ett ytterligare led i regeringens förarbete inför omlokaliseringsbeslutet var att i januari 2016 

ge Statens servicecenter i uppdrag att analysera och föreslå myndighetsfunktioner som är 

lämpliga att bedriva samordnat i staten respektive utanför storstadsområdena. Med det senare 

avsågs i huvudsak utanför Storstockholm (Statens servicecenter 2017, s. 11). I uppdraget 

ingick att “göra en konsekvensanalys av förslaget som ska innehålla bl.a. möjliga 

besparingar, påverkan på den statliga närvaron i och utanför storstadsområdena samt 

effekterna för myndigheternas verksamheter och kompetensförsörjning" 

(Finansdepartementet 2017a). Att omlokalisera funktioner, snarare än hela myndigheter, är 

bland annat något som föreslås av landsbygdskommittén:  
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Diskussionen om omlokalisering av statliga myndigheter har tidigare ofta fokuserat på hela 
myndigheter. Kommittén vill i stället peka på möjligheten att omlokalisera funktioner inom 
myndigheterna. Även i myndigheter som av olika skäl är betjänta av att vara lokaliserade i 
Stockholm kan det ofta finnas funktioner som mycket väl kan vara lokaliserade på en annan 
ort. (SOU 2017:1, s. 187-188) 

 

I Statens servicecenters utredning konstateras att vissa statliga verksamheter lämpar sig sämre 

än andra att flytta. Av dem nämns bland annat verksamheter som av försvarsstrategiska skäl 

har placering i Stockholm. Med hänvisning till att det “överhuvudtaget [är] svårt att tolerera 

negativa omställningseffekter i form av personalavhopp och tempoförluster” avråds 

regeringen även från att omlokalisera “rättsvårdande respektive brottsbekämpande 

verksamheter”. Det bedöms heller inte som lämpligt att omlokalisera verksamheter “som för 

sin funktion är beroende av särskild infrastruktur eller specialiserade lokaler som har 

etablerats i Stockholm”. Sådana lokaler anses kostsamma och tidsödande att återuppbygga på 

annan ort (Statens servicecenter 2017, s. 22-23). I utredningen påpekas även att det i vissa fall 

finns praktiska skäl till att en myndighet är placerad i en större stad:   

 

I vissa statliga verksamheter finns det behov av en lokal närvaro. [...] Omlokalisering av 
stockholmsbaserade operativa tillsynsverksamheter till en annan ort riskerar att berörd 
personal får ohållbart långa restider och sämre möjligheter att upprätthålla god 
lokalkännedom. (Statens servicecenter 2017, s. 23)   

 

Att döma av urvalet av myndigheter som presenterades vid omlokaliseringsbeslutets 

tillkännagivande tycks det emellertid inte som om regeringen tagit någon större hänsyn till 

Statens servicecenters förmaningar. Bland de verksamheter som enligt beslutet ska flyttas 

förekommer till exempel minst en stockholmsbaserad myndighet med så kallad operativ 

tillsynsverksamhet. Vad som däremot kan noteras är att motiveringen bakom beslutet kommit 

att förändras. I det pressmeddelande som tillkännager regeringens omlokaliseringsbeslut och 

som publicerades knappt ett och ett halvt år efter debattartikeln betonas ett argument som 

tidigare varit relativt nedtonat. Nu framhävs nämligen behovet av att erbjuda statliga jobb för 

tjänstemän och akademiker även utanför storstäderna:  

 

Vi måste se till att ta vara på kompetensen i hela vårt land, inte bara i våra storstäder [...] Att 
stärka den statliga närvaron och spridningen av statliga myndigheter är en prioritering för 
regeringen under hela mandatperioden. Det är också ett sätt för regeringen att bidra till att det 
finns statliga jobb för tjänstemän och akademiker utanför de större städerna 
(Finansdepartementet 2017b). 

 



37 
 

En liknande formulering återkommer i Finansdepartementets promemoria, vilken föreslår 

införandet av en ny förordning som ska reglera myndigheters beslut om lokalisering: 

 

Regeringen har [...] konstaterat att det är viktigt att det finns arbetstillfällen för tjänstemän och 
akademiker även utanför de större städerna. Utgångspunkten är att nya myndigheter i första 
hand bör lokaliseras utanför Stockholms län samt att regeringen avser att utveckla 
myndighetsstyrningen så att regionala hänsyn i större utsträckning beaktas 
(Finansdepartementet 2018, s. 6). 

 

I slutändan låter det således som om omlokaliseringsbeslutet i huvudsak hade 

arbetsmarknadspolitiska motiv, vilket kan betraktas som ett avsteg från den linje som 

stakades ut av ansvariga statsråd i debattartikeln 2016. Beslutets karaktär ter sig snarare 

trogen de förslag som kommittén presenterar och som i högre grad än statsråden betonar 

samhälleliga vinster med omlokalisering av statlig verksamhet (SOU 2017:1, s. 186-187). 

Vad som i högre grad än fysisk statlig närvaro bedöms vara landets behov och statens ansvar 

är alltså kvalificerade jobb utanför Stockholm. 
 
 

4.2 Medarbetarperspektivet 

Nedan presenteras ett narrativ som är baserat på en tematisk analys av intervjumaterial. De 

sex temana, vilka anses spegla tre övergripande antaganden, har härletts från intervjuer med 

nio medarbetare vid tre myndigheter som omfattades av 2017 års omlokaliseringsbeslut. 

Beskrivningen nedan är avsedd att i inbördes ordning belysa medarbetarnas tolkningar av 

beslutets teoretiska innebörd, praktiska förutsättningar samt implikationer för staten som dels 

en arbetsgivare och dels en politisk auktoritet. I citeringar refereras enligt en princip där M1, 

M2 och M3 refererar till myndighet och P1, P2 och P3 till personer. Återkommande i citat är 

även uttrycket “[orten]”, vilket avser den ort till vilken myndigheten i fråga är ålagd att flytta 

hela eller delar av sin verksamhet. Enligt motsvarande princip refererar “[regionen]” till den 

region i vilken [orten] är belägen. Vidare åsyftar “[departementet]” det departement under 

vilket myndigheten lyder. I de fall det förekommer har namn på personer ersatts av 

funktioner, till exempel “[GD]” och namn på enheter eller kontor av “[enhet/en]” respektive 

“[kontor/et]”.  
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4.2.1 Ett teoretiskt sett obegripligt beslut 

I denna inledande del av medarbetarnarrativet resonerar intervjupersonerna om beslutets 

teoretiska implikationer. Det görs bland annat genom beskrivningar av de tankar som beslutet 

väckte vid respektive myndighet när det förmedlades, eller vilka motiv som tros vara de 

egentliga orsakerna till att beslutet fattades. Till stöd för påståendet att 

omlokaliseringsbeslutet på ett teoretiskt plan är obegripligt, läggs två teman som benämns 

Avsaknad av logik och Symbolpolitik, valfläsk och förhandlingar.  

Tema 4.2.1A Avsaknad av logik 

En närmast samstämmig medarbetarskara beskriver situationen när beskedet om 

omlokalisering förmedlades som chockartad och känslomässig. Känslan vid mottagandet 

beskrivs i många fall som präglad av både oro över beslutets inverkan på den privata livs- 

och/eller försörjningssituationen och av ilska eller frustration över beslutets undermålighet 

eller obegriplighet. En återkommande skildring är att förmedlarna av beslutet inte kunnat ge 

någon begriplig förklaring till varför just deras myndighet ska flyttas och varför den ska 

flyttas till den specifika orten i fråga. Istället har motiveringen kretsat kring principer och 

politiska slagord. Den generella uppfattningen är att det råder en bristande samstämmighet 

mellan förmedlade motiv bakom omlokaliseringen och det faktiska beslutet:  

 
De kunde bara ge en enda förklaring: ”landet glider isär och vi måste göra staten synlig!” Det 
var typ de argumenten som fanns. Inget annat argument över huvud taget. Och ingen 
förklaring. Så det var bara som en blixt från klar himmel egentligen. (M3, P1)  
 
Folk känner en oro, folk ser ingen logik. Det är just det där med logiken som irriterar många, 
att kunde de åtminstone ha förklarat varför de valde just de myndigheter som valdes, så att 
man i alla fall hade kunnat, ja, se hur de tänkte. Men inte ens det har vi fått veta! (M2, P3) 
 
De sa att de såklart ville att vi skulle flytta med så många som möjligt, men om de hade velat 
det, eller om det hade gått att genomföra, då hade man ju heller inte gjort staten mer synlig 
och man hade inte skapat fler jobb där!? Det blir liksom så ologiskt! Ingen logik på någon av 
nivåerna! (M3, P2) 

 

Flertalet intervjupersoner tolkar bristen på logik som ett uttryck för att beslutet varit illa 

underbyggt, eller att det bottnar i andra orsaker än de angivna. En återkommande formulering 

är att man är överens med politikernas problemformulering, i det avseendet att staten fysiskt 

bör närma sig medborgarna. Flera finner också principen att “hela Sverige ska leva” som en 

adekvat politisk målsättning. Däremot betonar samtliga att en sådan målsättning omöjligt kan 
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uppfyllas genom att flytta just de myndigheter som intervjupersonerna arbetar vid. Orsaken 

till det anses ha att göra med arten av den verksamhet som respektive myndighet bedriver: 

 

Jag förstår att man är rädd för att vissa regioner ska avfolkas och att man vill göra någonting 
åt det, men jag tycker att man börjar i helt fel ände och det här är inte det som folk vill ha! 
Små konstiga specialistmyndigheter!? (M1, P3) 
 
Själva principen att man ska flytta ut myndigheter och komma närmare folket, [...] jag tycker 
det är en bra princip! Men jag har inte någonting med tredje man och göra! [...] Vi har liksom 
inte alls den funktionen. Och så ska det skapa arbetstillfällen utanför Stockholm då. Jag hörde 
att det behövdes poliser i Ronneby – det har jag lättare att förstå! (M2, P1)  

 

Att valet av myndigheter ter sig obegripligt är en återkommande utsaga bland berörda 

medarbetare. Argumenten som uttalats från politiskt håll: att staten måste bli mer synlig och 

att den måste komma närmare medborgarna, tolkas som ett krav riktat mot andra myndigheter 

än de utvalda. Ingen av de vidtalade anser sig ha någon betydande kontakt med medborgare 

och i synnerhet inte i det fysiska rummet. De uppfattar sig heller inte som kända i några 

bredare befolkningslager:  

 
De förklarade att det inte är frågan om att skapa nya arbetstillfällen, utan det handlar om att 
öka den statliga närvaron och på det sättet minska klyftorna i samhället. Och det känner jag 
personligen att jag inte riktigt begriper mig på [...] det är en väldigt smal nisch det här, 
gemene man vet ju inte att vi finns för det mesta, eller känner till vad vi gör och hur. (M1, P1) 

 

En annan invändning mot urvalet är att samtliga intervjupersoner uppfattar myndigheterna 

som specialistmyndigheter, varav framför allt en redan har svårt att rekrytera rätt kompetens. 

