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Abstract 
 
Daniel Brandt (2010): Geografiska perspektiv på den moderna statens 
organisering. Örebro Studies in Human Geography 5, 228 pp.  
 
This thesis analyses the spatial organisation of the modern state. Processes 
and drivers in the changing geography of the Swedish state are identified. 
Three main themes are explored. The first is a quantitative analysis of the 
changing spatial redistribution of the employees of the state between 1980 
and 2007. It reveals a concentration of state activities to expanding mu-
nicipalities, also in relation to population change The concentration was 
fast during 1990’s on both local and regional level but slowed down during 
the early 2000’s.  

The second theme is focused on the rationale for changes in the spatial 
organization. Globalization, introduction of new technology and ideologi-
cal factors are identified as important for the restructuring. The role of the 
state is analyzed, using a regulationist theorietical framework. It concludes 
that the state changes due to transformations in the mode of production 
and consumption. States are mediating between labour and capital to find 
new regularities in order to stabilize the system.  

The third theme is a detailed study on the Swedish Public Employment 
Service. It investigates how this state authority became an  important part 
on the Swedish labour market during the fordistic era in Sweden and ex-
plores how the organisation was gradually transformed when the mode of 
production changed from the 1980’s and onward. A shift of power be-
tween labour and capital resulted in neo-liberal reforms in the economy 
and the state administration was influenced by New Public Management 
ideas in the 1980’s. A major spatial re- organization of the employment 
agency followed from the economic crisis. Thus, a changing mode of pro-
duction, ideological changes and the advances in ICT made possible a fun-
damental geographical re-organization. 

 

Keywords: State, spatial change, regulation theory, restructuring, Sweden, 
Swedish Public Empolyment Service   
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Förord 
Det känns nästan overkligt. Nu finns den - Boken. Många har varit 
delaktiga i processen. Framförallt vill jag tacka min familj för att ni har 
stått ut med en tidvis mentalt frånvarande make och far. Utan er skulle det 
inte ha blivit någon avhandling. 

Jag vill tacka mina handledare Erik Westholm och Mats Lundmark för 
allt stöd och alla värdefulla kommentarer under arbetets gång. Tack Erik 
för alla handledningstillfällen i ditt kök då jag har fått lära mig hur en 
avhandling ska skrivas och hur ett passivhus är konstruerat. Utan ditt 
tålmodiga gnetande med mina yviga utläggningar hade avhandlingen varit 
femhundra sidor, full med stickspår och ofärdiga resonemang. 

Jag vill även rikta ett tack till; Jan Amcoff för din insats vid 
slutseminariet,  mina kollegor vid Högskolan Dalarna som har gjort 
avhandlingsskrivandet lättare att stå ut med, alla vänner vid 
Kulturgeografiska institutionen vid Umeå Universitet som ledde in mig på 
denna något udda yrkesbana i slutet av 1990-talet, alla kulturgeografer vid 
Örebro Universitet och alla andra som har funnits i min närhet för allt 
värdefullt stöd under den här perioden. Ingen nämnd - ingen glömd. 
 
Eftersom Max Jakobsson citerade Jimi Hendrix i sin avhandling får jag 
nöja mig med följande rader som berör avhandlingens tema: 
  
Kapitalet höjer hyrorna och staten bostadsbidragen 

På så sätt kan man fiffla en smula med den järnhårda lönelagen 

Och till och med betala mindre i lön än priset för mat och för hyra  

För staten skjuter så gärna till om levnadsomkostnaderna blivit allt för 

dyra 

 

Sida vid sida 

tillsammans hjälps dom åt 

Staten och kapitalet, dom sitter i samma båt 

 

(Den ena handen vet vad den andra gör. Blå tåget 1972) 
 
Daniel Brandt  
En kall höstdag i oktober 2010 
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KAPITEL 1 

1. Inledning 

En stat i omvandling 
Statens roll i samhället skiftar över tiden. I vissa perioder är den mindre 
dominerande, i andra tider är dess ställning stark. På samma sätt förändras 
statens rumsliga organisation från en tid till en annan. Statens omfattning 
och utformning är kopplad till de politiska projekt som staten driver och 
den rådande tekniska utvecklingen. Det fanns tidigt flera skäl för staten att 
bedriva en aktiv rumslig fördelningspolitik. Det första var försvarspolitiskt. 
För att kunna försvara landet var spridning av befolkningen nödvändig. Ett 
annat skäl var näringspolitiskt. Mineralutvinning, jordbruk och annan 
ekonomisk aktivitet förutsatte en rumslig spridning för att kunna bedrivas 
effektivt. Ett tredje skäl var att bygga nationen, att institutionalisera hela 
landet och att därigenom skapa ekonomiskt livskraftiga samhällen. Under 
1900-talet präglades staten dels av industrisamhällets utveckling och dels 
av utbyggnaden av en omfattande välfärdsstat. Jämfört med 1800-talet 
blev därför statens inblandning i samhället större. Välfärdstaten känne-
tecknades av omfattande omfördelningar av resurser mellan individer och 
hushåll men också mellan orter och regioner.1  

De ekonomiska stöd som syftade till att utjämna de ekonomiska förut-
sättningarna mellan olika landsändar utgjorde en mindre del av regional-
politiken. De direkta stöden som siktar på att utveckla näringslivet och den 
ekonomiska utvecklingen i specifika delar av landet som exempelvis miss-
gynnas av långa avstånd och dyrare driftskostnader benämns ofta den lilla 
regionalpolitiken. Den stora regionalpolitiken avser däremot såväl direkt 
som indirekt inkomstöverföring mellan regioner som sker via statsbudge-
ten. Då räknas alltså transfereringar till individer och hushåll in.2 

Välfärdsstatens realiserande krävde, under rådande tekniska förutsätt-
ningar, en specifik rumslig myndighetsstruktur. När industrisamhället och 
välfärdsstaten förändrades mot slutet av 1900-talet påverkade det myndig-
heternas rumsliga utformning. Den avreglerade, tillväxt- och marknadsin-
riktade staten under dagens tekniska premisser har en delvis annan rumslig 
logik. Avhandlingens centrala tema är därför att undersöka hur statens 
rumsliga logik har förändrats. 
 

                                                      
1 Holm, E & Tapper, H (1991)Geografin i den ekonomiska politiken. ERU. Allmänna förlaget. Stockholm. 

2 Tapper, H.(1998) Konvergensprogrammet och den stora regionalpolitiken. Rapport 104.1998. Institutet för regionalforskning. Sid 9. 
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Sedan 1970-talet har globalisering, teknikutveckling och politiska föränd-
ringar påverkat nationalstatens manöverutrymme mer än tidigare. Myn-
digheterna förändras eftersom nya krav på verksamheten har vuxit fram. 
Avregleringar och privatiseringar av tidigare statliga monopol har föränd-
rat myndigheternas omvärld. Dessa förändringar har fått geografiska kon-
sekvenser. Sammanslagningar av myndigheter, genomgripande organisa-
tionsförändringar inom gamla stabila myndigheter och utbyggnad av In-
ternetservice har påverkat kontakten mellan myndigheter och medborgare. 

Avhandlingen handlar om hur myndigheterna har förändrats som ett re-
sultat av omstruktureringen av den svenska nationalstaten och förändring-
ar i statens politiska projekt. I arbetet analyseras vad som ligger bakom 
förändringarna och de rumsliga konsekvenser som det har gett upphov till. 
En intensiv omstrukturering av den statliga myndighetssektorn började på 
1980-talet och har under 1990-2000 talet gått allt fortare. Därför ligger 
avhandlingens fokus på tiden från början av 1980-talet fram till 2010.3 

Syfte 
Syftet med den här avhandlingen är att fördjupa kunskapen om den mo-
derna statens rumsliga organisering. 

 
Syftet besvaras med tre huvudanalyser: 
 
1) I den första analyseras de statligt anställdas geografiska fördelning 
1993-2007. Här studeras först den statliga sektorn i sin helhet och därefter 
specifikt statliga myndigheter. Här prövas hur förändringarna i staten sva-
rar mot den demografiska utvecklingen. 
 
2) I den andra analyseras de bakomliggande orsakerna till dessa föränd-
ringar. Analysen baseras på teoretiska modeller som söker förklara den 
moderna statens roll och funktionssätt. I centrum för analysen står hur 
statens geografiska funktionssätt hänger ihop med statens politik.  
 
3) I den sista delen analyseras Arbetsmarknadsverkets rumsliga organise-
ring. Fokus är samspelet mellan det politiska uppdraget till verket, den 
tekniska utvecklingen och myndighetens rumsliga funktionssätt. I en kvan-
titativ del av fallstudien genomförs en statistisk analys av förändringarna 
1986-2007 och därefter undersöks hur de teoretiska förklaringsmodellerna 

                                                      
3 SOU 2008:118. Styra och ställa: förslag till en effektivare statsförvaltning : slutbetänkande från 2006 års förvaltningskommitté. 

Stockholm : Fritze, 2008  
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i den andra huvudanalysen verkade vid omorganisationen av Arbetsmark-
nadsverket.  

Avhandlingens disposition 
Den här studien består av tre huvudsakliga delar. Den första handlar om 
generella trender i den statliga geografin. Den andra delen sysslar med de 
orsaker som ligger bakom omstruktureringen av staten. Den tredje delen 
handlar om hur de generella mönstren och orsakerna gestaltade sig i Ar-
betsmarknadsverket. 

I avhandlingens första kapitel presenteras studiens syfte, metod och av-
gränsning. I kapitlet ges även en kort bakgrund till hur och varför statens 
rumsliga struktur förändras. 

Kapitel två i avhandlingen består av ett antal kartanalyser. Syftet är att 
visa av förändringarna i statens geografi. Först behandlas hela den statliga 
sektorn och därefter statens myndigheter. Denna bild presenteras som lägst 
på kommunnivå. En anledning är att kommunen har varit den viktigaste 
lokala planeringsnivån i statens administration. Dessutom är de data som 
har använts aggregerade till kommuner.  

I kapitel tre analyseras de yttre orsaker som har påverkat omstrukture-
ringen av den statliga sektorn sedan 1980. Förändringarna inom staten 
sätts i relation till förändringar inom samhällsekonomi och politik. Däref-
ter utvidgas problemställningen i kapitel fyra, till att även behandla de inre 
drivkrafter, som under perioden har format de statliga institutionerna. Det 
teoretiska perspektivet på staten utvidgas och avslutas med en analys av 
statens roll i formandet av nya skalor och territoriella indelningar. Efter-
som dagens statliga politik ofta genererar motsägelsefulla territoriella stra-
tegier inom olika delar av staten är det centralt att förstå hur skalor och 
territoriella indelningar skapas och bryts ner. 

I den följande fallstudien i kapitel fem och sex analyseras den rumsliga 
omvandlingen av arbetsmarknadsverket och de bakomliggande orsakerna. 
De teoretiska förklaringarna och den generella trenden inom statsförvalt-
ningen sätts i kapitlet i relation till arbetsmarknadsverkets geografiska 
förändring. 

Avhandlingen avslutas med en analys i kapitel sju där omvandlingen av 
den moderna nationalstaten sätts in i en kontext, där teoretiska och empi-
riska slutsatser vävs samman.  