I det fallet ter sig särskilt valet av lokaliseringsort svårbegripligt för intervjupersonerna, både 

utifrån ett myndighetsperspektiv och utifrån ett medborgarperspektiv. Det förra då det saknas 

relevanta utbildningsmöjligheter på orten och det senare eftersom omlokaliseringen inte lär 

resultera i några arbetstillfällen som ortsbefolkningen kan fylla: 

 
Jag har försökt fatta det, men det är fullständigt obegripligt! Fullständigt! Jag tror det beror på 
okunskap. För det tar lång tid att komma in i jobbet, och för att över huvud taget få 
anställning så ska du ha gedigen kunskap. Och den här nationella kompetensen på området – 
den minskar! [...] Det är helt ofattbart! (M2, P1)  
 
Det finns väl andra myndigheter som borde vara självklara [...] Men vad har [orten] för 
intresse av vår? Det är svårt att hitta kompetenser till den här myndigheten! [...] Vi jämför ju 
med de andra myndigheterna som också drabbades, och i vissa fall hårdare än vi, men då var 
det ju ofta till universitetsorter!? (M2, P3)    
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Att mottagarorten lär ha svagt intresse av de myndigheter som omlokaliseras är ett 

resonemang som återkommer i flera intervjuer. Det är framför allt med hänvisning till det 

begränsade antalet arbetstillfällen som omlokaliseringen medför, eller att det saknas en tydlig 

koppling mellan mottagarortens egenskaper och den omlokaliserade myndighetens 

verksamhet. Medarbetare vid en av myndigheterna framhäver också sin oförståelse för 

beslutet att omlokalisera en myndighet som ligger under utredning, något de finner 

ogenomtänkt då flytten kommer att äga rum innan utredningen presenterat sina förslag. En av 

intervjupersonerna vid denna myndighet påtalar risken för att omlokaliseringsbeslutet 

kommer att påverka utredningen, i vilken man därmed riskerar bli tvungen att avstå från vissa 

förslag. Intervjupersonen menar till exempel att sammanslagning med annan myndighet i 

Stockholm hade kunnat bli ett förslag, som i ljuset av omlokaliseringen ter sig orimligt.  

 

Tema 4.2.1B Symbolpolitik, valfläsk och förhandlingar 

Mot bakgrund av den bristande logik som beskrivs ovan, är en vanlig tolkning att det är fråga 

om ett “signal-” eller “symbolpolitiskt” beslut. De flesta intervjupersonerna ger uttryck för 

misstanken att det över huvud taget inte har funnits någon tanke bakom valet av de 

myndigheter som ska omlokaliseras. En återkommande spekulation är att urvalet skett mer 

eller mindre slumpmässigt; att varje departement fått i uppdrag att välja en eller ett par 

myndigheter som ska flyttas. Andra tror att valet av just deras myndighet berott på att en 

sådan omlokalisering bedömts vålla mindre skada än andra; att valet skett på grundval av en 

slags uteslutningsmetod:  

 
Att det kommer nu och att det kommer besked om så många myndigheter, det tror jag är 
valfläsk, därför att det känns inte genomtänkt! [...] Det är lite som att varje statsråd får fundera 
över vilken myndighet det skulle kunna vara under sitt politikområde. Ungefär som att det är 
betingat att varje statsråd ska vaska fram någon. Nu raljerar jag verkligen, men lite så känns 
det! (M1, P1) 
 
Vi kände ju att de blev tvingade att välja en myndighet som skulle bort från Stockholm [...] 
och då tog de den som gav minsta möjliga skada [...] Vi har ju ingen operativ verksamhet, så 
om [myndigheten] inte gör något på några år så är det ingen som märker det [...] Det är en ren 
symbolpolitik, så uppfattade vi det. Det fanns ju ingen mening med att flytta en myndighet 
som fungerar väldigt väl!? (M3, P1)  

 

En av intervjupersonerna tror att valet av myndigheter skett utifrån politikernas värdering av 

vad som utgör en “viktig” respektive “oviktig” myndighet, där ett första urval utgjordes av de 

myndigheter som politikerna funnit minst viktiga. Tanken baseras på uppfattningen att ett 
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senare omlokaliseringsbeslut samma år, gällande en mer välkänd myndighet, verkat mer 

välgrundat. En liknande tankegång återkommer vid en annan myndighet, i vilken man 

uppfattat beslutet som ett uttryck för att verksamheten inte åtnjuter politisk legitimitet. 

Beslutet tolkas därmed som ett bevis på att den verksamhet som medarbetarna själva månar 

om inte längre betraktas som viktig; att ansvariga politiker är beredda att äventyra 

verksamhetens fortlevnad i syfte att göra politiska poänger. Vid samma myndighet påtalas 

även misstanken att valet av myndigheter att omlokalisera delvis kan ses som ett kvitto på 

vilka myndighetschefer som förmår ta spjärn mot regeringens vilja och stå emot drastiska 

politiska infall: 

 
En person som inte ska flytta – och inte hans enhet heller – har flera gånger sagt att “det är ju 
precis som att vi inte är viktiga längre; vårt arbete är inte viktigt!?” Och vi tycker ju att det är 
jätteviktigt! Jag har ju ägnat hela mitt liv åt det här! Och de här frågorna är superviktiga [...] 
och nu plötsligt är det inte viktigt utan den risken tar man!? (M2, P1) 

 
Jag misstänker ju att det handlar om hur goda kontakter generaldirektörerna har på 
departements- och regeringsnivå. [...] Nu sa ju vår generaldirektör att [hen] bara väcktes av ett 
telefonsamtal en söndagsnatt, men jag tror ändå att vissa generaldirektörer har en sådan 
integritet och styrka att man inte vågar ge sig på deras myndigheter. (M2, P3)   

 

Tolkningen av beslutet som symbolpolitiskt hänger i flera fall ihop med uppfattningen av 

beslutet som ologiskt eller ogrundat; att det inte har funnits någon konsekvensanalys eller 

samlad strategi bakom. Samtliga intervjupersoner delar också uppfattningen att beslutet att 

omlokalisera myndigheter från Stockholm fattades innan valet av vilka myndigheter som ska 

flyttas. Därmed har motiveringen som presenterats vid omlokaliseringarnas tillkännagivanden 

åsyftat omlokalisering av myndigheter generellt och inte den specifika myndighet som mottar 

beskedet. Två intervjupersoner menar att beslutet bör tolkas som grundat på en politisk logik 

eller vision, varför det inte finns skäl att försöka förstå varför just en specifik myndighet ska 

flyttas. Förklaringen, menar intervjupersonerna, är att myndigheten har blivit drabbad av 

symbolpolitik: 

 

Det är ju valår och det har redan dykt upp som en valfråga med ”hela Sverige ska leva” [...] 
det är redan bestämt att det ska göras, och nu gör man det bara. Det är ingen pardon och, igen, 
det är inte rationellt, men det finns en politisk logik i det! Någon har kommit på att det här är 
politiskt intressant och nu gäller det att fullfölja den linjen, till vilket pris som helst. (M3, P3) 
 
Såhär är det när man jobbar statligt! Man kan sköta sitt arbete jättebra, men det spelar ingen 
roll för sedan kan det komma någon jeppe och säga: ”nu ska vi göra såhär!” Och då bara gör 
man det […] Och så försöker man stöta och blöta: ”varför blir det så? Hur kan vi förebygga 
att det blir så i framtiden?” Och så gör man en jättebra utvärdering och sen så kommer det en 
ny jeppe, som inte läser utvärderingen, för det gör de inte, för den har en vision! (M3, P2)    
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Även om flera uppfattar det som mer eller mindre verkningslöst att försöka förstå beslutet på 

ett teoretiskt plan och som därmed har accepterat myndighetens öde, är det många som är 

kritiskt inställda till omlokalisering av statlig verksamhet i sig. Det förekommer också en hel 

del invändningar mot det praktiska utförandet av respektive myndighetsflytt. 

 

4.2.2 Omlokalisering av statlig verksamhet är en dålig strategi  

Påståendet att omlokalisering av statlig verksamhet är en dålig strategi markerar inledningen 

av medarbetarnarrativets andra del, i vilken omlokaliseringsbeslutets praktiska implikationer 

diskuteras. Med det avses i de flesta fall vilka konsekvenser beslutet anses få för 

myndighetens verksamhet, i termer av prestation, kompetens och legitimitet. Resonemangen 

sammanfattas i temana Bristfälligt utförande respektive Verksamheten tappar kompetens och 

fart.  

Tema 4.2.2A Bristfälligt utförande 

Utifrån ett verksamhetsperspektiv uppfattar de flesta intervjupersonerna omlokalisering av 

statlig verksamhet som en dålig förvaltningspolitisk strategi. Flytten antas resultera i en rad 

negativa konsekvenser för respektive myndighets verksamhet, varav en del beskrivs som 

redan kännbara. Flera av intervjupersonerna hänvisar till utredningar eller berättelser om 

tidigare omlokaliseringar, i vilka det inte anses finnas stöd för att positiva effekter på 

mottagarorten har överträffat de förluster som staten och berörda verksamheter har gjort i och 

med flytten. Erfarenheten av myndighetsflyttar anses snarare vittna om motsatsen: 

 
Vi har ju haft en sådan här information [...], där generaldirektörer från andra flyttade 
myndigheter var med och talade om hur de hade upplevt det hela, och det dom då sa var att 
“delade enheter är inte bra!” Men det blev det ändå. [...] Vi får väl se om det här bara är 
början eller om [politikerna] inser att det kostar mer än det smakar att flytta. 
[Generaldirektörerna] sa också att det tog minst fem år innan de ansåg att myndigheten var 
tillbaka på samma nivå igen som innan flytten. Och jag tror inte att det räcker! (M2, P3) 
 
En del [av de verksamheter som flyttar] är väldigt små, väldigt specialiserade, och där kanske 
det finns en ännu större risk att man tappar ordentlig kompetens. Sedan har det ju varit ett 
antal omflyttningar tidigare, och det är väl svårt att säga att det är någon som har blivit riktigt 
lyckad. […] Många myndigheter uppfattar jag dessutom är på väg tillbaka. (M1, P2) 

 

Oavsett hur intervjupersonerna ställer sig till omlokalisering i sig, är den generella 

uppfattningen att utförandet av den egna myndighetens flytt har präglats av flera brister och 
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oegentligheter. En återkommande invändning är att det inte tycks ha funnits någon idé från 

beslutsfattarnas sida om vilket syfte de olika omlokaliseringarna ska uppfylla:  

 

Jag tycker att det ska vara baserat på någon slags konsekvensanalys: vad man vill med 
myndigheten. Inte att man har som primärt mål att man ska utlokalisera för utlokaliseringens 
skull, utan för att det liksom ska ha en poäng för verksamheten. [...] om man ska etablera en 
ny myndighet kollar man ju självklart på: var ska den ligga? Var finns det ett behov av 
arbetstillfällen, kunskap och så vidare? Och så startar man den där. (M3, P2) 
 
Det fanns ingen konsekvensanalys! Det fanns ingen formulerad tanke kring varför just den 
här myndigheten skulle flyttas till just [orten] just nu. Det kunde de inte svara på. Och det är 
det som jag tycker är det mest irriterande i det här. Det fanns ingen orsak, det fanns ingen 
problemformulering. Om det här var svaret: att flytta till [orten], vad var då frågan? Fanns 
ingen fråga! (M3, P3) 

 

En återkommande kritik mot omlokaliseringsbeslutet är att det är mycket resurskrävande. 

Utgående från uppfattningen att de myndigheter som ska omlokaliseras inte bedriver en typ 

av verksamhet som medborgare är intresserade av att ha en fysisk närhet till, beskrivs de  

ekonomiska utgifterna i flera fall som “slöseri med skattebetalarnas pengar”. Eftersom 

flertalet intervjupersoner själva inte finner någon mening i urvalet av myndigheter har de 

svårt att föreställa sig att medborgarna skulle göra det. De har också svårt att föreställa sig att 

den medborgare som trots allt stödjer regeringens omlokaliseringsbeslut är införstådd med 

hur kostsam den verkställande processen är:   

 

Jag tycker att det är ett slöseri med skattemedel! Ett exempel: vi har ett hyresavtal som 
sträcker sig till 2020 och det sitter vi ju fast med här i Stockholm. Vi har också ett tillfälligt 
hyresavtal i [orten] för en tid framåt. Sedan ska man då hitta nya lokaler. Det blir ett tredje 
avtal, åtminstone, som man ska ingå. Jag menar, det är helt galet! Och sen är det klart att det 
tillkommer ju kostnader [...] för det är ju ganska mycket resor nu, fram och tillbaka. [...] Men 
också vad det kostar i ineffektivitet, kan man ju fundera över [...] det blir ju kvittot sedan när 
vi ser hur det går med handläggning och sådant. (M1, P1) 

 

Flera intervjupersoner beskriver omlokaliseringskostnaderna som ett exempel på hur 

ogenomtänkt beslutet är och hur långt ansvariga politiker är beredda att gå för att göra “enkla 

politiska poänger”. Men det är inte bara utförandet som intervjupersonerna har synpunkter på. 

Flera är också oroade över hur den verksamhet som myndigheten bedriver ska kunna 

återskapas på ett fungerande och legitimt sätt på den nya orten. 
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Tema 4.2.2B Verksamheten tappar kompetens och fart 

Omlokaliseringen anses medföra en rad problem, både på kort och längre sikt. En av de 

omständigheter som beskrivs som särskilt akuta är det drastiska antalet uppsägningar som 

följde efter omlokaliseringsbeslutets tillkännagivande. Som en konsekvens av denna 

utveckling befarar flera intervjupersoner att väsentlig kunskap och erfarenhet försvinner från 

organisationen, något som anses äventyra kvaliteten i den verksamhet som byggs upp på nya 

orten. Flera påtalar att det utan kompetensöverföring och stöd från “veteraner” kan bli svårt 

för nyanställda att återskapa en fungerande verksamhet på nya orten:  

 

Min enhetschef är jätterädd för att vissa av de här veteranerna ska sluta. Hon har ju sagt att 
hon vill vara med på möten när man pratar om deras villkor, för hon är ju jätterädd att hon ska 
sitta där med bara en massa rookies i knät. För det här är ju en verksamhet som tar tid att lära 
sig, jag har ju jobbat här i två år och jag känner mig som en nybörjare! (M1, P3) 
 
Vi har väldigt många revisioner och är väldigt, alltså överdrivet, regelstyrda, så det kommer 
vara extremt svårt för en ny kader utan att ha skapat en lärande organisation! (M1, P2) 
 
Jag tror också att det där med kompetensöverföring blir svårare, för det är mycket med det här 
att gå bredvid och se hur andra jobbar och att förstå myndighetsperspektivet och sakfrågorna. 
Jag har ju jobbat länge men jag tycker jag lär mig saker hela tiden ändå. Det behövs repetition 
också. (M2, P1) 

 
 
En annan konsekvens, kopplad till de många uppsägningarna, är att belastningen på de 

kvarvarande medarbetarna i vissa fall upplevs som tyngre. I en av de mindre myndigheterna 

var arbetet redan från början fördelat över ett litet antal personer. När flera uppsägningar 

sedan ägde rum på kort tid kom de kvarvarande att förses med ett flertal överblivna 

arbetsuppgifter. Den stora arbetsbördan försvårade också det alltmer akuta behovet av göra 

nyanställningar. Som en konsekvens hyrdes konsulter in från ett bemanningsföretag, vilka 

enligt intervjupersonerna saknade nödvändig kompetens för uppdraget. Förlusten av 

kompetenta medarbetare upplevs därmed ha äventyrat verksamhetens kvalitet och legitimitet, 

då myndighetens prestationsförmåga sjunkit i beslutets eftermäle: 

 

Det vi har och hade var ju någonting riktigt bra! Vi har ju väldigt stort förtroende ute i 
regionerna idag. Vi har hög legitimitet och folk känner till oss och vet vad vi står för. Nu 
kommer det svaja lite. Och det är synd för [departementet] själva, för de hade ju någonting 
bra på gång som de i princip sparkar undan benen för nu, och så får vi resa oss igen och börja 
om från början. Och det är ju resursödande, och vi förlorar tid i vårt arbete. (M3, P3) 

 

Verksamheten anses ha förlorat legitimitet på fler myndigheter än den ovan nämnda. Detta 

ses inte sällan som kopplat till myndighetens flytt från Stockholm. Flertalet intervjupersoner 



45 
 

menar nämligen att det funnits en poäng med Stockholm som placeringsort för myndighetens 

verksamhet. Det kan till exempel handla om närheten till en högre utbildningsinstitution som 

erbjuder för myndigheten relevanta specialistutbildningar, eller att myndighetens målgrupp är 

organisationer med säte i Stockholm. När myndigheten nu flyttar, förlorar verksamheten 

därmed en central legitimitetskälla. Några av intervjupersonerna uppfattar även att nödvändig 

samverkan underlättas när myndigheter koncentreras till huvudstaden: 
 

De flesta jag pratar med tycker ju att det är väldigt synd, att det är väldigt sorgligt. De som 
man har ett nätverk med här i Stockholm, de flesta organisationer, sitter ju ändå här! Och ur 
effektivitetssynpunkt tycker jag det är bra att vissa verksamheter faktiskt är koncentrerade, för 
att det är lättare att samverka! Jag tycker inte att det är fel med viss koncentration till 
huvudstaden. (M3, P1) 
 
Vi sitter ju och jobbar mest med huvudkontor och de är ju i Stockholm, det är ingen som är i 
[orten] liksom!? Vi har ju svårt nog att nå [huvudkontor] som det är, så de lär ju knappast 
vilja åka och träffa oss i [orten]. Det är ju vi som kommer att få åka. (M1, P3) 

 

För de myndigheter som omlokaliseras till en ort som anses befinna sig på pendlingsavstånd 

från Stockholm aktualiseras även ett antal praktiska frågor. Om möten till största del äger 

rum med samverkanspartner i Stockholm, måste då medarbetare ändå åka fram och tillbaka 

till den nya orten? Om så är fallet menar flera intervjupersoner att beslutet implicerar en 

politisk ståndpunkt att närvaron på den nya orten värderas högre än en effektiv 

myndighetsutövning. En av intervjupersonerna menar att pendlingsavståndet delvis urlakar 

omlokaliseringsbeslutet:   

 

Det är väl mest det praktiska jag har tänkt på. Om jag nu skulle pendla, hur ska det gå till rent 
praktiskt? Jag har ju möten i Stockholm, måste jag åka till [orten] ändå på morgonen och 
sedan tillbaka? (M2, P2)  
 
Det sägs ju att vi ska ha lokaler [i orten] till sådana som kommer dit och att det ska finnas här 
också då, om man ibland måste vara här. Men det är ju en farhåga jag har att de som är här 
tänker: “jamen, det är bara en som ska hit, det är bättre att [hen] åker till Stockholm”. Och det 
blir billigare också, för varje gång vi åker till Stockholm så blir det en tjänsteresa. Men, jag 
menar, då har man inte flyttat!? Då kan man ju lika gärna ha distansarbete alltid, förutom när 
det är möten!? (M2, P1) 

 

En av intervjupersonerna menar att omlokaliseringens bristfälliga utförande i själva verket 

kan förstås som ett uttryck för oförmåga att utnyttja de möjligheter som digitaliseringen ger. 

De problem som beslutsfattarna hävdat att omlokaliseringarna ska lösa, och som i hög grad 

handlar om brister i de statliga verksamheternas tillgänglighet, menar intervjupersonen är av 

en sådan art att de med fördel kan lösas digitalt: 
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Jag tycker att det handlar jättemycket om inkompetensen vad gäller digitalisering också, hur 
man kan använda det som verktyg [...] Det är ju liksom absurt hur mycket skattepengar som 
kommer gå åt här!? Bara nu, att det här året blir ineffektivt!? Vi kommer ju hålla på och 
spotta ut saker, men inte alls i samma omfattning. Och kostnaden att rekrytera och hitta nya 
lokaler och åka fram och tillbaka… but why!? (M3, P2) 

 

Det generella intrycket bland berörda medarbetare är således att beslutet på ett teoretiskt plan 

ter sig ologiskt och svårbegripligt samtidigt som det praktiska utförandet medför en rad 

oönskade konsekvenser för såväl myndighetens verksamhet, som dess omgivning och 

finansiärer i skattebetalarna. Men kritiken slutar inte där. Ett tema som får ta minst lika stor 

plats i intervjumaterialet är besvikelsen över staten som arbetsgivare och hur den behandlar 

sina anställda. 
 
 

4.2.3 Staten sviker sina anställda 

Denna medarbetarnarrativets avslutande del är avsedd att återge intervjupersonernas åsikter 

om beslutets implikationer för staten som arbetsgivare och för dess politiska företrädare. 

Utgående från ett arbetstagarperspektiv resonerar intervjupersonerna kring hur de uppfattat 

inte bara beslutet i sig, utan även de kringbeslut som fattats av arbetsgivare och politiker som 

bland annat har med arbetsvillkor i samband med flytten att göra. Nedan sammanfattas 

resonemangen i temana Berörda medarbetare mår dåligt och Tappad tilltro till politiken.  