Tidigare forskning och forskningsöverväganden 
I den här avhandlingen används statsvetenskaplig forskning framför allt för 
att belysa frågor knutna till styrning och legitimitet. Få studier har inriktats 
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mot myndigheternas geografiska struktur och funktionssätt i Sverige. Un-
der 1980-talet studerade Cederlund hur statens geografiska funktionsupp-
delning förändrats mellan 1970-80. Hon fann bl.a. att utlokaliseringarna 
hade påverkat stockholmområdet negativt i termer av antal statligt syssel-
satta, och att stora kommuner hade vunnit på omfördelningen.4 Sedan 
denna studie genomfördes har staten genomgått stora förändringar, bl.a. 
har expansionen av statligt anställda avstannat och stora statliga ansvars-
områden har överförts på nya huvudmän. Cederlunds studie är ändå viktig 
eftersom den pekar på viktiga aspekter av organisationernas funktionsupp-
delning. I mitt arbete har inte funktionsuppdelningen mellan olika geogra-
fiska områden primärt varit i fokus. Däremot behandlas likartade fråge-
ställningar i samband med resultatdiskussionen genom hela avhandlingen. 
Möjligheten att förändra funktionsuppdelningen inom en organisation 
2010 är mycket större än den var på 1980-talet. Med hjälp av IT har det 
blivit möjligt att separera funktioner som tidigare krävde fysisk närhet. 
Under 1990-talet följde Statskontoret upp förändringarna inom statlig 
sektor.5 Rapportserien försvann under några år men 2005 genomfördes en 
kartläggning av den statliga sektorns omstrukturering 1990-2005.6 Dessut-
om genomförde Brandt och Westholm en omfattande analys av föränd-
ringar inom statliga myndigheter 1986-2003 i ett forskningsuppdrag åt 
Ansvarskommittén.7 I denna avhandling har delvis samma statistiska 
grundmaterial använts, men nya metoder har tillkommit för att besvara 
frågeställningarna.   

Avhandlingen är inriktad mot lokalisering av statlig verksamhet. Tradi-
tionellt har lokaliseringslitteraturen bl.a. varit inriktad mot att studera 
företagslokaliseringar och försökt analysera företagens geografiska placer-
ing utifrån tillgång till råvaror, arbetskraft, mark eller marknad för pro-
dukten. Under senare tid har intresset för företagslokaliseringar ökat i och 
med klusterforskningen. Där analyseras vilken betydelse närhet till andra 
verksamheter har för ett företags framgångar. Vad är det som gör att lyck-
osamma företag dras till samma platser och vad betyder närheten mellan 
företagen för deras framgångar? 

Offentlig verksamhet har annorlunda lokaliseringsbetingelser. Administ-
rativa och organisatoriska indelningar har gjort att möjligheterna till för-
ändringar av verksamheters lokalisering har varit mer bundna. Här har 
                                                      
4 Cederlund,K. (1988) Offentlig verksamhet Sysselsättning territoriellt och funktionellt. Meddelanden från Lunds Universitets Geogra-

fiska institution avhandlingar 104. Lund University Press.  

5 Statskontoret. Staten i omvandling 1996-2002. Statskontoret. Stockholm 

6 Statskontoret. Statsförvaltningens utveckling 1990-2005. Statskontoret 2005:32.  Stockholm. 

7 Brandt, D. Westholm, E. (2006) Statens nya geografi. Ansvarskommitténs skriftserie Juli 2006. 
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istället preskriptiva modeller för hur man finner optimala lokaliseringar av 
exempelvis sjukvård, skolor eller någon annan verksamhet dominerat.8 
Dessa preskriptiva modeller syftar till att optimera en viss lokalisering givet 
att vägnät och kunder är kända.9  

Under arbetets gång har det framstått som problematiskt att reducera 
statens serviceproduktion till enbart ett lokaliseringsproblem. Förändringar 
i antal kilometrar och antal användare/brukare av en tjänst ger bara en 
(men inte en helt oviktig) aspekt på förändringarna i den statliga sektorn. 
För att tränga in i förändringarnas kvalitativa aspekter måste ett delvis 
annat angreppssätt anläggas. Istället har intresset inriktats mot organisa-
tionernas geografiska förändring och deras funktionssätt. Som Hallin på-
pekar i sin avhandling som behandlar den ekonomiska förändringen av 
Uddevalla efter den ekonomiska krisen som började på 1970-talet: 

”Central parts of our welfare state systems were in fact constructed at the 
level of localities and much of the regulation of economic development is 
also local in its nature.”10  

Statens roll som välfärdsproducent på lokal nivå innebar att staten fick en 
möjlighet att tränga in i lokala ekonomier och reglera relationerna mellan 
arbetsmarknadens parter.  

Vilken betydelse har statens närvaro på en ort?  För det första bidrar 
den till arbetstillfällen på den lokala arbetsmarknaden och att den lokala 
ekonomin gynnas av statliga investeringar och offentlig konsumtion. I den 
här avhandlingen står de statligt anställda i fokus. De statligt anställda 
analyseras efter bostadsort, utom i analysen över arbetsmarknadsverket 
där den statliga tjänsteproduktionen står i fokus. I den officiella statistiken 
är statligt anställda antingen sysselsatta i affärsverk, statligt ägda bolag 
eller statliga myndigheter. Alla dessa delar av den statliga sektorn har haft 
en geografisk utspridning av sina anställda.11 Men graden av koncentration 
är inte lika. Beroende på verksamhetsuppdrag skiljer sig den rumsliga för-
delningen åt. Det finns dessutom skillnader könssammansättning i de olika 
delarna av de statens förvaltning. Militären och Polisen har traditionellt 
varit manligt dominerade sektorer och Försäkringskassan har haft en över-
representation av kvinnor. Det finns intressanta perspektiv som inrymmer 
frågor om hur kvinnors och mäns arbetsmarknad och tillgång till service 

                                                      
8 Öberg, S. ( 1976) Methods of Describing Physical access to Supply points. Gotab. Lund. 

9 Holm, E. (1984) Att lokalisera utbildning, sysselsättning och boende. Gerum rapport B:9. Umeå  

10 Hallin, G. (1995) Struggle over strategy- States, Localities, and Economic Restructuring in Sunderland and Uddevalla. Geografiska 

regionstudier Nr 28 Kulturgeografiska institutionen vid Uppsala Universitet..Uppsala.  Sid. 13. 

11 SOU 2007:10. Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft.  
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förändras när en kraftig omvandling sker. Det har dock inte varit syftet 
med den här avhandlingen utan utgör en möjlig framtida forskning.  

För att förstå varför staten väljer att lokalisera sin administration till 
olika platser, eller att förstå varför staten väljer att förändra denna lokali-
sering behöver man ställa sig frågan vem som bestämmer i staten och hur 
beslutsfattande i staten fungerar. Viktig forskning på området har sitt ur-
sprung i den marxistiska teoribildning som växte fram under 1960-70-
talet.och senare utvecklades av den franska regleringsskolan och av brittis-
ka forskare som Bob Jessop och Neil Brenner. I Sverige använde kultur-
geografen Göran Hallin (1995) samma teoriram i analys av lokalt utveck-
lingsarbete i Uddevalla efter 1980-talets varvsnedläggning. Annars har 
forskning om staten ofta varit förbehållet statsvetare. På Stockholms uni-
versitet bedriver SCORE bl.a. Management forskning inom staten. Mun-
debo (2008) skrev en avhandling om hur den statliga politiken utarbetas 
och implementeras i praktiken. Han var en av de mest tongivande tjänste-
männen bakom införandet av målstyrningen av statsförvaltningen. Mun-
debo fann att graden av detaljreglering fortfarande var stor och att mål-
styrningsmodellen är svag i de statliga myndigheterna.12 Lokaliseringsbe-
sluten brukar fungera på samma sätt som målstyrningen. Hur myndigheter 
väljer att organisera sig rumsligt är traditionellt myndighetens egen sak så 
länge de uppfyller de arbetsuppgifter som staten ger dem via regleringsbre-
ven, men vid de direkta omlokaliseringsbesluten till utvalda orter, gör re-
geringen ett avsteg från denna princip och ger myndigheterna i uppdrag att 
lokalisera hela eller delar av verksamheten till en viss specifik ort.  

Metoder, data och urval  
De olika forskningsfrågorna måste fångas upp med olika metoder. Ambi-
tionen har varit att hålla metodfrågorna nära själva analysen. Här ges in-
ledningsvis några generella kommentarer rörande de olika metoder som 
har använts. 
Den empiriska analysen i avhandlingens andra kapitel består av en serie 
kartanalyser. Traditionella GIS-analyser har genomförts med t.ex. aggere-
gering av attributdata och geo-bearbetning av polygoner. Som första steg 
anpassades data för att hålla samman de geografiska områdena över tiden. 
Det innebär att antalet kommuner i beräkningarna blir färre än dagens 
290. Dessutom har 2010 års länsgränser använts, vilket innebär att kom-
munerna har tilldelats dagens länskod. Förändringarna inom länen blir då 
möjliga att följa över tiden. Därefter genomfördes ESDA (Exporatory Spa-
tial Data Analysis) Resultatet av ESDA presenteras med hjälp av kartor, 
                                                      
12 Mundebo, I. (2008) Hur styrs Sverige? Resultat av resultatstyrningen.  Stockholm studies in politics 0346-6620; 121. Stockholm 



 DANIEL BRANDT  Geografiska perspektiv på den moderna statens organisering I 21
 

tabeller och diagram. Klassificeringsmetoder har valts utifrån syftet med 
kartan och resultatet hanteras utifrån vad som är förenligt med respektive 
klassificeringsmetod. Analysen börjar och slutar med GIS. Först används 
GIS för att förbereda data och i slutet av analysen används GIS för att 
presentera resultaten.  
 

 
Figur 1 Arbetsgång i avhandlingens kvantitativa del 

 
ESDA är ett sätt att analysera mönster i kartor genom att sammanföra 
både information om attributvärde och geografiskt läge i förhållande till 
resten av datamaterialet. Datamaterialet i översiktsbilden för hela den stat-
liga sektorn består av sysselsättningsstatistik för hela den statliga sektorn 
från RAMS (SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik) Här har natt-
befolkningen analyserats, eftersom det bäst återspeglar hur stor andel av en 
kommuns befolkning som är beroende av statens lokalisering av verksam-
het. Statens personal utgör en skattebas för kommunen och bidrar till att 
höja utbildningsnivån i kommunen. Att ha statligt anställda är betydelse-
fullt för en kommun. Men det betyder inte att statens verksamhet behöver 
vara förlagd till den enskilda kommunen. Den statliga verksamheten kan 
vara betydelsefull för orter på pendlingsavstånd till kommunen dit verk-
samheten är förlagd. Skillnad mellan dag- och nattbefolkningen i en kom-
mun visar arbetspendlingen. 

Efter den kvantitativa genomgången görs en litteraturbaserad analys. 
Avsnittet används för att extrahera förklaringar som tidigare forskning gett 
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om drivkrafter bakom statens organisering.  Syftet med den här delen av 
avhandlingen har varit att hitta möjliga orsaker till förändringar. Förklar-
ingsmodellerna appliceras därefter på en enskild myndighet för att fördju-
pa kunskapen. Begreppen fordism och post-fordism används för två perio-
der som följde, men också överlappar varandra. Utgångspunkten är att de 
två perioderna inte är distinkt skilda från varandra. Många delar av eko-
nomin är fortfarande beroende av industriproduktion och många männi-
skor är sysselsatta i den här sektorn. Inte heller välfärdsstaten är avvecklad. 
Även om termerna fordism och post-fordism är för kategorisk så används 
de i vissa delar av den här avhandlingen för att påvisa skillnader mellan 
hur förvaltningen fungerade under 1970-talet jämfört med idag. 

De två avslutande kapitlen är en fallstudie över Arbetsmarknadsverkets 
(Arbetsförmedlingen) utveckling sedan mitten av 1980-talet. Arbetsmark-
nadsverket har varit en central myndighet för statens arbetsmarknadspoli-
tik. Myndigheten är en av de centrala aktörerna på arbetsmarknaden och 
en integrerad del av den rumsliga ekonomiska politiken under efterkrigsti-
den. Verkets kontorsnät är geografiskt fördelat i alla kommuner. Kopp-
lingen mellan kommunterritoriet och arbetsförmedlingens geografiska an-
svarsområde har varit starkt. Tidigare studier har visat att andra statliga 
myndigheter som exempelvis Polisen, Domstolsväsendet och Försäkrings-
kassan har förändrat sin geografiska organisation mer än arbetsmarknads-
verket och är betydligt mer geografiskt koncentrerade.13 Arbetsmarknads-
verket utgör alltså inte ett extremfall i statsförvaltningen.  

Den kvantitativa delen använder sig av personalstatistik på lokal nivå. 
Med den blir det då blir möjligt att kartlägga om myndighetens lokalise-
ring av sin personal följer var medborgarna och de arbetslösa återfinns. En 
kompletterande intervjustudie ger tillsammans med analyser av interna 
dokument inom arbetsmarknadsverket bild av motiv och överväganden 
som ledde fram till organisationsförändringar. Intervjuer har bl.a. genom-
förts med personer som ingick i arbetsmarknadsverkets ledning under den 
aktuella perioden. Metodens stora fördel är att den kan användas för att 
analysera kvalitativa egenskaper hos det undersökta fenomenet.14 Denna 
del i avhandlingen syftar till att tolka och utforska upplevelser av motiven 
till förändringarna. Intervjuerna fördjupar den kvantitativa undersökning-
en. I undersökningen användes en semistrukturerad intervjumetod.15  Den 
ger undersökningspersonernas uppfattningar om motiven och hur de har 

                                                      
13 Brandt, D. Westholm, E. (2006) 

14 Alvesson, M. Sköldberg, K. (1994) Tolkning och reflektion. Ventenskapsfilosofi och kvalitativ metod. Studentlitteratur. Lund. 

15 Longhurst, R. (2003) Semi-structured Interview and Focus Groups. In Ed. Clifford, N.J. Valentine, G. Key Methods in Geography. 

Sage. London. Sid 118.ff.  
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uppfattat styrningssignaler från olika nivåer inom Arbetsmarknadsverket. 
Intervjuerna belyser olika dimensioner i arbetsmarknadsverkets geografiska 
förändring. Fördelen med den kvalitativa metoden är att den ger en förstå-
else för hur de teoretiskt baserade förklaringarna. 

Tillsammans fångar kombinationen av kvantitativa och kvalitativa me-
toder fler dimensioner av den rumsliga omstruktureringen. Båda har sina 
begränsningar. Den stora fördelen med den kvantitativa metoden är att den 
gör det möjligt att analysera hur omfördelningen av staten har påverkat 
olika delar av landet. Men det finns vissa brister i datamaterialet och in-
samlingen av statistiken begränsar också vilka analyser som går att göra. 
De kvantitativa analyserna fångar inte drivkrafterna.  

Ett problem är att förstå vad siffrorna symboliserar. I den här avhand-
lingen analyseras sysselsättningsstatistik. Men de anställda arbetar inte 
alltid på samma plats som de är registrerade på. I vissa fall saknas även 
information om arbetsställets lokalisering. I de fall där analysen påverkas 
av sådana fel, har individerna uteslutits ur analysen. Omfattningen på des-
sa problem har varit begränsad i den här undersökningen.  

Den kvalitativa metoden har sina begränsningar. Avståndet mellan vad 
en människa minns och vad som faktiskt hände kan vara stort och det 
varierar mellan olika individer. I känsliga frågor kan psykologiska meka-
nismer bidra till att människor väljer att minnas vissa saker och väljer bort 
annat. Dessutom finns olika grader av medveten förfalskning av sin egen 
roll i olika historiska skeenden. För denna studie är detta inte viktigt efter-
som det har gått så lång tid. Med tiden har dessa politiska frågor blivit 
mindre känsliga och eventuella motsättningar som fanns vid den aktuella 
tidpunkten har försvunnit. Flera av mina respondenter har fått nya, lämnat 
sina befattningar vid myndigheten sedan länge, vilket ger dem möjlighet att 
berätta friare än vad som annars skulle vara fallet. Intervjuerna består dels 
av ett antal långa intervjuer med personer som har haft inblick i ledningen 
av verksamheten och dels av kortare intervjuer med personer på lokal nivå. 
Informationen från intervjuerna har tillsammans med en analys av interna 
dokument använts för att underbygga min analys av förändringen av Ar-
betsmarknadsverket.  

Syftet med intervjustudien har inte varit att berätta vad som ”egentligen 
hände” utan snarare att ge en förståelse för hur de inblandade personerna 
upplevde de handlingsalternativ de ställdes inför. För att sätta in detta i ett 
sammanhang har interna utredningar och olika styrdirektiv som kommit 
till myndigheten gåtts igenom. Dessutom har ledningsgruppernas samman-
trädesprotokoll analyserats. Syftet var att få en kompletterande bild över 
hur styrelsen har resonerat i olika frågor som har haft betydelse för myn-
dighetens rumsliga organisering. 
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Den politiska nivån ligger utanför analysen. En anledning är att en stor 
del av den geografiska organisationen utformas av myndigheten själv. 
Dessutom utformas en stor del av arbetsmarknadspolitiken i samarbete 
mellan departement och myndighet och därigenom speglar intervjuerna 
både politikens förändring och myndigheternas respons på den. Intervjuer 
genomförts på olika nivåer inom organisationen, från den centrala ledning-
en till arbetsförmedlingsnivån, för att förstå vilka rumsliga konsekvenser 
olika beslut har fått i implementeringsfasen, men även för att fånga upp 
signaler om hur de olika nivåernas relationer gestaltas. Det har varit viktigt 
att kunna visa hur relationen mellan den lokala, den regionala och den 
nationella nivån förändras både formellt och informellt. Som jag utrycker 
det hela längre fram i avhandlingen ” Skala är politik”. Det innebär att jag 
har synsättet att förändringarna av skalnivåer inom organisationerna åter-
speglar specifika politiska intentioner som förutsätter särskilda geografiska 
indelningar. 

I avhandlingen används sysselsättningsstatistik från SCB. I siffrorna, 
som kommer från databasen Registerbaserad Arbetsmarknads Stati-
stik(RAMS) återfinns totalräknad årlig statistik över sysselsättning. I siff-
rorna som redovisas här återfinns samtliga sysselsatta som har varit an-
ställda i statlig förvaltning vid olika tidpunkter. Det finns vissa förändring-
ar i definitionen mellan de olika åren. Den senaste genomfördes 2004 för 
att göra data i AKU och RAMS mer jämförbara.16 För dataserien har dessa 
förändringar inte haft någon betydelse. Vissa kvalitéproblem fanns för data 
1986 men därefter är datamaterialet tillförlitligt.  

Arbetsförmedlingsorganisationen i Sverige består av flera olika delar 
som i rapporten benämns som Arbetsmarknadsverket. I RAMS har myn-
digheten benämningen Arbetsmarknadsverket, och består såväl av AMS 
som övriga delar av arbetsförmedlingen i Sverige. Under perioden finns 
även ett antal organisationsförändringar som kan ha påverkat sysselsätt-
ningsstatistiken.  

I analysen av arbetsmarknadsverket har antalet anställda jämförts både 
med befolkningen samt med antal arbetslösa och i åtgärd i kommunen året 
innan. Här har dagbefolkningen använts därför att den reflekterar konto-
rets lokalisering. Olika år har använts på grund av brist på data, men även 
att det tar tid för myndigheten nyanställa personal för att svara mot en 
ökad arbetsbelastning. Grunddata som har använts i den här analysen 
sträcker sig från 1986 och det har inneburit att den geografiska aggrege-
ringen skiljer sig något från övrigt material eftersom antalet kommuner 
1986 och 1993 skiljer sig åt.  Avvikelserna är dock små och påverkar inte 

                                                      
16 www.SCB.se 
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resultaten på något avgörande sätt. Däremot innebär användningen av 
dagbefolkningen att vissa skillnader uppstår jämfört med hela den statliga 
sektorn. Dagbefolkningen återspeglar var tjänsteproduktionen genomförs. 

Vissa kommuner avviker kraftigt från genomsnittskommunen i landet 
med avseende på antalet arbetsförmedlare per invånare. Anledningen är att 
vissa funktioner av myndigheten är koncentrerade till ett fåtal platser i 
landet. Exempelvis finns lednings- analys och stabsfunktioner i några få 
kommuner. Därför kommer dessa s.k. outliers i vissa analyser att tas bort 
från materialet, för att bättre visa den generella trenden i materialet. 

 

Bakgrund 
Statens välfärds- och näringspolitik under 1900-talet var nära sammanflä-
tade. De omfattande transfereringarna hade både målet att skapa välfärd 
och att skapa tillväxt. Transfereringarna syftade till att förbättra arbets-
kraftens kvalité och därmed den nationella konkurrenskraften. På samma 
sätt var det allmänna målet med regionalpolitiken att landets resurser skul-
le tas i anspråk så effektiv som möjligt för att främja den ekonomiska till-
växten. Välståndet som producerades skulle därefter användas för att 
främja förbättrade levnadsvillkor i hela landet.17  

Den rumsliga strukturen i statlig verksamhet var en följd av välfärds- 
och näringspolitiken. Till en början var regeringens ambition att bara an-
vända sig av aktiv lokaliseringspolitik när den ordinarie arbetsmarknads-
politiken inte kunde lösa en regions arbetsmarknadsproblem. Men under 
1960-talet förstärktes den aktiva statliga lokaliseringspolitiken. Orsaken 
var det växande motståndet mot det som kom att kallas ”flyttlasspoliti-
ken”. Den samhällsekonomiska effektiviteten, som hade varit argumentet 
för regionalpolitiken i början av 1960-talet tonades ner i slutet av årtiondet 
och ersattes av argument för likvärdighet i livsbetingelser mellan olika 
delar av landet och regional balans.18  

Aktiv regional planering skulle underlätta för staten att nå de politiska 
målen. Till regionalpolitiken hörde en rumslig politik som skulle minska 
överhettningen på arbetsmarknaden i de expanderande orterna. Man gav 
inte bara riktade stöd till vissa områden utan staten lanserade på 1960-
talet även ortssystemtanken. Den skulle hjälpa till att skapa en balanserad 
ekonomisk utveckling. Genom att etablera tillväxtcentra i alla regioner för 

                                                      
17 SOU 1963: 58. Aktiv lokaliseringspolitik. Fritzes. Stockholm. 

18 För en detaljerad genomgång av lokaliseringspolitiken se: Elander, I. (1978) Det nödvändiga och det önskvärda. En studie av 

socialdemokratisk ideologi och regionalpolitik 1940-72. Arkiv Avhandlingsserie. 
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att minska den tilltagande befolkningskoncentrationen till storstäderna 
kunde den nationella tillväxten förbättras.  