Tema 4.2.3A Berörda medarbetare mår dåligt 

I de flesta intervjuer beskrivs situationen efter beslutets tillkännagivande som chockartad, 

känslomässig och dramatisk. Bland känslorna som berörda medarbetare gett uttryck för 

förekom allt från bestörtning och oro till vrede och förödmjukelse. Ett återkommande uttryck 

är att staten “svikit” sina anställda och att arbetsgivaren agerat helt okänsligt inför de 

individer som drabbas. Flera intervjupersoner ger uttryck för misstanken att beslutsfattarna 

tagit med i beräkningen att det är mycket sällsynt med medarbetare som väljer att flytta med 

myndigheten och att man därmed kallt räknar med att kunna ersätta hela personalstyrkan 

genom nyanställningar i mottagarorten. Bland de äldre medarbetarna beskrivs en tilltagande 

oro över att i slutändan inte ha valet att avstå från flytt, eftersom man inte tror sig vara 

attraktiv nog på arbetsmarknaden för att få ett nytt jobb. I de fallen upplevs förödmjukelsen 

som särskilt stark, eftersom man varken känner sig värdesatt på den nuvarande arbetsplatsen 
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eller på arbetsmarknaden. Vid en av myndigheterna beskrivs situationen för de kvarvarande 

medarbetarna som särskilt otrevlig. I det fallet anses myndighetsledningen ha vänt sin 

befintliga personal ryggen: 

 

I mitt fall kanske det till och med är bra, för då får jag en chans att se mig om och just nu är 
arbetsmarknaden ganska bra för statsvetare. Men jag har många äldre kollegor som inte tror 
att de kommer vara särskilt attraktiva på arbetsmarknaden. (M1, P3) 
 
Det känns väl lite konstigt att jag inte, än idag, har haft något personligt samtal med 
myndigheten om vad de anser om min kapacitet, eller hur de vill att jag ska förmedla min 
kunskap eller finnas kvar, eller inte finnas kvar!? [...] Det finns otroligt mycket saker som 
man vet skulle kunna få människor att må bättre, än det här [...] Man är så säker på att många 
inte kommer vara kvar att man går ut med en stor rekrytering före jul i [orten] och säger att 
”nu nyanställer vi!” Är det liksom mitt jobb, eller någon annans jobb, eller...? (M1, P2) 

 

Bland de intervjupersoner som inte arbetat i offentlig sektor längre än ett par år uppfattades 

omlokaliseringsbeslutet som särskilt chockartat. Flera ger uttryck för sin häpnad över hur 

ovarsamt staten behandlar de medarbetare som troget tjänat sin arbetsgivare i många år, som 

trivs med och engageras av sitt arbete och som inte sällan varit med och byggt upp 

verksamheten i Stockholm. Samma personer som förfasas över sina äldre kollegors 

behandling betonar också att de i sitt sökande efter nytt jobb kommer att vända sig till 

arbetsgivare utanför den offentliga sektorn: 

 

I hela den här processen så var det väldigt tråkigt att se hur andra hanterar det, [...] man har ju 
ändå någon slags relation till sin arbetsgivare och hur den bara raseras i ögonen på folk. Att 
det bara är uppgivenhet inför det här: ”jaha, nu händer det här, nu bara är det så och jag har 
inget att säga till om”. Och sedan att jag själv också, som på ett ganska abrupt sätt fick veta 
det här, tänkte: ”jaha, är det såhär att jobba på myndighet!? Ja, då är det ju inte så kul att 
jobba för staten. Då kan jag ju kanske jobba privat då istället.” (M3, P2)  

 

Kritiken mot arbetsgivarens behandling av sin personal är dubbel. För det första uppfattas 

myndighetsledningen i flera fall ha agerat själviskt i fråga om omlokaliseringen, då de ansetts 

vara mer benägna att tillmötesgå beslutsfattarnas krav än den egna personalens. Vissa 

generaldirektörer uppges ha varit mer eller mindre öppna med sin följsamhet gentemot 

beslutsfattarna. Motiveringen lär i det fallet ha varit ovilja att äventyra möjligheten till 

chefskap vid annan myndighet framledes. För det andra uppfattas omlokaliseringsbeslutets 

utformning vittna om hur staten på en övergripande nivå inte bryr sig om sina anställda. Det 

anses framför allt tydligt i och med de arbetsvillkor som aktualiseras i samband med flytten, 

vilka i flera fall betraktas som otillräckliga för att det ska vara mödan värt att flytta med 
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myndigheten. Viljan att markera handlingskraft inför valet 2018 tros i det fallet väga tyngre 

än att premiera troget arbete i det offentligas tjänst.  

 

Några intervjupersoner påtalar att deras val att arbeta i offentlig sektor delvis berodde på 

uppfattningen att staten erbjuder större anställningstrygghet och bättre villkor än inom privat 

sektor. Andra hävdar att prestige, och möjligheter till kvalificerade jobb har varit en viktig 

drivkraft bakom valet att arbeta statligt. I båda fallen anses förväntningarna ha grusats och 

incitamenten för att fortsättningsvis söka offentliga jobb vara små. Oberoende av vem som 

klandras för den svekfulla behandlingen av medarbetare vid de omlokaliserade 

myndigheterna är kritiken förhållandevis entydig: staten som arbetsgivaren förstår inte att 

värdesätta kompetens:     

 
Det känns ju verkligen som att staten inte bryr sig ett dugg om sin anställda. Och inte 
värdesätter kompetens som har byggts upp inom en myndighet. [...] det finns ju andra 
kompetenta personer men det handlar ju också om att bygga upp och det tar ju tid att bygga 
upp kompetens. Så att, det känns som om man inte är värdesatt, helt enkelt. (M3, P1) 
 
Arbetsgivarna har bestämt att det ska vara en total närvaro det första året, för att de som är 
nyrekryterade behöver läras upp och så [...] Jag tror möjligen att några hade tyckt att ”om jag 
bara behöver vara halvtid i [orten], då kan jag faktiskt tänka mig det här under en 
övergångsperiod”. Så jag tror att man har skjutit sig själv i foten med det här beslutet. Det 
liksom bara triggar folk att ge sig av. (M1, P1) 
 
Vi har förlorat kompetenta människor som slutat för de tycker att ”jag vill inte jobba på ett 
sådant här ställe!” Det finns inga garantier längre som man ändå trodde att man hade. Och då 
väljer man att gå härifrån. (M2, P3) 

 

Ett fenomen som väckt särskild vrede hos intervjupersoner är förekomsten av 

“specialerbjudanden” som diskret riktats till medarbetare som arbetsgivaren inte velat förlora 

i samband med flytten. Enstaka intervjupersoner uppger att de i sammanhanget förstår att 

arbetsgivaren vidtar sådana åtgärder, då denne anses värna om myndighetens fortsatta 

verksamhet. Men att villkoren som erbjuds skiljer sig åt – inte bara mellan de myndigheter 

som omlokaliseringsbeslutet gäller, utan också mellan medarbetare i en och samma 

myndighet – uppskattas inte av alla: 

 
Sedan är jag också vansinnigt irriterad över att [...] det inte är någon transparens i det här att 
när du plötsligt erbjuder saker till folk, att det inte är rättvist!? Det tycker jag också är en 
statlig demokratifråga – jag uppfattar att det är rent mygel! Och jag tycker inte att det är något 
staten i Sverige, någonstans, ska företräda! Så att det pendlar mellan att jag är mycket irriterad 
och störd över hur man gör, till att jag tycker att verksamheten utåt och de människor jag 
träffar där – vad de kan få och göra – är för viktigt för den här sketna byråkratin! (M1, P2)  
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En annan invändning mot villkoren som erbjudits i samband med 2017 års 

omlokaliseringsbeslut är att de uppfattas som betydligt sämre än vid tidigare beslut att flytta 

statlig verksamhet från Stockholm. En av intervjupersonerna beskriver skillnaden som 

“astronomisk”, med hänvisning till att staten vid det tidigare tillfället visat prov på en 

betydligt större omsorg för de berörda medarbetarnas situation. Intervjupersonen uppfattar 

också att arbetsgivaren vid den tidigare omlokaliseringen gav uttryck för ett genuint intresse 

av att personalen skulle flytta med myndigheten till den nya orten, samtidigt som staten också 

tog ansvar för att kompensera de medarbetare som valde att avstå från flytt. Ingen sådan 

hänsyn uppfattar intervjupersonen att arbetsgivaren har visat berörda medarbetare i samband 

med 2017 års beslut: 

 

Jag har ju pratat med sådana som blev utlokaliserade förra omgången [...], de fick liksom 
betalt för boende ett år, eller hjälp att köpa något. Det var liksom astronomisk skillnad i hur 
det hanterades, för man ville inte att det skulle påverka deras personliga ekonomi och sådär. 
[...] då var det också så att valde man att inte följa med så fick man lön i ett år, utan att behöva 
jobba. Och så är det ju i de flesta fall om det är staten som säger upp. [...] Så är det ju absolut 
inte nu. (M3, P2) 

 

Att många medarbetare känner sig förorättade och frustrerade i och med 

omlokaliseringsbeslutet och de omständigheter som blivit dess följd vittnar samtliga 

intervjupersoner om. Flera menar även att det sannolikt hade varit lättare att acceptera 

omlokaliseringen om den hade haft ett begripligt syfte eller mål. Det är också denna beslutets 

orimlighet som fått flera intervjupersoner att förlora förtroendet för ansvariga politiker.  
 

Tema 4.2.3B Tappad tilltro till politiken 

En av de omständigheter som gör att beslutet uppfattas som särskilt oseriöst är kravet på 

medarbetare att flytta med myndigheten. I flera intervjuer nämns striden i 

Arbetsmarknadsdomstolen mellan fackförbundet ST och Arbetsgivarverket om anställda på 

en myndighet som omlokaliseras är arbetsskyldiga var som helst i landet. Domen (mål nr A 

82/17 och A 83/17) som gällde en specifik myndighet, tillkännagjordes den 15 november 

2017 och fastslog att arbetsplikt föreligger. I praktiken innebär det att den medarbetare som 

inte ämnar flytta med myndigheten tvingas säga upp sig och därmed gå miste om förmåner 

som omställningsavtal och a-kassa. Domen kom också att bli vägledande för anställda vid 

andra av omlokaliseringsbeslutet berörda myndigheter som inte har arbetsorten utsatt i 

anställningsbeviset. Flera intervjupersoner beskriver domen som ytterligare ett hårt slag mot 
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drabbade medarbetare. Några kritiserar också att den felaktigt kommit att bli vägledande även 

för myndigheter som enligt beslutet bara ska omlokalisera delar av sin verksamhet till annan 

ort: 

 
Man har ju sagt här att “när man jobbar inom staten så har man ju inga kontrakt på det sättet”, 
men vi hade vi ändå skriftliga avtal [...] I vissa stod det “Stockholm”, i andra stod det 
”tillsvidare på [enheten]”, men då hade det stått i annonsen att det var Stockholm det handlade 
om. Men då påstår arbetsgivaren – de har ju bollat mycket med Arbetsgivarverket – att ”det 
spelar ingen roll vad som står, det är arbetsplikt i [orten], för nu har vi fått det här från 
regeringen och det är så det är, [...] alla ska dit som berörs”. (M1, P3)  

 

Vad som främst upprör intervjupersonerna är att beslutsfattarna upplevs ignorera det 

uppenbara: att ytterst få personer är beredda att flytta för att behålla jobbet. Flera beskriver 

det som en orimligt förväntning att medarbetare ska låta sig ryckas upp med rötterna. Det 

anses vara en gränslös tillgänglighet som åberopas från politiskt håll, där tjänstemän blint 

förväntas lyda politiska nycker. Flera intervjupersoner påpekar att politikerna antagligen inte 

skulle komma på tanken att själva röra sig bort från Stockholm. En annan farhåga som luftas 

är att den medarbetare som söker sig till en annan myndighet i samband med flytten riskerar 

att råka ut för ännu ett omlokaliseringsbesked:      

 

Vilket jobb är så pass roligt att man byter stad!? Då ska man liksom inte vara rotad, man ska 
inte ha familj eller vänner, eller man ska inte ha en relation till platser [...] ja, då ska man bara 
vara som små brickor i ett spel som flyttar runt [...] Det är väldigt få människor som kan 
flytta. (M3, P2) 
 
Jag bara tänker att det kanske är fler myndigheter som går samma väg. [...] Om man kommer 
så långt att man ska byta jobb, till exempel till en annan myndighet, så är enda tanken att om 
myndigheten ligger i Stockholm så kanske den också ska flytta. (M2, P2) 

 

Uppfattningen att politiker är benägna att på ett så direkt och okänsligt sätt styra 

förvaltningen väcker misstro bland flera intervjupersoner. Några menar att det är oseriöst och 

andra att det rimmar illa med den tillitsfulla styrning som regeringen Löfven gick till val på 

2014 (jmf. Löfven 2013). De flesta är överens om att beslutet vittnar om okunnighet och att 

det politiska spelet resulterar i en ovärdig och riskfylld behandling av högutbildad arbetskraft. 

Det, om något, leder till minskad tillit: 

 
Det har varit någon slags utredning som jag inte har läst, som alla partierna varit med om – 
landsbygdsutredningen eller vad den heter – men det är ju mer principer eller policy. Sedan 
får man ju titta på vad det här ställer till med!? [...] Nej, det är okunnigt och oseriöst, skulle 
jag vilja säga! Jag menar, det är en sak att man inte kan saker men man kan i alla fall prata 
med folk som kan. Man har inte förstått att man inte begriper! (M2, P1) 
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Det är uppenbart att politiker kan styra verksamheter på ett sätt som man trodde att de ändå 
inte kunde göra. Att det skulle få en sådan påverkan! Och sen hade man ju hoppats att 
ledningen på vår myndighet skulle ha varit starkare. Men det säger de att ”det hade inte hjälpt, 
då hade de bara kickat ledningen och sen hade de gjort det ändå”, så jag vet inte. (M2, P3) 

 

Även om hård kritik mot såväl beslutet som dess upphovsmän och verkställare dominerar 

intervjumaterialet förekommer också enstaka röster som ger en annan bild av situationen som 

uppstått i omlokaliseringsbeslutets eftermäle. En intervjuperson betonar till exempel sitt 

fortsatta förtroende för staten som arbetsgivare och har inga planer på att lämna den 

offentliga sektorn. En annan uppger att denne aldrig tillskrivit en offentlig anställning ett 

värde i sig. Samma person beskriver sig även som oförmögen att uppfatta beslutet att flytta 

myndigheten som ett personligt angrepp. Genom att istället förhålla sig konstruktivt till 

beslutet har flytten kommit att framstå som ett intressant och engagerande projekt i sig. 

Gemensamt för de två intervjupersonerna är förståelsen av myndighetens omlokalisering som 

ett rent politiskt beslut, och att den eventuella oro eller vrede som man känner inför det är 

slöseri med tid och kraft. Visst skulle de båda önska att myndigheten undsluppit flytt, men nu 

när det ändå händer finns inget annat att göra än att förhålla sig till det:  

 
Även andra myndigheter får ju bidra till utlokaliseringen av tjänster. Det är något som 
regeringen vill åstadkomma och då är det det som gäller [...] När beslutet presenterades så sa 
de att [...] ingenting kommer att ändras, oavsett vad vi gör [...] privat sett är det klart att jag 
inte ville ha det här beslutet över huvud taget då det påverkar mig med resor och så vidare. 
Men det finns inte mycket att göra åt det, det är verkligheten. Jag använder min energi till att 
arbeta och komma vidare istället för att fastna i en negativ spiral. Det skulle ändå inte leda 
någonstans. (M2, P2) 

 
Att rekrytera och att bygga nytt! [...] Jag har gjort det en gång [...] och nu gör vi det en gång 
till, så får vi se vad vi kan ordna den här gången. Och rucka lite på organisationen: vad är det 
som har funkat bra, vad behöver vi ändra på? Hur kan vi skruva till [myndigheten] så att det 
blir någonting ännu bättre? Jag tycker det är jätteintressant! [...] jag har inte alls haft den där 
plågade känslan inför den här situationen som många av de andra har haft. Jag tycker att 
beslutet är [...] urdåligt underbyggt och nästan oförsvarbart, men när det nu är som det är, så 
tycker jag att det ska bli spännande och intressant att få vara med om det! (M3, P3) 

 

Citaten ovan vittnar om den i sammanhanget avvikande uppfattningen att 

omlokaliseringsbeslutet varken får en större eller mindre betydelse än vad berörda personer 

tillskriver det. Det är också verkställande tjänstemän som anses definiera beslutets innebörd. 

Det står med andra ord varje medarbetare fritt att välja att se beslutet som ett angrepp mot 

den egna personen, professionen eller verksamheten. Men det går lika bra att betrakta beslutet 

som en möjlighet att vara delaktig i arbetet med att stöpa om verksamheten i en annan form 

och på en annan plats.  
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5. Analys 
Att döma av de två narrativ som presenteras ovan kan ett och samma beslut bli föremål för en 

rad olika tolkningar. Diskrepansen mellan de två narrativen kan i sig tolkas som ett svar på 

frågan varför det är svårt att styra förvaltningen. Vad som däremot inte besvaras i 

empirikapitlet är varför beslutsfattarnas och medarbetarnas tolkningar skiljer sig så mycket 

från varandra. Det är den frågan som står i centrum för följande kapitel. Till grund för 

analysen ligger den teoretiska utgångspunkten att diskrepansen mellan beslutsfattarnarrativet 

och medarbetarnarrativet kan förstås som ett uttryck för motstridiga institutionella logiker. 

Det är också utifrån logikernas positioner i det studerade fältet som möjligheterna för 

aktörskap inom de två perspektiven analyseras. 

 

5.1 Ett demokratiskt beslut i byråkratins tjänst 

I kapitlets inledande del relateras de två narrativen om omlokaliseringsbeslutet till de mål, 

legitimeringskällor och identitetsmarkörer som strukturerar en demokratisk respektive en 

byråkratisk logik. Inledningsvis diskuteras den demokratiska logikens inflytande över 

beslutsfattarperspektivet och vad det får för konsekvenser i termer av legitimitet och identitet. 

Mot denna bakgrund diskuteras sedan hur medarbetarperspektivet förhåller sig till en 

demokratisk logik. Slutligen analyseras den byråkratiska logikens inflytande över de två 

perspektiven och vad det innebär för de båda narrativens legitimitet. 

    

5.1.1 Demokrati till varje pris! 

Beslutsfattarperspektivets målsättning, paketerad i uttrycket “hela Sverige ska leva!”, tycks 

ha erhållit en status motsvarande en institutionaliserad myt (jmf. Meyer & Rowan 1977; 

Brunsson 2002, s. 6-7). Målformuleringens förankring i en demokratisk logik blir tydlig när 

den betraktas i ljuset av demokratins substantiella och instrumentella värden (jmf. Lundquist 

2001, s. 107). Genom att åberopa principer som jämlikhet, rättvisa och ömsesidighet ter sig 

målsättningen “demokratisk” (jmf. Held 1997, s. 17). Formuleringen implicerar även att den 

rådande ordningen är en annan, det vill säga ojämlik och orättvis. Om det vittnar även den 

problembeskrivning från vilken målsättningen utgår. Den förekommer i flera varianter, men 

har i de flesta fall ett entydigt budskap: urbanisering och rationalisering leder till att landet 
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glider isär, något som i sin tur innebär förlust av den tillit varpå samhället vilar (jmf. Löfven 

& Shekarabi 2016). Samhället beskrivs därmed som stående inför ett demokratiproblem som 

kräver en lösning, vilken beslutsfattarna åtar sig ett övergripande ansvar för. En sådan 

positionering ger status inom ramen för en demokratisk logik, då den sätter medborgarnas 

intressen i centrum för argumentationen (jmf. Friedland & Alford 1991, s. 240; Jacobsson & 

Svensson 2017, s. 48).  

 

Att omlokalisering av statlig verksamhet är ett beslut med starka influenser av en 

demokratisk logik kan flera skrivelser i beslutsunderlaget sägas vittna om. Beslutsfattarnas 

ambition att motivera omlokaliseringarna som ett tillvaratagande av medborgarnas intressen 

och behov framgår inte minst av dubbelheten i beskrivningar av digitaliseringens effekter. Å 

ena sidan anses digitalisering ha gjort myndigheters lokalisering mindre viktig, eftersom den 

möjliggjort effektiv kommunikation på distans. I kommitténs utlåtande förkastas till exempel 

argumentet att myndigheter behöver “fysisk närhet till riksdag och regering” med hänvisning 

till de möjligheter som digitaliseringen skapat (SOU 2017:1, s. 189-190). Å andra sidan 

uppges utnyttjande av digitaliseringens kommunikativa möjligheter ha lett till att behovet av 

fysiska möten förbisetts av myndighetsledningar. Ambitioner om effektiv 

myndighetsutövning anses därmed ha genomdrivits på bekostnad av en fysisk statlig närvaro 

och tillgänglighet (jmf. Löfven & Shekarabi 2016; SOU 2017:1, s. 20). Digitalisering tycks 

således bara utgöra ett legitimt argument i de fall den används för att tillmötesgå 

medborgarnas behov (jmf. Jacobsson & Svensson 2017, s. 48).   

 

Inom medarbetarperspektivet förekommer flera exempel på bekräftelse av beslutsfattarnas 

målformulering, när den presenteras som lösningen på ett demokratiproblem. Svårigheten att 

värja sig mot beslutsfattarnarrativets verklighetsbeskrivning kan förstås som ett uttryck för 

den demokratiska logikens position som en dominerande institutionell ordning i det studerade 

fältet (jmf. Friedland & Alford 1991, s. 240; Blomgren & Waks 2015, s. 80). Oavsett om 

medarbetare finner den principiella motiveringen till beslutet legitim eller inte, kan de i 

praktiken inte ta avstånd från den. Att göra det vore enligt en demokratisk logik likställt med 

att ställa sig över varje individs rätt att som medborgare ta del av och/eller delta i det 

offentliga livet; en elitistisk och antidemokratisk position (jmf. Bertels & Lawrence 2016, s. 

339, 340). 
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Roten till de problem som beslutsfattarperspektivet identifierat spåras till myndigheternas 

tendens att effektivisera sin verksamhet, något som i sin tur uppges vara ett resultat av den 

föregående regeringens passiva förvaltningspolitik och bristande hänsyn till medborgarnas 

intressen och behov. Även i detta avseende definieras problemet som demokratiskt. Udden 

riktas mot fenomenet effektivisering, vilket uppfattas som oförenligt med den demokratiska 

logikens mål (jmf. Meyer & Rowan 1977, s. 340; Jacobsson et al. 2015, s. 6). 

Argumentationen vittnar således om en målkonflikt mellan den demokratiska logiken och 

organisationslogiken. Den förra logiken synes ha ett starkt inflytande över beslutsfattarnas 

problembeskrivning och den senare över förvaltningens organisering (jmf. Kraatz & Block 

2008, s. 243; Pache & Santos 2010, s. 457).  

 

Målkonflikten mellan den demokratiska logiken och organisationslogiken kan även skönjas i 

Statskontorets (2016) beskrivning av myndigheters reflektioner om lokalisering, där 

effektivitet framställs som överordnad demokratiska hänsynstaganden. Liknande tendenser 

kan spåras i invändningar som berörda medarbetare riktar mot omlokaliseringsbeslutets 

utförande, när det beskrivs som “irrationellt” och “resursödande” (jmf. Christensen et al. 