Statens politik och rumsliga planering fick stora konsekvenser för den 
statliga förvaltningen. Statens myndigheter spelade under 1950- och 1960-
talet en viktig roll i både det tillväxtinriktade och det välfärdspolitiska 
statliga projekten. Regionalpolitikens olika stödåtgärder administrerades 
av de stora statliga välfärdsmyndigheterna.  

De välfärdspolitiska strävandena fick också regionala effekter på antalet 
offentliganställda. Den stora regionalpolitiken omfattade betydligt större 
summor än den lilla regionalpolitiken. Statens välfärdsåtaganden utfördes i 
stor utsträckning på lokal nivå av kommunerna och av landstingen på 
regional nivå. Den starka expansionen av anställda inom välfärdssektorn 
genomfördes därför förutom i statens myndigheter även inom kommuner-
na och landstingen. Sysselsättningsutvecklingen i primärkommunal och 
landstingskommunal sektor behandlas inte i den här avhandlingen. 

De statliga myndigheterna administrerade statens egna välfärdsåtagan-
den. Myndigheternas rumsliga organisation var en konsekvens av utbygg-
naden av generella välfärdsprogram, vilket innebar att det byggdes upp ett 
omfattande, vittförgrenat kontorsnät.  

Myndigheterna organiserades efter läns- och kommunindelningen för att 
underlätta samarbete och övertagande av välfärdsuppgifter från andra 
aktörer. Många av de rikstäckande myndigheterna blev redan när de upp-
rättades uppdelade i fristående länsmyndigheter med tillhörande lokalkon-
tor. Den hierarkiska organisationen återspeglar de rådande tekniska förut-
sättningarna för att bedriva kontroll och produktion av välfärdstjänster.  

Statens rumsliga organisation påverkades även av tillväxtpolitiken. De 
kraftiga strukturrationaliseringarna som genomfördes under 1950-60-talet 
förutsatte att staten fanns representerad i hela landet. När sysselsättningen 
i jord- och skogsnäringen sjönk behövde staten ett verktyg för att underlät-
ta överföring av arbetskraft till den expanderade industrisektorn. Arbets-
förmedlingen var en av de myndigheter som var allra mest involverad i det 
här arbetet. Arbetsförmedlingskontor upprättades i hela landet. Till en 
början drevs verksamheten i kommunal regi, men driften övertogs med 
tiden av staten. Statens rumsliga politik var paradoxalt nog inriktad mot 
att stimulera två motsatta processer. Flyttbidrag och olika former av indi-
vidstöd upprättades för att underlätta bransch- och geografisk rörlighet 
samtidigt som staten upprättade regionala stödjepunkter för offentlig och 
kommersiell service för att minska den geografiska rörligheten.19 
 

                                                      
19 Kåks, H. Westholm, E. (2006) När långt borta blir nära. Gidlund, Institutet för framtidsstudier. Stockholm 
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Statens nya välfärds och näringspolitik 
Efterkrigstidens kombination av understödjande närings- och välfärdspoli-
tik som formade de statliga myndigheternas rumsliga organisation föränd-
rades under 1980- och i början av 1990-talet. Det statliga välfärdsprojektet 
förändrade karaktär. Omfattande decentraliseringar av statens uppgifter 
till den kommunala sektorn, exempelvis kommunaliseringen av skolan, 
genomfördes samtidigt som deras finansiella självständighet gentemot sta-
ten förstärktes. Under 1990-talet konkurrensutsattes dessutom flera väl-
färdsområden vilket påverkade statens myndigheter på ett grundläggande 
sätt.20 Även det tillväxtpolitiska arbetet förändrades. När företagen ställdes 
inför en fördjupad global konkurrens inriktades statens strävanden mot att 
förbättra konkurrenskraften. Nyckeln till att åstadkomma detta var att 
understödja en process som syftade till att skapa dynamiska regioner där 
kluster av konkurrenskraftiga aktörer kunde skapa tillväxt. Det omförde-
lande perspektivet i regionalpolitiken ersattes av ett tillväxtperspektiv.21 

Förändringarna gav upphov till ett antal problem för staten. Regional-
politiken ledde inte till de önskvärda resultaten och statens organisation 
var dåligt anpassad till den nya politiken. Den regionalpolitiska utredning-
en konstaterade 1995 att de regionalpolitiska utjämningsinsatserna var 
beroende av hög nationell tillväxt. Regionalpolitiken sågs nu som en kost-
nad snarare än ett sätt att skapa ekonomisk tillväxt. 

 Den djupa ekonomiska krisen på 1990-talet bidrog till att de nationella 
utjämningsinsatserna ersattes av en reformerad regionalpolitik som var mer 
tillväxtinriktad än den tidigare. Målet blev att främja tillväxt i alla regioner 
för att bidra till den nationella tillväxten.22 Den territoriella utjämningspo-
litiken ersattes av en lokaliserad tillväxtpolitik. 

Statens förändrade politik har inneburit att ett nytt territoriellt tänkande 
har vunnit mark. Den gamla strukturrationaliseringspolitiken med tillhö-
rande regionalpolitik hade nationen som geografiskt fokus. Den nya när-
ingspolitiken inriktas mot att möta den fördjupade konkurrensen på den 
globala arenan. Ekonomisk framgång antas skapas genom dynamiska regi-
oner.23 Problemet är att den regionala nivån i Sverige har varit svag i poli-
tiskt hänseende. Länsindelningen har framstått som ett hinder för att skapa 
stora regionala enheter som kan utveckla dynamiska kluster som kan kon-
kurrera på den globala arenan. 

                                                      
20 SOU 2001:52. (2001) Välfärdstjänster i omvandling, Antologi Kommittén Välfärdsbokslut. Stockholm. 

21 Näringsdepartementet. Rapport om tillväxtavtalen. Ds 21:15. Näringsdepartementet. Stockholm 

22 SOU 1997:13 Reko-Stat-utredningen, Regionpolitik för hela Sverige: betänkande. Fritzes. Stockholm. Sid 9. 

23 Proposition 2001/02:4. En politik för tillväxt och livskraft för hela landet. 
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Den utvecklingen ledde till att de svenska länen och länsstyrelserna ifrå-
gasattes.24 Länen har ansetts vara för små för att kunna mobilisera tillräck-
liga resurser för att generera tillväxt. Deras administrativa uppbyggnad 
med länsstyrelser och landsting har kritiserats för att skapa otydlighet i 
ansvarsfrågor och att skapa ett politiskt underskott. Sedan 1990-talet har 
det därför genomförts flera utredningar och det har tagits flera politiska 
initiativ för att ersätta de svenska länen med större regioner. Försöksverk-
samheten med nya regionindelningar med nya styrelseformer som startade 
under 1990-talet i vissa delar av landet har permanentas.25 

Förändringen av regionalpolitiken har haft stor betydelse för utveckling-
en inom statliga myndigheter som traditionellt administrerat välfärdsre-
former och arbetat med näringspolitiska projekt. Länsarbetsnämnderna 
fick t.ex. i uppgift att administrera flera EU-stöd för att utveckla regioner. 
Dessa territoriella indelningar var inte kompatibla med den egna territoriel-
la indelningen. Eftersom Arbetsmarknadsverket var uppdelat i fristående 
länsmyndigheter ökade komplexiteten i arbetet.  

Geografiskt var myndigheterna i stort sett baserade på länsväsendet och 
kommunerna fram till åtminstone 1990-talets början. Därefter har allt fler 
myndigheter lämnat länet som regional indelningsgrund.26 Det har gett 
upphov till olika problem. När den regionala indelningen spretar åt olika 
håll kan det uppstå samordningsproblem. Myndigheterna kan behöva sam-
ordna sin verksamhet med flera olika delar av en annan organisation på 
regional nivå. Det blir även svårt att upprätthålla lokal kunskap och lokala 
kontakter när avstånden växer. På lokal nivå leder skillnaden i rumslig 
strategi till att samverkan mellan olika statliga myndigheter försvåras. Se-
dan 1980-talet har flera olika projekt bedrivits som har syftat till att behål-
la den lokala statliga servicen genom samverkanslösningar.27 

Förändringarna av statens välfärds- och näringspolitiska projekt har se-
dan 1980-talet följt en annan rumslig logik än tidigare. Den lokala och 
regionala miljöns betydelse för ekonomisk utveckling har betonats allt mer.  
Paradoxalt nog har staten inte bedrivit någon sammanhållen rumslig stra-
tegi för att understödja denna utveckling. Flera myndigheters regionala 
indelning har förändrats. Den har lämnat läns- och kommunnivån under 
samma period och efter ett antal omorganisationer spretar därför deras 
lokala och indelningar åt olika håll. En annan trend som har dominerat 
                                                      
24 Se exempelvis: Länsstyrelsen- gårdagens eller morgondagens förvaltning? En studie gjord på uppdrag av den parlamentariska 

regionkommittén (Park) Statskontoret 1998:19. Stockholm.  

25 SOU 2007:10. Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft. Frizes. Stockholm.  

26 EuroFutures (2006) Sveriges regionala indelning - om tillväxtperspektivet får råda. Ansvarskommitténs skriftserie 2006. 

27 SOU 2008:97 Styr samverkan - för bättre service till medborgarna.  Frizes. Stockholm. 
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myndigheterna under 1990-talet är avvecklandet av myndighetskoncerner 
mot s.k. ”enmyndigheter”. Det innebär att tidigare regionalt fristående 
myndigheter förts ihop till en enda nationell myndighet. Ett exempel är 
Försäkringskassan. Samtidigt som staten organiserar samhället för en regi-
onalt baserad tillväxtpolitik omorganiseras myndigheterna i motsatt rikt-
ning.28  

Effektivitetskraven har varit drivande. Sammanslagningar av fristående 
länsmyndigheter har genomförts för att uppnå samordningsvinster och 
stordriftsfördelar. Ny teknik möjliggör nya organisationsformer som i sin 
tur driver på oordningen i statens geografiska struktur. Varje myndighet 
effektiviserar sin egen verksamhet och statens regionala organ, länsstyrel-
sen får allt svårare att samordna politik och utföra tillsyn inom länen. 

Parallellt med statens omorganisation på regional nivå genomförs också 
en snabb förändring av statens närvaro på lokal nivå. Det pågår en lokal 
omorganisation av statens myndigheter. Vissa kommuner har förlorat 
permanent representation av polis, försäkringskassa, arbetsförmedling och 
andra typer av statlig service. Andra orter har fått en högre andel statsan-
ställda i förhållande till sin befolkning.  

Statens rumsliga fördelning 
Hittills har vi berört hur statlig välfärds och tillväxtpolitik påverkar statens 
rumsliga struktur. Men den statliga geografin är också ett resultat av olika 
riksdagsbeslut rörande start, nedläggning eller omlokalisering av statlig 
verksamhet. I ett internationellt perspektiv är Sverige ett centralstyrt land 
och en stor del av den centrala förvaltningen är lokaliserad till Stockholm. 
Först 1971 beslutade riksdagen för första gången att ett antal statliga verk 
skulle flyttas ut från Stockholmsområdet. Totalt berördes 48 myndigheter, 
eller delar av myndigheter, av utlokaliseringen. Ett huvudargument för 
utlokaliseringen var att staten ville dämpa expansionen i storstockholms-
området, för att därigenom åstadkomma en regionalt balanserad ekono-
misk utveckling. Ett annat var att man ville uppnå positiva effekter för de 
orter som valdes ut. Genom att utlokalisera statliga myndigheter, hoppades 
regeringen och riksdagen att även de verksamheter som hade ett nära sam-
arbete med myndigheterna skulle flytta med ut i landet.29 Många av de 
statliga verken hade lokalbrist och utlokaliseringen var också ett sätt att 
slippa investera i Stockholm.  

                                                      
28 SOU 2004:127. Försäkringskassan. Frizes. Stockholm 

29 Statskontoret. (1989).Omlokalisering av statlig verksamhet: utvärdering av utflyttningen på 70-talet. Stockholm, Statskontoret. 

(Rapport 1989:8A) Sid. 9-21. 
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Vilken betydelse har statens närvaro på en ort?  För det första bidrar 
den till arbetstillfällen på den lokala arbetsmarknaden och att den lokala 
ekonomin gynnas av statliga investeringar och offentlig konsumtion. I den 
här avhandlingen står de statligt anställda i fokus. De statligt anställda 
analyseras efter bostadsort, utom i analysen över arbetsmarknadsverket 
där den statliga tjänsteproduktionen står i fokus. I den officiella statistiken 
är statligt anställda kan antingen sysselsatta i affärsverk, statligt ägda bolag 
eller statliga myndigheter. Alla dessa delar av den statliga sektorn har haft 
en geografisk utspridning av sina anställda.30 Men graden av koncentration 
är inte lika. Beroende på verksamhetsuppdrag skiljer sig den rumsliga för-
delningen åt. 

Inom den statliga sektorn har stora personalminskningar genomförts 
under 1990 och 2000-talet. Antalet anställda har minskat med nästan 
hundra tusen anställda genom rationaliseringar, privatiseringar och om-
bildningar av statlig verksamhet. Det förändrar statens roll i samhället. 
Nya förhållanden till andra aktörer formas och relationen till medborgarna 
påverkas när monopol avvecklas och nya marknader upprättas.  

I de fall där neddragningen av statliga arbeten har drabbat vissa lokala 
arbetsmarknader hårt har staten försökt mildra konsekvenserna. Efter 
försvarsnedläggningarna under 1990 och 2000-talet, beslutades 2004 att 
ett antal statliga ersättningsjobb skulle förläggas till de drabbade rege-
mentsorterna. Utlokalisering av myndigheter har ofta använts som ett regi-
onalpolitiskt instrument, då myndigheter har förlagts till orter med ett 
stagnerande näringsliv för att öka sysselsättningsmöjligheterna för invå-
narna och för att diversifiera det lokala näringslivet.  

Det är inget nytt fenomen att gottgöra orter som drabbats av nedlägg-
ning av vissa verksamheter med statliga arbeten. Redan på 1960-talet hade 
en statlig utredning beräknat att det skulle vara möjligt att utlokalisera 
över 20 000 statligt anställda från Stockholm till resten av landet om förut-
sättningarna var de rätta.31 Men det dröjde mer än tio år innan planerna 
realiserades, och då i betydligt mindre omfattning än vad utredningen hade 
föreslagit.  

Även indirekt påverkar statens rumsliga struktur utvecklingen på olika 
orter. Arbetsförmedlingens närvaro på en ort förbättrar möjligheten för 
arbetskraft och arbetsgivare att mötas. Polisens närvaro ökar medborgar-
nas trygghet och leder till att människor kan få hjälp med olika service-
ärenden. På område efter område har statens lokala närvaro en betydelse 
för den ekonomiska och sociala utvecklingen på olika orter.  
                                                      
30 SOU 2007:10  

31 Elander, I. (1978) Sid.85. 
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Sammantaget är statens lokalisering av sina myndigheter en betydelsefull 
komponent för lokala och regionala arbetsmarknaders funktionssätt. I den 
regionalpolitiska utredningen från 2000 (SOU 2000:87) uttrycks statens 
nya regionalpolitik på följande sätt:  

”Regionalpolitiken är i detta avseende snarare en social process där staten 
dels påverkar den arena på vilken processen äger rum, dels bidrar till att 
formulera målen.”32  

                                                      
32 SOU 2000:87. Regionalpolitiska utredningen. Frizes förlag. Stockholm. Sid. 16. 
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KAPITEL 2 

2. Statens geografi  
I det här kapitlet analyseras omvandlingen av den statliga sektorn utifrån 
ett renodlat geografiskt perspektiv. Den största andelen av statens personal 
var i början av 2000-talet sysselsatt inom utbildning och forskning, försvar 
eller samhällsskydd och rättskipning. I det följande avsnittet kommer sta-
tens personal att analyseras utifrån vilken typ av organisation de är an-
ställda inom och inte efter vilken typ av verksamhet de sysslar med. Statens 
myndigheter är fördelade inom samtliga av de områden som visas i figuren 
nedan.  

 

 
Figur 2 Statligt anställda efter typ av arbete  
År 2000 I procent. Källa: Statskontoret: (Klassificering enligt FN:s Classifi-
cation of Functions of Government, CoGoG. Affärsverken ingår inte) 
 
De statliga jobbens lokalisering används för att beskriva hur statens närva-
ro har förändrats mellan olika landsändar och mellan regioner och kom-
muner. Inledningsvis ges en bild av hela den statliga verksamheten som 
omfattar affärsverk, statligt ägda företag/organisationer och statlig förvalt-
ning. Därefter läggs fokus på den statliga förvaltningens geografiska om-
vandling.  
 

Var finns de statliga jobben? 
Den statliga sektorn har genomgått stora förändringar under 1990 och 
2000-talet. Uppgifter har överförts från stat till kommun, affärsverk har 
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bolagiserats och statliga företag har privatiserats. Vissa jobb har försvun-
nit, medan andra har övergått till privat sektor när tidigare statliga verk-
samheter har privatiserats. Totalt har antalet statligt anställda minskat med 
över 100 000 personer mellan 1993-2007. 
 

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

400 000

450 000

500 000

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Affärsverk

Statligt ägda företag och
organisationer
Statlig förvaltning

Totalt

 
Figur 3 Statligt anställda 1993-2007 
Källa: Egna bearbetningar av data från SCB 
 
Dessa förändringar har inneburit en renodling av statens verksamhetsom-
råde. I början av 1990-talet arbetade många statligt anställda inom företag 
och affärsverk som sysslade med vinstdrivande verksamhet. I ett interna-
tionellt perspektiv var affärsverken ett ovanligt fenomen, eftersom de sam-
tidigt var både myndigheter och vinstdrivande företag. Under avreglering-
arna och privatiseringarna under 1990-talet ombildades flera av affärsver-
ken, exempelvis televerket och postverket. Några blev helstatliga bolag och 
därefter privata företag, medan andra fortsatte att vara statligt ägda. Det 
är bakgrunden till den kraftiga omfördelningen mellan statliga företag och 
affärsverk mellan 1993 och 1995 som framgår av figur tre. Eftersom stati-
stiken inte omfattar perioden 1990-93 framträder inte kommunaliseringen 
av skolan som genomfördes 1991. 

Tyngdpunkten i statens verksamhet ligger efter avregleringar och priva-
tiseringar i det som den förvaltningspolitiska kommittén pekat ut som stat-
liga kärnuppgifter. Det är utrikesförvaltning, försvar, polisväsende, skatte-
uppbörd och högre utbildning. Förändringarna syns tydligt i hur de statligt 
anställdas fördelning har förändrats. 2007 arbetade mer än 60 % av de 
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statligt anställda i statlig förvaltning, och 40 % i statligt ägda företag. Sys-
selsättningen minskar i affärsverk och i statliga företag, men avregleringar 
och privatiseringar skapar också ett behov av tillsyn och reglering, som i 
sin tur leder till en ökad andel myndighetsanställda. 

Dessa förändringar har fått stora konsekvenser för statens geografiska 
struktur. Myndigheter, affärsverk, och statliga företag har fått nya områ-
desindelningar. Statens organisationer har bildat större regioner. Tidigare 
var den oftast indelad efter länsprincipen. Varje organisation har sin egen 
regionindelning som baseras på organisationens egen logik. Ibland finns 
ingen geografisk indelning alls kvar, utan har organiserat sig efter affärs-
mässig logik istället. Även myndighetssektorn har i stor utsträckning 
frångått länsstrukturen.  

Sysselsättningsförändringarna kan analyseras på olika geografiska nivå-
er. Vi ska först analysera förändringarna i vad som kan betraktas som en 
region. Istället för att studera länssiffrorna, som man traditionellt brukar 
använda för att beskriva sysselsättningsutvecklingen på regional nivå, delas 
Sverige upp i ett raster på 1 x 1 mil och därefter summeras antalet anställ-
da i en tiomila radie. Det blir då möjligt att jämföra olika landsändar. Kar-
tan som blir resultatet visar hur många statligt anställda som finns i en 
radie av 10 mil. Denna beräkning har genomförts 1993 och 2007 och där-
efter har den procentuella skillnaden 1993 och 2007 beräknas. Fördelen 
med detta tillvägagångssätt är att varje del av Sverige kan jämföras. 

Figur 4 visar den procentuella nedgången av statliga arbeten inom 10 
mil från 1993. I Västerbottens inland har antalet anställda i statlig sektor 
minskat med nästan 60 procent jämfört med Stockholm och Mälardalen 
där de har minskat med bara 20 procent. I Norrland skiljer två områden ut 
sig nämligen Kiruna och Umeå.  

Minskningen av de statligt anställda beror mest på bolagiseringar och 
privatiseringar. Kiruna och Umeå har inte haft lika kraftig negativ utveck-
ling som övriga Norrland beroende på att Umeå Universitet och Umeå 
Universitetssjukhus har expanderat under perioden. I Kiruna har LKAB 
och ESRANGE inte berörts av ombildningar. 

Bolagiseringar och privatiseringar har alltså varit regionalt snedfördela-
de. Antalet statliga arbetstillfällen kan betraktas som en potential av lediga 
arbeten för en individ. Därför har förändringarna lett till en försämrad 
statlig arbetsmarknad i stora delar av Sverige. I Stockholmsområdet har 
utvecklingen inte varit lika dramatisk.  
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Figur 4 Förändring av antal statligt anställda inom 10 mil 

Källa: Egna bearbetningar av data från SCB 

 
Kommunen har använts som analysnivå för den lokala utvecklingen, efter-
som den statliga sektorns planering länge har baserats på denna geografis-
ka indelning. Det hade även varit möjligt att använda andra geografiska 
indelningar, men kommunen har varit huvudsaklig geografisk bas för pla-
neringen av lokalkontorsnäten. Att använda kommunerna som analysenhet 
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innebär även att klustringsanalyserna visar vilka grupper av kommuner 
som har likartad utveckling med avseende på statligt anställda.  