2005, s. 32; Scott & Davis 2007, s. 35). Kollisionen mellan en demokratiskt förankrad 

målformulering och tolkningar som har sin grund i en organisationslogik, kan förstås som ett 

uttryck för en övergripande målkonflikt som präglar utövande av regeringsmakt, nämligen 

behovet av att styra staten på ett sätt som både är effektivt och demokratiskt. Medan 

beslutsfattarperspektivet är mer benägna att tillmötesgå förväntningar om en demokratisk 

styrning, förväntar sig medarbetarperspektivet en effektiv styrning. Därmed ter sig 

omlokaliseringsbeslutet irrationellt ur ett medarbetarperspektiv (jmf. Meyer & Rowan 1977, 

s. 340; Jacobsson et al. 2015, s. 6). 

 

5.1.2 Oetiskt att trotsa rättsstatens principer! 

Den byråkratiska logikens inflytande över beslutsfattarperspektivet kan framför allt spåras i 

politikers anspråk på att gripa in där myndigheternas självstyre brister. Även om principen 

om fristående myndigheter i flera fall erkänns (jmf. Statskontoret 2016, s. 25), betonas 

samtidigt regeringens hierarkiska överordning och ansvar för att myndigheterna på ett 

objektivt och rättssäkert sätt verkställer de politiskt formulerade besluten (jmf. Löfven & 

Shekarabi 2016). Argumentationen ter sig byråkratiskt legitim i ljuset av det resonemang som 

förs av Du Gay (2000, s. 75-76), där byråkratins hierarkiska ordning beskrivs som 
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grundläggande för att den liberal-demokratiska regeringsformen ska fungera. Endast 

därigenom anses rättssäkerhet kunna upprätthållas och förvaltningen hållas fri från det 

godtyckliga myndighetsutövande som baseras på tjänstemäns personliga principer (jmf. 

Weber 1947, s. 324-341; Lundquist 1998, s. 151-152). Den demokratiska diskurs som kläder 

omlokaliseringsbeslutets motivering kan utifrån ett sådant resonemang tolkas som ett skydd 

mot angrepp på beslutet som härrör från en professionell logik eller en organisationslogik. 

Det kan i sin tur sägas vittna om hur de demokratiska och byråkratiska logikerna samspelar i 

bevarandet av den konceptuella gränsdragningen mellan en auktoritativ fördelningsmakt och 

en objektivt verkställande förvaltning. Normer och värderingar som härrör från en byråkratisk 

logik tjänar demokratiskt formulerade argument och tvärtom (jmf. Olofsdotter Stensöta 2013, 

s. 186).  

 

Om beslutsfattarnas argumentation tolkas som ett uttryck för hur demokratiska idéer hämtar 

kraft ur en byråkratisk diskurs, kan medarbetares beskrivningar av staten som en svekfull 

arbetsgivare betraktas som ett direkt avståndstagande från den byråkratiska logiken (jmf. 

Weber 1947, s. 324-341). Här kan en konflikt skönjas mellan en professionell och en 

byråkratisk logik. Enligt den förra bör arbetsgivaren i första hand se till myndighetens 

verksamhet, vilken bärs upp av kompetent arbetskraft (jmf. Friedson 2001, s. 59; Evetts 2009, 

s. 247). Enligt den senare bör tjänstemän i den svenska statsförvaltningen enligt tradition vara 

utbytbara (jmf. Sundberg 2013, s. 73). Båda argumenten kan emellertid legitimeras genom 

sin hänsyn till medborgarna, vilket återigen kan sägas vittna om den demokratiska logikens 

överordning i fältet. Den professionella diskursen förhåller sig till den demokratiska logiken 

genom att hävda att statlig service riskerar förlora effektivitet och kvalitet i samband med 

flytten. Den byråkratiska diskursen hänvisar istället till rättssäkerheten. Att i svallvågorna av 

omlokaliseringsbeslutets tillkännagivande hemfalla åt vad Lundquist (1998, s. 151-152) 

kallar egenetik ter sig utifrån en byråkratisk logik oprofessionellt och känslomässigt (jmf. 

Sundberg 2013, s. 73). Att premiera och/eller göra sig beroende av enskilda tjänstemän kan 

ur ett sådant perspektiv anses utmana byråkratins roll som rättsstatens beskyddare (jmf. Du 

Gay 2000, s. 75-76).  

 

I två fall är det emellertid möjligt att tolka medarbetarperspektivets invändningar mot staten 

som arbetsgivare som byråkratiskt legitima. Det ena gäller synpunkterna på den arbetsplikt 

som aktualiserats i samband med myndigheternas flytt från Stockholm. Enligt Webers (1947, 

s. 324-341) idealtyp för byråkrati är statsanställda personligen fria och regleras bara av 
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arbetskontraktet. Flera medarbetare vittnar emellertid om att ett arbetskontrakt i vissa fall inte 

alls har upprättats i någon traditionell bemärkelse och att det i andra fall har förbisetts till 

förmån för arbetsplikten. Det andra fallet i vilket en byråkratisk diskurs tjänar legitimerande 

av kritik som riktas mot staten som arbetsgivare gäller de “specialerbjudanden” som enligt 

flera medarbetare har utdelats i samband med omlokaliseringsbeslutets tillkännagivande. 

Sådana förmåner ter sig högst tvivelaktiga i förhållande till ett offentligt etos, vilket kan 

tolkas ha betydelse för regeringens möjligheter att få genomslag för sin styrning (jmf. 

Lundquist 1998, s. 18-19; Du Gay 2000). 

 

5.1.3 Sammanfattning 

Diskussionen ovan vittnar om att beslutsfattarnarrativet är starkt influerat av både en 

demokratisk och en byråkratisk logik. När den rådande samhällsordningen beskrivs som ett 

demokratiproblem tycks det även bli svårt för berörda medarbetare att opponera sig mot 

beslutsfattarnas målformulering. Influerade av en organisationslogik kan 

medarbetarperspektivet däremot invända mot omlokaliseringsbeslutets utförande, vilket 

beskrivs som irrationellt och resursödande. Därmed identifieras en målkonflikt mellan den 

demokratiska logiken och organisationslogiken, vilken också tar sig uttryck i beslutsfattarnas 

beskrivning av myndigheters effektivisering som roten till demokratiproblemet. Kollisionen 

mellan logikerna tolkas som en reflektion av en övergripande målkonflikt: att staten förväntas 

styra på ett sätt som både är effektivt och demokratiskt. En annan konflikt som är av 

betydelse för diskrepansen mellan de två narrativen identifieras mellan den professionella och 

den byråkratiska logiken i synen på statens arbetsgivaransvar. Logikerna förenas däremot i 

frågor om arbetsrättslig reglering.   

 

5.2 Generalisternas dilemma 

I analyskapitlets andra del diskuteras omlokaliseringsbeslutet utifrån en professionell logik 

och en organisationslogik. Utgående från de tre idealtyperna för professionalism (Freidson 

2001; Evetts 2009) skisseras inledningsvis den professionella diskurs som kan härledas från 

medarbetarperspektivet. Diskursen relateras till organisationslogikens mål, legitimeringskälla 

och identitetsmarkör för att sedan diskuteras i förhållande till en demokratisk och en 

byråkratisk logik. Avslutningsvis diskuteras vilka former av strategier för att hantera 
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institutionell komplexitet som kan skönjas i beslutsfattar- respektive medarbetarperspektivet 

och vilken betydelse olika former av professionalism har för individers möjligheter att skapa 

sig handlingsutrymme i den studerade kontexten.  

    

5.2.1 Organisatorisk professionalism är ett svagt argument 

Listan kan göras lång över de invändningar som inom ramen för en professionell logik riktas 

mot omlokaliseringsbeslutet av berörda medarbetare. Beslutet tolkas både som ett angrepp på 

den egna (professionella och privata) personen och på myndigheten som sådan. Det är 

emellertid inte alldeles lätt att finna stöd för invändningarna i den idealtyp för 

professionalism som presenteras av Freidson (2001, s. 59). Endast i ett fall beskrivs 

myndighetens angripna verksamhet som specialiserad och befolkad av en exklusiv 

jurisdiktion inom en specifik arbetsfördelning som är skapad och kontrollerad av 

professionen. Att den yrkesprofessionella diskursen ter sig svag i det empiriska materialet 

kan ha att göra med att en majoritet av de intervjuade utgör så kallade generalister, en grupp 

som visserligen bärs upp av en formell utbildning men vars professionella kunskap inte är av 

den specialiserade karaktär som exempelvis återfinns på ett sjukhus. Trots att de värden som 

åberopas inom medarbetarperspektivet, vilka kan sammanfattas i termer av politiskt 

förtroende, handlingsfrihet och kompetens, är hänförbara till en yrkesprofessionell diskurs, 

tycks argumenten ha svag legitimitet när de uttalas av generalister (jmf. Evetts 2009, s. 247).  

 

Medarbetarperspektivets invändningar mot omlokaliseringsbeslutet ter sig mer begripliga när 

de istället relateras till de två andra idealtyperna för professionalism som Evetts (2009) 

skisserar. Av central betydelse synes vara kopplingen mellan den individuella prestationen 

och myndighetens fram- och motgångar. Om det vittnar inte minst argumentet att 

myndigheterna i samband med flytten förlorar betydande kompetens och produktivitet. Båda 

resurserna ses som kopplade till enskilda medarbetare, vilka socialiserats in ett komplex av 

lokala rutiner, arbetssätt, terminologier, tolkningsramar, nätverk och så vidare. I och med att 

denna kompetens utvecklats inom ramen för myndighetens gränser och bortom politisk 

kontroll är den platsspecifik. Genom handlingsfriheten att internt tolka och verkställa politiskt 

formulerade beslut skapas de normativa värden och den självreglerande motivation som 

Evetts (2009, s. 247, 255) menar utgör kontrollmekanismen i offentlig sektor, och som nya 

medarbetare socialiseras in i (jmf. Lundquist 1998, s. 234-235). 
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Kompetensen som hänvisas till kan därmed, med ett undantag, förstås som organisatorisk. 

Det kan belysas med hänvisning till vad invändningarna mot beslutets praktiska implikationer 

består i. Vad gäller utförandet av respektive myndighetsflytt är det främst förlorad effektivitet 

som står i centrum för argumentationerna, men även risk för bristande kvalitet i 

myndighetsutövningen påtalas. Vidare förekommer synpunkter på ekonomiska kostnader 

som aktualiseras i samband med flytten och att arbetet med omlokaliseringen är 

resursödande. En återkommande formulering är även att beslutet borde ha baserats på en 

konsekvensanalys; att flytten borde ha motiverats utifrån en idé om var verksamheten kan 

göra störst nytta och samtidigt tillgodose sig rätt kompetens. Sammantaget framträder här en 

bild av medarbetarperspektivet som formulerat inom ramen en organisationslogik (jmf. 

Brunsson & Sahlin-Andersson 2000; Christensen et al. 2005, s. 32; Scott & Davis 2007, s. 