Samtliga kommuner har förlorat anställda inom statlig sektor. Men ut-
vecklingen har inte varit likartad i hela landet och vissa områden har mins-
kat kraftigare än andra. 82 kommuner har ökat sin andel av de statligt 
anställda och resterande kommuner har förlorat andelar. De som har ökat 
är framförallt större kommuner i södra och mellersta Sverige. 
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Figur 5 Antal anställda statlig sektor 1993 och 2007   

(Kvartiler: Mörkare färg indikerar högre kvartil) 
Källa: Egna bearbetningar av data från SCB 
 

För att jämföra situationen 1993 och 2007 har två kvartilkartor tagits 
fram. Genom att dela in materialet efter kvartiler kan vi studera en enskild 
kommun i förhållande till den nationella utvecklingen. Kartorna säger 
dock inget om den reella utvecklingen i kommunen, eftersom kommunerna 
klassificeras i förhållande till de övriga kommunerna. Det totala antalet 
anställda har använts för kartan, vilket vanligtvis inte är fallet när korop-
letkartor framställs, eftersom jämförelserna mellan kommunerna då blir 
skeva på grund av deras olika storlek. Här jämförs inte kommunerna med 
varandra. Istället visar kvartilkartan hur utvecklingen i en kommun ser ut i 
samma kommun vid ett senare tillfälle. 

Kartan visar att ett antal kommuner i Norrland har förlorat relativt sett 
fler statligt anställda än kommuner i andra delar av landet. Det understöd-
jer mönstret i den regionala kartan, där det var uppenbart att en stor del av 
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förändringarna fick större effekter i Norrlandskommunerna än i andra 
områden. Under samma period hade många kommuner i Norrland en ne-
gativ befolkningsutveckling och minskningen av statens anställda kan vara 
ett svar på demografiska förändringar.  

När vi tar hänsyn till befolkningens fördelning i landet ändras mönstret 
dramatiskt. Kommuner som ligger i den nedersta kvartilen med hänsyn till 
det totala antalet anställda placeras i vissa fall om till den översta kvartilen. 
Det betyder att statligt anställda är överrepresenterade i förhållande till 
befolkningen. Ett exempel är inlandskommunerna i Västerbotten. Eftersom 
vissa samhällsfunktioner måste upprätthållas innebär det att ett antal an-
ställda måste finnas kvar även om befolkningen fortsätter minska.  

Ett generellt problem när kvoter jämförs mellan kommuner med olika 
befolkningsstorlek är att jämförelser kan bli missvisande. Oavsett om det 
gäller migration, folkhälsoindikatorer eller någon annan statistik relateras 
därför det undersökta till en basvariabel. I vår analys ska vi använda en 
statistisk teknik som heter Empirisk Bayes (EB). För att kunna jämföra 
situationen i olika kommuner på ett rättvisande sätt har våra data EB an-
passats. EB går ut på att de framräknade kvoterna omvandlas matematiskt 
baserat på information som redan finns i datamaterialet. 
 
Formel 1 Empirisk Bayes 
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Den senare delen av ekvationen är en slags vikt som används för att krym-
pa varje områdes värde mot medelvärdet i datasetet. Första delen av ut-
trycket bestämmer hur mycket vikt man ska lägga vid kvoten hos ett en-
skilt område och den andra delen av ekvationen behandlar vilken kunskap 
vi har om värdet baserat på fördelningen i datamaterialet.33 Det finns olika 

                                                      
33 Bailey, T.C. Gatrell, A.C. (1995) Interactive spatial data analysis. Longman 1995. Sid. 300-308. 
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sätt att skatta medelvärdet och variansen, som i ekvationen är okänd, men 
de ger ungefär samma resultat.  

 Effekten av EB klassificering är att områden med avvikande värden i sin 
basvariabel viktas så att deras kvoter hamnar närmare genomsnittet för 
populationen än vad som annars skulle vara fallet. Anledningen är att san-
nolikheten för att en person ska vara statligt anställd varierar mellan 
kommunerna. Det är en generell metod när man ska jämföra områden där 
basvariabeln skiljer sig väldig mycket. 
  

 
Figur 6 Andel av befolkningen anställd i statlig sektor 1993 och 2007  
(EB anpassad. Kvartiler. Mörkare färg indikerar högre värde) 
Källa: Egna bearbetningar av data från SCB 
 

Kartan till vänster visar att en stor del av Norrbottens och Västerbottens 
kommuner låg i den högsta kvartilen 1993. Dessa kommuner hade en hög-
re andel statligt anställda i förhållande till sin befolkning än övriga kom-
muner i landet. År 2007 hade flera kommuner i Västerbotten närmat sig 
riksgenomsnittet och andra kommuner hade passerat Norrlandskommu-
nernas nivå. Det innebär att den överrepresentation av statligt anställda 
som fanns i många Norrlandskommuner 1993 hade försvagas 2007.  
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Denna beskrivning av förändringarna ger inte underlag för slutsatser om 
orsakerna bakom utvecklingen på regional och lokal nivå. De mönster som 
framträder är spretiga och kan dessutom bero på flera olika faktorer. Syftet 
här är heller inte att analysera hur stor andel av förändringen som beror på 
privatisering av tidigare statliga arbeten och hur stor andel som är regelrät-
ta nedläggningar, utan istället att jämföra hur förändringarna har varit i 
olika delar av landet. I kapitel tre och fyra i avhandlingen analyseras de 
förklaringar som finns till varför statens rumsliga organisation förändras. 
Men först ska vi mejsla ut i detalj vilka områden som staten koncentreras 
mot. 

Fram till nu har vi sett hur utvecklingen har skilt sig på lokal och regio-
nal nivå. Eftersom mönstret är relativt spretigt ska vi nu förfina analysen 
genom att gruppera kommunerna för att analysera hur omfördelningen ser 
ut. 

Kartan över utvecklingen på lokal nivå visade en omfattande omfördel-
ning mellan 1993 och 2007. Samtliga kommuner hade förlorat statliga 
jobb under perioden. Men 86 kommuner hade ökat sin andel av de statligt 
anställda. De som ökat sin andel mest är framförallt kommuner i södra och 
mellersta Sverige med relativt stor befolkning. Undantaget är Umeå som är 
bland de kommuner som andelsmässigt har ökat sin statliga sektor mest. 
Karlskoga, Oxelösund, Helsingborg hör till de som minskat mest.    
   
Tabell 1 Relativ förändring av anställda i statlig sektor 1993-2007 
Minskning 
Karlskoga 
Oxelösund 
Borlänge 
Luleå 
Nynäshamn 
Helsingborg 
Haninge 
Piteå 
Nyköping 
Botkyrka 
 

Ökning 
Stockholm 
Uppsala 
Göteborg 
Umeå 
Lund 
Örebro 
Solna 
Jönköping 
Västerås 
Nacka 
 

Källa: Egna bearbetningar av data från SCB 

Tabell 1 indikerar alltså att det är stora kommuner som relativt sett ökar 
sin statliga sektor. Rör det sig om en systematisk omfördelning mot stora 
kommuner? Ett hierarkiskt perspektiv visar klara skillnader mellan olika 
stora kommuner. I de mindre kommunerna, upp till 25 000 invånare har 
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omkring var tredje statligt anställd försvunnit mellan 1993 och 2007. I lite 
större städer, med mellan 25 000 och 50 000 invånare har så mycket som 
40 % av de statligt anställda försvunnit. I de större städerna över 100 000 
invånare, har bara 15 % försvunnit. För Malmö, Göteborg och Stockholm 
har utvecklingen varit minst kännbar. Där har bara 7 % av de statliga 
arbetena försvunnit. 

Stockholms kommuns andel av de statligt anställda ökade från 10 % 
1993 till 13 % 2007. Totalt sett minskade den statliga sektorn över 20 % 
under samma period. 

 
Tabell 2 Förändring av antal anställda i statlig sektor efter kommunstorlek 
1993-2007 

Kommunstorlek 
Skillnad 1993-
2007 

Förändring  
i procent 

0-10 000 -7 398 -37 
10 000-25 0000 -23 914 -29 
25 000-50 000 -40 463 -40 
50 000-100 000 -31 622 -25 
100 000-200 000 -8 054 -14 
200 000- -5 592 -7 

Källa: Egna bearbetningar av data från SCB 

Antalet statligt anställda minskar i alla kommuner, och stora kommuner i 
södra och mellersta Sverige ökar sin andel av statens anställda. Befolkning-
en har ökat i samma områden som fått en större andel av statens personal. 
Kan omfördelningen förklaras med hjälp av befolkningsutvecklingen?  

Om situationen har förändrats för en kommun finns det fyra olika möj-
ligheter. En kommun har antingen ökat eller minskat sin andel av befolk-
ningen och samtidigt har kommunen antingen ökat eller minskat sin andel 
av de statligt anställda. 
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Figur 7 Förändring av andel av befolkning och statligt anställda 
Källa: Egna bearbetningar av data från SCB 
 
När andelsförändringen i de båda variablerna ritas ut i ett diagram mot 
varandra ser vi ett tydligt samband. Ju mer kommunen har ökat sin andel 
av landets befolkning desto mer har dess andel av de statligt anställda i 
landet ökat. De två trenderna samvarierar. Kommuner med stark befolk-
ningstillväxt har också en ökande statlig sektor relativt sett. Även när det 
kraftigt avvikande värdet i diagrammet utesluts finns ett positivt samband.  

Vilka kommuner är det då som istället fått en ökad andel statligt an-
ställda i befolkningen, på grund av att deras befolkning har minskat? Här 
återfinns norrlandskommuner som Kiruna, Gällivare, Arvidsjaur och Arje-
plog, liksom kommuner i södra Sverige exempelvis Vimmerby och Got-
land.  

En tyndpunktsberäkning visar att sammantaget ligger dessa kommuner 
längre norrut än de kommuner som har fått en relativ ökning av antalet 
anställda trots en befolkningsökning (skillnaden uppgår till nästan 12 mil). 
Det tyder på att den relativa ökningen av de statligt anställda till följd av 
en kraftig befolkningsminskning är ett Norrlandsfenomen medan den rela-
tiva ökningen av den statliga sektorn i andra delar av landet beror på 
andra faktorer t.ex. operativa beslut inom respektive organisation. Även 
här syns att staten lämnar Norrlandskommunerna långsammare än befolk-
ningsminskningen. 

Analysen av den statliga sektorns geografiska förändring visar en allt 
starkare koncentration mot områden med en positiv befolkningsutveckling. 
Staten bidrar till koncentrationen av befolkning och ekonomisk aktivitet. 
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Myndighetsanställdas geografiska fördelning  
Att statligt ägda företag och affärsverk fungerar på samma sätt som aktö-
rer på den privata marknaden är inte så konstigt. De ska organisera sig 
rumsligt så optimalt som möjligt för att lösa sina uppgifter effektivt. Men 
inom den statliga sektorn inryms även de statliga myndigheterna. I statisti-
ken benämns de som ”statlig förvaltning” och inkluderar exempelvis stora 
centrala myndigheter som Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. 
Myndigheterna är intressanta att studera mer i detalj, eftersom de skiljer 
sig från resten av staten utifrån två centrala aspekter. Många statliga myn-
digheter har sitt myndighetsutövande direkt kopplat till ett avgränsat geo-
grafiskt område. Exempel på sådana organisationer är länspolismyndighe-
terna och länsstyrelserna. Länsstyrelsernas uppdrag har i grunden ett geo-
grafiskt uppdrag. Deras roll som kontroll- och samordningsinstans inom 
det egna länet är strikt definierat till myndighetsutövande i det egna terri-
toriet.  Myndigheterna har också varit centrala i den statliga välfärdspoliti-
ken. Staten fördelade offentliga tjänster mellan olika delar av landet för 
utjämna livsbetingelserna. Det bidrog till att skatteunderlaget i kommuner-
na ökade, men även till att utbildningsnivån höjdes på de lokala arbets-
marknaderna. Myndighetsuppdraget gör också verksamheten geografiskt 
stabil. 

Syftet med detta avsnitt är att kartlägga de statliga myndigheternas geo-
grafiska struktur. Hur många anställda har statens myndigheter och hur är 
de fördelade på olika geografiska nivåer? Vilka områden har många statligt 
anställda och vilka har få? Hur har detta förändrats mellan 1993 och 
2007? Analyserna bygger på statistik över antal anställda i statlig förvalt-
ning under perioden. Eftersom statlig förvaltning inte privatiserats och 
avreglerats i samma utsträckning som övriga delar av staten, blir precisio-
nen betydligt bättre i dessa analyser.  

Statens myndigheter har sedan 1990-talet blivit färre och större. 2009 
fanns omkring 400 statliga myndigheter.34 Vissa är väldigt små medan 
andra sysselsätter 10 000-tals personer. Även den regionala representatio-
nen varierar. Vissa är förlagda till en plats i landet och betjänar hela landet 
med sina tjänster, medan andra har ett huvudkontor och ett kontorsnät 
som är spritt över landet. En annan typ av geografisk myndighetsstruktur 
är polismyndigheterna som formellt är regionala statliga myndigheter, men 
som har sitt geografiska myndighetsuppdrag kopplat till det egna länet.  
 

                                                      
34. SOU 2008:118. Sid.9. 
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Tabell 3 Sysselsättningsutvecklingen inom några stora myndigheter 1993-
2007 
 1993 2000 2007 
Polisen 28 127 23 407 26 282 
DV 7 382 6 157 6 793 
FK 19 919 16 470 17 225 
Militär 47 404 34 157 23 871 

Källa: Egna beräkningar från SCB data 

Försvaret står för en stor del av minskningen av de myndighetsanställda 
mellan 1993 och 2007. Också inom några av de största myndigheterna 
minskade antalet anställda under 1990-talet trots att arbetsbelastningen 
ökade. I försäkringskassan minskade personalen med ca.3 500. Sysselsätt-
ningsförändringarna inom myndigheterna under 1990-talet var ojämnt 
fördelade i landet, vilket ledde till en betydande omfördelning av myndig-
heternas personal. Den kraftiga nedgången i antal anställda under 1990-
talet påverkade alla län utom Stockholm och Uppsala.35  
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Figur 8 Antal anställda i statliga myndigheter 1993-2007  
Källa: Egna bearbetningar av data från SCB 
 
När utvecklingen vände på 2000-talet och antalet anställda i statens myn-
digheter åter ökade var orsaken bl.a. utbyggnaden av högskoleväsendet. 
Den högre utbildningen och forskningen sysselsatte i början av 2000-talet 

                                                      
35 Brandt, D., Westholm, E. (2006)  
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den största andelen av de myndighetsanställda.36 Eftersom högskolesektorn 
har en regional organisationsstruktur ökade antalet myndighetsanställda 
1993-2007 i nio av de 21 länen. Mest ökning över perioden hade ändå 
Stockholm och Uppsala län. 

Figur nio visar att antalet anställda i statlig förvaltning varierar kraftigt 
emellan landets kommuner. Länssiffrorna är ofta beroende av utvecklingen 
i några få kommuner. Ett exempel är Västerbotten där 75 procent av de 
statligt förvaltningsanställda arbetar i Umeå. Många statligt anställda finns 
i folkrika kommuner i södra och mellersta Sverige och i ett antal kommu-
ner längs med Norrlandskusten. Mellan 1993 och 2007 har de flesta 
kommuner förlorat anställda i statlig förvaltning. Dessutom har skillnaden 
mellan kommunerna som har flest och minst anställa ökat. Det här tyder 
på att det pågår en omfördelning. 

                                                      
36 Statskontoret. (2001) Staten i omvandling 2001. Statskontoret. 2001:15. Stockholm Sid.7-18. 
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Figur 9 Anställda i statlig myndigheter 2007 och förändringen 1993-2007 
på kommunal nivå. 
 Källa: Egna bearbetningar av data från SCB 
 

Kommuner som berörts av omställningar inom försvaret framträder tyd-
ligt. De tio kommuner som förlorat flest anställda i statliga myndigheter 
1993-2007 har tillsammans förlorat ca 3 500 anställda. Det är i nivå med 
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utlokaliseringen av statliga jobb från Stockholm för att motverka nedlägg-
ningen av försvarsanläggningar på vissa orter som initierades 2004.37 
 
Tabell 4 Förändring av antalet anställda i statlig förvaltning 1993-2007 

Minskning 
Boden 
Hässleholm 
Sollefteå 
Kristianstad 
Ängelholm 
Nynäshamn 
Täby 
Klippan 
Kristinehamn 
Gotland 
 

Ökning 
Stockholm 
Örebro 
Malmö 
Uppsala 
Sundsvall 
Solna 
Umeå 
Västerås 
Nacka 
Huddinge 
 

Källa: Egna bearbetningar av data från SCB 

Det finns också kommuner som fått fler anställda i statlig förvaltning. Ta-
bell fyra visar i rangordning vilka kommuner som har ökat eller minskat 
mest mellan 1993 och 2007. Det är i första hand befolkningsmässigt stora 
kommuner som fått fler anställda i statlig förvaltning. I de tio kommuner 
där ökningen varit kraftigast mellan 1993 och 2007 har de statligt anställ-
da blivit ca 6 000 fler. Totalt sett har det skett en tydlig förskjutning av 
statligt förvaltningsanställda från mindre till större kommuner.  

                                                      
37 SOU:2004:15. Lokaliseringsutredningen. Sid. 10. 
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Tabell 5 Förändring av antal anställda i statlig förvaltning efter kommun-
storlek 1993-2007 

Kommunstorlek 

Skillnad 
1993-
2007 

Förändring i 
procent 

0-10 000 -1 463 -17 
10 000-25 0000 -6 552 -11 
25 000-50 000 -1 660 -4 
50 000-100 000 2 662 5 
100 000-200 000 4 085 9 
200 000- 5 926 14 

Källa: Egna bearbetningar av data från SCB 

Tabell fem visar att det finns en brytpunkt vid 50 000 invånare. Kommu-
ner som är mindre än så har fått färre myndighetsanställda och de som har 
fler invånare har ökat sin myndighetspersonal. I gruppen med kommuner 
med mellan 100- och 200 000 invånare har antalet statliga tjänstemän 
exempelvis ökat med 9 % och i storstadskommunerna (mer än 200 000 
invånare) har antalet statliga tjänstemän ökat med ca 14 % mellan 1993 
och 2007. 

En sådan här gruppering döljer emellertid den interna variationen inom 
respektive grupp. Senare ska mer förfinade metoder användas för att sam-
manfatta graden av omfördelning av de statligt anställda, och för att grup-
pera kommunerna med avseende på deras geografiska kontext. 

Om kommunerna grupperas efter funktion, så syns tydligt att regionala 
centra, d.v.s. residenskommuner har stärkt sin position i den statliga för-
valtningen. Mellan 1993 och 2007 ökade de anställda i statlig förvaltning i 
residenskommunerna med ca 10 000 personer. Under samma tid minskade 
antalet anställda i icke-residenskommuner med ca. 6 000 personer. 
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Tabell sex visar att variationen är stor ifråga om hur dominerande resi-
densstäderna är i sina län när det gäller statlig verksamhet. Dessa siffror är 
naturligtvis avhängiga bakgrundsfaktorer som befolkningsfördelningen 
inom länet och länets ytstorlek och näringsstruktur. 
 
Tabell 6 Residenstadens andel av de statligt anställda i länen 1993-2007 
Län Residensstad Andel 

1993 
Andel 
2003 

Andel 
2007 

Förändring 

Stockholm Stockholm 44 47 49 5 
Uppsala Uppsala 82 83 83 1 
Södermanland Nyköping 23 22 22 -1 
Östergötland Linköping 51 54 52 1 
Jönköping Jönköping 45 49 51 6 
Kronoberg Växjö 61 66 69 8 
Kalmar Kalmar 42 49 48 6 
Gotland Gotland 100 100 100 0 
Blekinge Karskrona 61 63 63 2 
Skåne Malmö 19 22 23 4 
Halland Halmstad 48 50 48 0 
Västra Götaland Göteborg 36 36 36 0 
Värmland Karlstad 43 51 52 9 
Örebro Örebro 58 63 67 9 
Västmanland Västerås 53 57 58 5 
Dalarna Falun 31 32 33 2 
Gävleborg Gävle 53 59 60 7 
Västernorrland Härnösand 25 23 22 -3 
Jämtland Östersund 65 69 71 6 
Västerbotten Umeå 69 76 75 6 
Norrbotten Luleå 34 40 43 8 

Källa: Egna bearbetningar av data från SCB 
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Figur 10 Antal förvaltningsanställda per 1000 invånare 2005-07 och för-
ändringen 1993-2007 
Källa: Egna bearbetningar av data från SCB 
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För att ge en bild av hur antalet anställda i statlig förvaltning relaterar till 
folkmängden i kommunen har måttet anställd per invånare i statlig för-
valtning beräknats för perioden 1993-1995 och 2005-2007. Medelvärden 
har använts för att göra siffrorna robusta för årliga fluktuationer. (figur 
10) 

Kartan visar att det skett en utglesning i de flesta kommuner. Minsk-
ningarna har varit kraftigast i nordvästra Dalarna och i de inre delarna av 
södra Sverige. I den norra delen av landet är antalet anställda i statlig för-
valtning något fler i relation till befolkningen, jämfört med exempelvis de 
inre delarna av södra Sverige. Anledningen kan vara att det finns tröskel-
värden som inte går att underskrida om man vill upprätthålla verksamhe-
ten. Samtliga värden är EB (Empirisk Bayes) justerade för att hantera att 
områdena har olika stor befolkning. I början av 1990-talet gick det i me-
deltal 20 statligt anställda per 1000 invånare. 2007 var samma siffra 18.  
 

Omfördelningen av de statligt myndighetsanställda på olika    
geografiska nivåer 
Som vi har sett har förändringen i antal myndighetsanställda varierat kraf-
tigt mellan enskilda kommuner. Vissa har fått fler myndighetsanställda och 
andra har fått färre. Vi såg att det pågår en koncentration av de statligt 
anställda till större kommuner, och att residensstädernas roll förstärktes. 
Genom att gruppera kommuner på olika sätt kan vi öka precisionen och 
dra slutsatser om förändringarna. Men resultaten är alltid beroende av 
vilka gruppindelningar som används. 