35, 58; Jacobsson & Svensson 2017, s. 50), vilket kan tolkas som ett uttryck för ett nära 

samspel mellan en professionell logik och en organisationslogik i den förvaltningskontext 

som studeras (jmf. Greenwood et al. 2010, s. 521).  

 

En professionell logik som uttrycks genom en organisatorisk-professionell diskurs tycks vara 

särskilt benägen att kollidera med såväl en demokratisk som en byråkratisk logik. 

Medarbetarperspektivets beskrivning av omlokaliseringsbeslutet som “ologiskt” kan ses som 

ett talande exempel. Det kan förstås utifrån Bertels och Lawrence (2016) resonemang, vilket 

uppmärksammar organisationsmedlemmars medvetenhet om flera logiker som existerar 

parallellt i en institutionellt komplex miljö. Enligt medarbetarperspektivet utgör exempelvis 

målet att uppnå en ökad statlig närvaro ett legitimt argument i förhållande till en demokratisk 

logik, men ett illegitimt argument i förhållande till en professionell och en organisatorisk 

logik. Det senare med hänvisning till urvalet av myndigheter som ska flytta. Ett “logiskt” 

beslut hade istället varit att flytta myndigheter som utövar någon form av medborgarnära 

service, det vill säga ett beslut som utgår från professionens och organisationens 

förutsättningar att tillgodose beslutets mål (jmf. Evetts 2009, s. 247). Konflikten kan tolkas 

som ytterligare ett uttryck för en övergripande målkonflikt i synen på statlig styrning, där en 

organisatorisk-professionell diskurs i högre utsträckning än en demokratisk diskurs betonar 

målrationalitet (jmf. Christensen et al. 2005, s. 32; Jacobsson et al. 2015, s. 6). 

Medarbetarperspektivets invändningar kan även förstås som uttryck för hur flera logiker 

uppfattas och värderas av interna aktörer, vilka antingen finner dem främmande eller i linje 

med rådande omständigheter (jmf. Bertels & Lawrence 2016, s. 340).   
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Ett annat exempel som belyser medarbetarnas medvetenhet om existerande logiker är att flera 

anser sig kunna skönja en “politisk logik” i beslutet. Denna anses bygga på en vilja att 

genomföra reformer för sakens skull, oberoende av de konsekvenser som kan förutses på kort 

och längre sikt. Syftet med sådana reformer uppges vara symboliskt, i termer av strävan att 

markera handlingskraft inför stundande val (jmf. Brunsson 1990, s. 55-56; 2002, s. 8-9). 

Enligt medarbetarperspektivet är det således fråga om ett skendemokratiskt beslut som 

genom att inbäddas i en demokratisk diskurs kan vinna medborgarnas gillande, även om både 

premisserna för, och målet med, belslutet varit andra än de politikerna angivit. I ett fall 

uppges denna lättvindighet med vilken omlokaliseringsbeslutet fattats rentav ha utmanat 

allmänhetens säkerhet (jmf. Bertels & Lawrence 2016, s. 340).  

 

En tänkbar orsak till att den professionella och demokratiska logiken i flera fall ter sig 

oförenliga är dess fundamentalt olika ideologiska utgångspunkter. Den demokratiska logiken, 

som hävdar behovet av jämlikhet och rättvisa, kan sägas vara förankrad i en kollektivistisk 

ideologi, inom vilken medborgarkollektivets generaliserade vilja prioriteras framför den 

enskilda individens. Det har också att göra med den politiska jämlikhet som anses råda 

mellan ett samhälles medborgare (jmf. Held 1997, s. 17). Den professionella logiken 

däremot, och i synnerhet den diskurs som betonar organisatorisk professionalism, tycks 

istället vara nära knuten till en individualistisk idétradition. Om det vittnar inte minst de 

många beskrivningar av hur medarbetare känt sig personligen drabbade av 

omlokaliseringsbeslutet och dess innebörd (jmf. Evetts 2009, s. 255). Att logikerna ter sig 

oförenliga kan därmed förstås som ett resultat av dess olika horisonter. Medan omlokalisering 

enligt devisen “Hela Sverige ska leva!” kan tolkas som en vinst för kollektivet, innebär det i 

allt väsentligt en förlust för den enskilda medarbetaren, vilken ofrånkomligen måste avträda 

vissa privilegier. Genom att förespråka regelföljande enligt hierarkiska positioner, i syfte att 

upprätthålla en buffert mellan generaliserade medborgerliga intressen och personliga 

principer, kan den byråkratiska logiken därtill sägas förhindra politisk hänsyn till den 

enskilda tjänstemannens intressen (jmf. Du Gay 2000, s. 75-76).  

 

5.2.2 Motvillig anpassning eller dörren!  

Att döma av den diskussion som förts ovan präglas såväl beredningen som mottagandet av 

omlokaliseringsbeslutet av institutionell komplexitet. Hur denna komplexitet hanteras inom 

ramen för de två perspektiven tycks variera beroende på vilken position eller identitet som 
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tillskrivs aktören av en dominerande institutionell logik (jmf. Battilana & Dorado 2010). 

Diskussionen har i huvudsak vittnat om den demokratiska logikens dominans, vilken också 

närs av samspelet med en inflytelserik byråkratisk logik i det empiriska fältet. I egenskap av 

sin hierarkiskt överordnade position tycks beslutsfattarperspektivet ha en betydligt bredare 

repertoar av strategier till förfogande för att hantera den institutionella komplexiteten (jmf. 

Jacobsson & Svensson 2017, s. 47-48). Det kan bland annat sägas komma till uttryck i de 

perspektivskiften som förekommer inom beslutsunderlaget, där element från olika 

institutionella logiker förenas i syfte att vinna legitimitet på bred front (jmf. Oliver 1991; 

Pache & Santos 2010).    

 

Spår av den professionella logikens inflytande kan skönjas även inom ramen för 

beslutsfattarperspektivet. Det gäller framför allt i det underlag som tagits fram av 

Statskontoret (2016) och Statens servicecenter (2017), men också i texter av mer 

argumenterande karaktär (jmf. Löfven & Shekarabi 2016). Influenserna kan i huvudsak sägas 

ta sig uttryck i formuleringar som erkänner omlokaliseringsbeslutets “inbegripande” karaktär 

och potentiella konsekvenser för berörda myndigheters verksamheter och anställda. Utgående 

från Olivers (1991) resonemang om strategiska responser på institutionella tryck kan sådana 

hänsyn tolkas som ett uttryck för hur beslutsfattarna balanserar mellan förväntningarna hos 

flera segment i den institutionella miljön. Att föreslå omlokalisering av funktioner eller delar 

av en myndighet kan också tolkas som ett uttryck för en sådan kompromiss. Genom att förena 

motstridiga förväntningar i en institutionellt komplex miljö anses alla kunna tillgodoses (jmf. 

Oliver 1991, s. 152).   

 

Medan beslutsfattarperspektivet således kan växla mellan olika diskurser, som utgår från 

olika institutionella logiker, tycks handlingsutrymmet för aktörer inom 

medarbetarperspektivet betydligt trängre. Även om medarbetare enligt Olivers (1991) 

definition kan sägas attackera källan bakom det upplevda institutionella trycket i sina 

argumentationer, anser sig få av dem ha kunnat påverka omlokaliseringsbeslutet i någon 

betydande utsträckning. Ändå är det möjligt att skönja former av aktörskap i medarbetarnas 

berättelser. Utgående från den professionellt förankrade övertygelsen att förlorad kompetens 

försvårar myndighetens återuppbyggnad på annan plats, kan det stora antalet uppsägningar 

tolkas som en form av motstånd mot den statliga styrningen. Oavsett om uppsägningar varit 

ett politiskt motiv eller inte, kan det stora antalet sägas ha urlakat beslutet. Det blir därmed 
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inte fråga om en “omlokalisering” av befintlig verksamhet, utan om en “omstart” (jmf. 

Olivers 1991, s. 152; Pache & Santos 2010).  

 

Det är även möjligt att på individnivå skönja två väldigt olika former av inflytande inom 

medarbetarperspektivet. Det första kan beskrivas som en form av aktörskap på mikronivå 

(jmf. Blomgren & Waks 2015) och tar sig uttryck genom att medarbetaren hanterar 

omlokaliseringsbeslutet som ett uppdrag inom ramen för sin yrkesroll. Genom att ta sig an 

beslutet som en “professionell tjänsteman” har medarbetaren därmed kunnat skaffa sig 

betydande inflytande över den verksamhet som byggs upp på den nya orten. Strategin kan 

förstås som ett sätt att förena en professionell logik med de förvaltningsetiska normer som 

förespråkas av den byråkratiska logiken (jmf. Lundquist 1998, s. 151-152; Battilana & 

Dorado 2010, s. 1420; Bertels & Lawrence 2016, s. 339-340).      

 

Den andra formen av inflytande som kan skönjas i medarbetarnas berättelser är det som 

tillskrivits så kallade “nyckelpersoner”, vilka i flera fall uppges ha blivit erbjudna särskilda 

förmåner om de väljer att stanna i tjänst. Den generella tolkningen av detta fenomen är att 

nyckelpersoner anses besitta en viss kompetens som är av avgörande betydelse för 

myndighetens fortlevnad. Exemplet belyser vad som skulle kunna kallas ett generalisternas 

dilemma. Eftersom medarbetarnas kompetens, utöver en generell högre utbildning, är 

platsspecifik, förlorar den delvis sitt organisatoriska värde när myndigheten flyttar till annan 

plats. Oavsett hur omfattande och långtgående en socialisering än må vara, är kompetensen 

när den separeras från sitt organisatoriska sammanhang alltjämt generell. Det innebär också 

att en liknande kompetens kan uppnås på annan plats och av en annan konstellation 

medarbetare, vilket i sin tur tycks försvåra möjligheterna för medarbetare att vinna gehör för 

den typ av invändningar som kan formuleras genom en organisatorisk-professionell diskurs 

(jmf. Lundquist 1998, s. 234-235; Evetts 2009, s. 247, 255). Mot denna bakgrund kan det 

handlingsutrymme som erbjuds av en professionell logik tolkas vara begränsat till 

yrkesprofessionella (jmf. Freidson 2001, s. 59).    

 

Mot denna bakgrund blir den av medarbetarna beskrivna strategin att “bara acceptera 

beslutet” och “gå vidare” begriplig (jmf. Pache & Santos 2010, s. 495). Inom ramen för 

medarbetarperspektivet förekommer utsagor som vittnar om en syn på motstånd mot 

omlokaliseringsbeslutet som fruktlöst, då det anses ingå i tjänstemannarollen att anpassa sig 

efter politiska beslut utan att blanda in personliga föreställningar om rätt och orätt (jmf. 
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Sundberg 2013, s. 73). Att medarbetarna i huvudsak väljer att byta jobb eller foga sig efter 

beslutet i den form det utarbetats av politiker och arbetsgivare, kan därmed tolkas som ett 

uttryck för att byråkratiska normer är överordnade professionella värden när det handlar om 

arbete som utförs av generalister (jmf. Lundquist 1998, s. 234-235; Pache & Santos 2010, s. 

495; Bertels och Lawrence 2016, s. 340).  

 

För att återknyta till frågan om regeringens utsikter till att få genomslag för sin styrning av 

förvaltningen kan konstateras att förutsättningarna är små i förhållande till presenterade mål. 

Det har att göra med den diskrepans som uppdagas mellan beslutsfattarperspektivets och 

medarbetarperspektivets tolkningar av det beslut som definierar styrningen. När regeringens 

ambitioner materialiseras i ett styrdokument förlorar beslutsfattarna kontrollen över beslutets 

innebörd, vilket blir föremål för andra tolkningar som formas under inflytande av 

institutionella logiker med andra mål (jmf. Kraatz & Block 2008; Greenwood et al. 2010; 

Greenwood et al. 2011; Thornton et al. 2012).  

 

Förutsättningarna för genomslag är däremot större sett till regeringens kraft att genomdriva 

organisatorisk förändring. Handlingsutrymmet tillskrivs regeringen av den demokratiska 

logiken när styrningsbeslutet formuleras som en lösning på ett demokratiproblem. Det 

legitmiteras även av en byråkratisk logik genom regeringens hierarkiska överordning. 

Eftersom den professionella logikens position i fältet är svag när den uttrycks i en 

organisatorisk diskurs, och eftersom organisationslogiken identifieras som 

demokratiproblemets källa, kan regeringen genomdriva omlokaliseringsbeslutet utan att 

äventyra sin status som medborgarnas tjänare (jmf. Svensson & Tomson 2016, s. 31-33). 

 

5.2.3 Sammanfattning 

Den professionella diskurs som kommer till uttryck i medarbetarperspektivets invändningar 

mot omlokaliseringsbeslutet är i huvudsak organisatorisk till sin karaktär. Därmed tolkas den 

professionella logiken som nära samspelt med en organisationslogik i det studerade fältet. De 

två logikerna strider mot den demokratiska och den byråkratiska logiken på flera punkter och 

i synnerhet i fråga om omlokaliseringarnas praktiska utförande. Enligt en professionell logik 

är den demokratiska inramningen av beslutet i själva verket en förtäckt politisk logik, vilken 

präglas av reformiver och en strävan att visa handlingskraft inför stundande val. Konflikten 

mellan en organisatorisk-professionell och en demokratisk-byråkratisk diskurs tolkas som ett 
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uttryck för fundamentalt olika horisonter, där den förra är förankrad i en kollektivistisk 

ideologi och den senare i en individualistisk.  

 

Beslutsfattarperspektivet har ett större urval av strategier att tillgå för att hantera institutionell 

komplexitet. En strategi är att kompromissa mellan förväntningar hos flera segment i den 

institutionella miljön. Inom medarbetarperspektivet spåras två olika former av aktörskap på 

mikronivå. Den ena aktören beskrivs som en professionell tjänsteman vilken skapar sig 

inflytande och den andra som en nyckelperson som tillskrivs inflytande. Mot denna bakgrund 

identifieras också ett generalisternas dilemma, vilket åsyftar hur en platsspecifik 

organisationsprofessionell kompetens förlorar sitt förhandlingsvärde när myndigheten byter 

verksamhetsplats. Avslutningsvis konstateras att förutsättningarna för regeringen att få 

genomslag för sin styrning är små i förhållande till angivna mål, men större i förhållande till 

kraften att genomdriva organisatorisk förändring. 

 

  



64 
 

6. Slutsatser 
Regeringens ambition att styra förvaltningen genom ett förvaltningspolitisk beslut har visat 

sig vara både lätt och svårt. Lätt i det avseendet att regeringen genom sin hierarkiska 

överordning kan tvinga till (motvillig) anpassning (jmf. Battilana & Dorado 2010; Jacobsson 

& Svensson 2017, s. 48), men svårt i bemärkelsen att det politiskt formulerade beslutet inte 

förmår reflektera vad som faktiskt händer när det tolkas. Argumentet som har drivits i denna 

studie är att beslutfattarnas och medarbetarnas tolkningar av omlokaliseringsbeslutet skiljer 

sig åt som ett resultat av motstridiga institutionella logiker (jmf. Kraatz & Block 2008; 

Greenwood et al. 2011; Raynard 2016). De logiker som format beslutsfattarnarrativet är inte 

desamma som ligger till grund för medarbetarnarrativet, vilket innebär att det som händer när 

regeringen försöker styra är något annat än det som var tänkt. Det som blir är istället ett 

resultat av vad medarbetarna gör med beslutet (jmf. Greenwood et al. 2010, s. 521).     

 

När beslutsfattarnarrativet betraktas som format av institutionella logiker dras slutsatsen att 

det är starkt influerat av både en demokratisk och en byråkratisk logik (jmf. Jacobsson & 

Svensson 2017, s. 48). Omlokaliseringsbeslutet ramas in på ett sätt som får det att framstå 

som en lösning på ett demokratiproblem. Att berörda medarbetare finner målformuleringen 

rimlig tolkas därmed som ett uttryck för den demokratiska logikens överordnade position i 

det studerade fältet (jmf. Friedland & Alford 1991, s. 240; Blomgren & Waks 2015, s. 80). 

Den demokratiska logikens dominans förändrar emellertid inte diskrepansen mellan 

beslutsfattarnarrativet och medarbetarnarrativet. Att tolkningarna skiljer sig åt i fråga om 

beslutets utförande förstås som ett resultat av en målkonflikt mellan den demokratiska 

logiken och organisationslogiken, vilken tycks ha ett större inflytande över 

medarbetarperspektivet. Medan beslutsfattarna är mer benägna att tillmötesgå förväntningar 

om en demokratisk styrning, förväntar sig medarbetarna en effektiv styrning. Därmed ter sig 

omlokaliseringsbeslutet irrationellt ur ett medarbetarperspektiv (jmf. Meyer & Rowan 1977, 

s. 340; Jacobsson et al. 2015, s. 6).  

 

En annan konflikt som tycks vara av betydelse för diskrepansen mellan de två narrativen 

identifieras mellan en professionell och en byråkratisk diskurs i beskrivningen av statens 

arbetsgivaransvar. Enligt den förra bör arbetsgivaren i första hand se till myndighetens 

verksamhet, vilken bärs upp av kompetent arbetskraft (jmf. Friedson 2001, s. 59; Evetts 2009, 
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s. 247). Enligt den senare bör tjänstemän i den svenska statsförvaltningen enligt tradition vara 

utbytbara (jmf. Sundberg 2013, s. 73). Båda diskurserna förhåller sig emellertid till en 

demokratisk logik, vilket tolkas som ytterligare ett uttryck för dess dominerande position i 

fältet (jmf. Friedland & Alford 1991, s. 240). Den professionella logiken förenas däremot 

med den byråkratiska i fråga om arbetsrättslig reglering, vilket också synes ha betydelse för 

regeringens möjligheter att få genomslag för sin styrning (jmf. Lundquist 1998, s. 18-19; Du 

Gay 2000).   

 

Den professionella diskurs som kommer till uttryck i medarbetarperspektivets invändningar 

mot omlokaliseringsbeslutet förstås som organisatoriskt präglad (jmf. Evetts 2009). Därmed 

tolkas den professionella logiken som nära kopplad till en organisationslogik i det studerade 

fältet. I symbios hamnar de två logikerna i ytterligare konflikter med den demokratiska och 

byråkratiska logiken, vilket kan ge förståelse för diskrepansen mellan beslutsfattarnarrativet 

och medarbetarnarrativet. Att medarbetare finner regeringens styrning illegitim förstås som 

ett uttryck för organisationslogikens inflytande över perspektivet (jmf. Christensen et al. 

2005, s. 32; Jacobsson et al. 2015, s. 6). Konflikter mellan den organisatorisk-professionella 

och demokratisk-byråkratiska diskursen tolkas som ett uttryck för fundamentalt olika 

horisonter, där den förra är förankrad i en kollektivistisk ideologi och den senare i en 

individualistisk idétradition (jmf. Du Gay 2000, s. 75-76; Evetts 2009, s. 255).  

 

Vidare dras slutsatserna att beslutsfattarna genom sin hierarkiska överordning (jmf. 

Jacobsson & Svensson 2017, s. 48-49), har en bredare repertoar av strategier att tillgå för att 

hantera institutionell komplexitet. En strategi är att balansera eller förena förväntningar hos 

flera segment i den institutionella miljön för att kunna tillgodose dem alla. Ett exempel på det 

är förslaget att omlokalisera “funktioner” istället för hela myndigheter (jmf. Oliver 1991, s. 

152). Inom medarbetarperspektivet tolkas utträde som den mest inflytelserika formen av 

motstånd mot regeringens styrningsambitioner (jmf. Pache & Santos 2010). På mikronivå 

spåras även två olika former av aktörskap. Den ena tar sig uttryck i form av en professionell 

tjänstemannaroll som genom att förena värden från en professionell och en byråkratisk logik 

lyckas skaffa sig stort inflytande över omlokaliseringsbeslutets utförande (jmf. Blomgren & 

Waks 2015). Den andra är en form av nyckelroll som tillskrivs medarbetaren av omgivningen 

och som ger stort förhandlingsutrymme. Mot denna bakgrund identifieras också ett 

generalisternas dilemma, vilket åsyftar hur en platsspecifik organisationsprofessionalitet 
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förlorar sitt förhandlingsvärde när myndigheten byter verksamhetsplats (jmf. Lundquist 1998, 

s. 234-235; Evetts 2009, s. 247, 255).  

 

Avslutningsvis konstateras att förutsättningarna för regeringen att få genomslag för sin 

styrning är små i förhållande till angivna mål, men större i förhållande till kraften att 

genomdriva organisatorisk förändring. Det senare tolkas som ett uttryck för den 

professionella logikens och organisationslogikens underordnade position i förhållande till en 

dominerande demokratisk logik, som i fältet stöttas upp av en stark byråkratisk logik (jmf. 

Svensson & Tomson 2016, s. 31-33).   

 

7. Avslutande diskussion och 

forskningsförslag 
I denna studie har en ansats gjorts att beskriva förhållandet mellan institutionella logiker i ett 

fält som befolkas av offentliga organisationer: en styrande regering och en styrd förvaltning. 

Syftet var att förstå hur det kommer sig att ett politiskt beslut aldrig riktigt förmår spegla det 

som händer när det materialiseras. Omlokaliseringsbeslutet tjänar som ett talande exempel på 

hur ett och samma beslut kan bli föremål för fundamentalt olika tolkningar beroende på i 

vilken kontext det hanteras. Med den teoretiska inramning som präglat denna studie förstås 

diskrepansen mellan tolkningarna som uttryck för att de formulerats inom olika, och i flera 

avseenden motstridiga, logiker. Utifrån logikernas positioner i fältet har slutsatser även 

dragits om förutsättningar för aktörskap. 

 

En mängd andra teoretiska angreppssätt skulle givetvis kunna fördjupa förståelsen för hur ett 

styrande beslut förändras från idé till praktik. Med hänvisning till den mycket begränsade 

organisationsteoretiska forskning som bedrivits om omlokalisering av statlig verksamhet 

finns där en rik källa att ösa ur. För den som intresserar sig för myndighetsflytt vore en 

intressant vinkel att studera fenomenet utifrån teorier om (symboliska) beslut och 

(symboliskt) beslutsfattande (se t.ex. Brunsson 1990; Gavetti, Levinthal & Ocasio 2007).  
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