I figur 10 visades utvecklingen i landets kommuner. Det visade stora 
skillnader i utvecklingen mellan kommunerna. Däremot visar figuren inte 
den totala skillnaden i antalet myndighetsanställda förhållande till befolk-
ningen mellan olika kommuner. Med ett Theil index går det att mäta och 
sammanfatta den totala likheten/ olikheten i landets kommuner eller regio-
ner när det gäller en variabel. Vi får då ett sammanfattande mått som kan 
användas i data som sammanställts vid olika tidpunkter och på olika geo-
grafiska nivåer. 
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Först beräknas här indexet på regional nivå. Då beräknas kvoten av länets 
befolkning och den totala befolkningen i landet och den divideras med 
länets andel av de förvaltningsanställda. Denna kvot multipliceras med den 
loggade kvoten av andelen myndighetsanställda i respektive län. Denna 
sista beräkning viktar varje län beroende på hur stor andel av statligt an-
ställda länet har. Måttet rör sig mellan 0 och 1, där 0 innebär att de statligt 
anställda är precis jämt fördelade över länen i förhållande till befolkningen. 
Ju mer ojämlikt den statliga sektorn är fördelad i landets kommuner desto 
mer närmar sig värdet 1. Dessutom är inte processen linjär, utan ju mer 
ojämnt variabeln är fördelad, desto snabbare närmar sig Theil indexet 1.38 
 

                                                      
38 Conceicao, Pedro NMI2 and Ferreira, Pedro M. (2000)  The Young Person’s Guide to the Theil Index: Suggesting Intuitive Interpre-

tations and Exploring Analytical Applications. UTIP Working Paper No. 14. 
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Figur 11 Koncentration på länsnivå 1993-2007  
Källa: Egna bearbetningar av data från SCB 
  
Figur 11 visar att under 1990-talet följde omvandlingen av den statliga 
sektorn i allt mindre grad befolkningsomfördelningen. 1999 vände trenden 
och koncentrationstendenserna inom myndigheterna avstannade. Därefter 
var situationen stabil fram till 2004, då utspridningen accelererade. Den 
fortsatte fram till 2005 och planade sedan ut. 

Som tidigare visats har vissa kommuner i Norrland påfallande många 
statligt anställda i statlig förvaltning. En möjlig tolkning av figur 11 är att 
denna överrepresentation förstärktes under 1990-talets kris till följd av en 
befolkningsminskning. En annan möjlig tolkning är att det pågick en kon-
centration av myndigheterna till ett antal län med en positiv befolkningsut-
veckling.  
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Figur 12 Länens bidrag till Theilindex 1993, 2000 och 2007 
Källa: Egna bearbetningar av data från SCB 
 
Figur 12 visar att Norrlandslänen bidrar till koncentrationen av den statli-
ga sektorn, men att bara Västernorrland och Västerbotten fick ett ökat 
Theilindex mellan 1993 och 2000 medan de övriga fick ett lägre index 
under samma period. Den koncentrationstendens som fanns under 1990-
talet beror istället till största delen på koncentrationen av de statligt an-
ställda till Stockholm och Uppsala län. Koncentrationen var större än vad 
som motsvaras av befolkningsökningen. 

När den regionala koncentrationen planade ut och vände mot en regio-
nal utspridning under 2000-talet så berodde det på att omfördelningen mot 
Stockholm och Uppsala bröts, men ser man till hela perioden ökade kon-
centrationen ändå till Stockholm och Uppsala.(Fig. 12)  
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Figur 13 Koncentration av de statligt myndighetsanställda inom respektive 
län 
Källa: Egna bearbetningar av data från SCB 
 
Theil index för den inom-regionala koncentrationen visar avsevärda skill-
nader mellan olika län. Analysen baseras, liksom tidigare på, nattbefolk-
ningen d v s på hur stor andel av kommunbefolkningen som är statligt 
anställd och inte på var de faktiskt arbetar. I en analys med ett Theil index 
får det vissa effekter. Storstadsområdenas värden kommer att dras neråt 
eftersom den senaste tidens ökade pendling har inneburit att stora områden 
i södra och mellersta Sverige hänger ihop funktionellt. Det får till effekt att 
Theils index förskjuts mot noll. I glesare delar av landet, där regionförsto-
ringen inte är lika omfattande kommer Theil index att vara närmare 1. 
Analysen speglar också olika bebyggelsestrukturer och olika lokala förhål-
landen när det gäller den statliga förvaltningens lokalisering. Umeå har 
t.ex. en stor andel av de statligt anställda i Västerbotten och området kring 
Umeå är glesbefolkat och avstånden till andra större orter långt. Det ger 
mindre pendling och de flesta som arbetar i Umeå bor också där. Koncent-
rationen i länet har förstärkts mellan 1993 och 2007. Västerbotten utgör 
det mest extrema fallet av inom-regionala skillnader.  

Av figur 13  framgår att Stockholms och Västmanlands statliga sektor är 
jämnare fördelad. I Stockholm beror det på en mer enhetlig utbredning av 
statsförvaltningen och på en stor pendling mellan kommunerna i länet. 
Tvärtemot vad som kan förväntas av en ökad pendling koncentrerades 
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statsförvaltningens personal i Stockholms län mellan 1993 och 2007. I ett 
nationellt perspektiv framstår utvecklingen i Stockholm som särskilt intres-
sant eftersom den lokala koncentrationen sammanfaller med en kraftig 
regional koncentration. 
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Figur 14 Länens interna ojämlikhet samt deras bidrag till den totala ojäm-
likheten 1993 och 2007 
Källa: Egna bearbetningar av data från SCB 
 
Slutligen ska vi lägga ihop koncentrationen på lokal och regional nivå. 
Figur 14 visar att Skåne, Stockholm, Västra Götaland och Västerbotten 
bidrar mest till den totala koncentrationen av den statliga sektorn både när 
Theil index beräknas mellan kommuner i samma län och när det beräknas 
mellan länen i Sverige. 

Staten är mer koncentrerad än befolkningen. Utvecklingen i de mest 
folkrika länen är viktigast för den totala koncentrationen av staten. Om 
t.ex. regionbildningarna i Skåne och Västra Götaland leder till en lokal 
koncentration i framtiden kommer den totala koncentrationen i landet att 
öka, även om den regionala koncentrationen förblir oförändrad. Mellan 
1993 och 2007 har dock inte statens myndigheter koncentrerats i de här 
regionerna. 

Kartorna visade stora skillnader mellan kommuner i frågan om antalet 
anställda i statlig sektor. Hittills har vi grupperat kommunerna efter läns-
tillhörighet och kommunstorlek. Det finns andra sätt att gruppera kom-
muner till exempel utifrån näringsstruktur eller pendlingsmöjligheter. Syf-
tet med analysen styr vilken gruppindelning som väljs, och grupperingen 
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styr vilket resultat som analysen ger. Den lokala koncentrationen i ett län 
kan bero på utvecklingen i ett fåtal kommuner som ligger i ett gränsområ-
de. På samma sätt kan det angränsande länets koncentration av statlig 
sektor bero på utvecklingen i ett fåtal kommuner som angränsar dessa 
kommuner. Problemet är då att de framräknade koncentrationsmåtten 
döljer en grupp av kommuner med kraftig avvikelse från den allmänna 
trenden i landet, eftersom de sorteras in i olika län. All form av gruppin-
delning bryter kommunernas rumsliga ordning. Likheter och skillnader 
mellan olika kommuner som ligger nära varandra försvinner för att de 
ingår i olika län. 

I följande avsnitt ska därför ett annat tillvägagångssätt användas. Istället 
för att följa någon gängse klassificering av kommunerna ska de analyseras i 
sin egen geografiska kontext. Därför upprättas en viktmatris där den rums-
liga strukturen hålls samman och därefter analyseras om statens anställda 
är klustrade eller utspridda i landets kommuner. Därefter beräknas vilka 
områden som avviker från den allmänna utvecklingen. Därmed blir det 
möjligt att beskriva vilka områden som rymmer rumsliga kluster av statligt 
anställda och områden där staten har försvunnit, baserat både på deras 
attributvärde och på deras geografiska kontext.  

Statliga myndighetskluster 
Hittills har vi kunnat se en tydlig förskjutning i de statligt anställdas geo-
grafi. Mönstret är komplext och ser olika ut i olika delar av landet. Figur 
15 visar situationen i södra Sverige 1993-95 och samma område 2005-07. 
Kartan visar områdenas standardavvikelse från medelvärdet. I vänstra 
kartan (1993-95) har flera kommuner i norra Skåne ett relativt stort antal 
anställda i statlig förvaltning vilket gör att de hamnar över genomsnittet. 
Den röda färgen på kartan indikerar att de ligger ovanför det nationella 
snittet. I den högra kartan har några kommuner fått färre statligt anställda 
och närmat sig det nationella snittet. De tidigare analyserna mätte bara 
graden av koncentration inom länen. I det här fallet är det uppenbart att 
ett antal kommuner blir mer lika sina grannar än de var tidigare. Den här 
koncentrationstendensen fångas inte upp av ett Theil index eftersom vissa 
kommuner hamnar i Kronobergs län och andra hamnar i Skåne län. De 
norra delarna har relativt sett förlorat statligt anställda och Lund och 
Malmö har behållit sin position i relation till det nationella snittet. 
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Figur 15 Statligt anställda 1993-95 och 2005-2007 Södra Sverige 
Källa: Egna bearbetningar av data från SCB 
 

Denna situation kan jämföras med Stockholmsområdet för samma tidspe-
riod. Där har inte skillnaderna det rumsliga mönstret i förändringarna varit 
lika stora som i Skåne. Det kunde vi inte se i Theilanalysen eftersom det 
inte tar hänsyn till hur kommunerna ligger geografiskt i förhållande till 
varandra. 
 

 
Figur 16 Statligt anställda 1993-95 och 2005-2007 Stockholmsområdet 
Källa: Egna bearbetningar av data från SCB 
 

Finns det då ett rumsligt beroende mellan kommunerna, d v s har kommu-
ner som angränsar varandra ett liknande antal myndighetsanställda? Är 
antalet anställda i en kommun beroende av hur det ser ut i angränsande 
kommuner? För att beräkna graden av rumsligt beroende används Morans 
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I.39 Det finns andra liknande sätt att mäta graden av rumsligt beroende, 
exempelvis Gearys C och Getis-Ord. Här används Morans I, dels eftersom 
det är det vanligaste sättet att mäta rumsliga beroenden, och dels för att 
dess lokala variant, lokalt Morans I, definierar kluster som rumsligt auto-
korrelerade vare sig sambandet är positivt eller negativt vilket jag är intres-
serad av i senare analyser.40 
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Morans I mäter beroendet mellan värdet i ett område i förhållande till sin 
lokala miljö. Omgivningen kan definieras på olika sätt, antingen genom 
s.k. rook angränsning vilket innebär att man delar gemensam gräns, eller 
annars genom andra former av rumslig närhet.41 I mina analyser har närhe-
ten definierats som att två områden delar gräns. Till en början ska vi ana-
lysera om det finns ett globalt beroende mellan kommunerna. Med globalt 
avses i rumsliga analyser hela undersökningsområdet, hela Sverige i vårt 
fall. Det första som fordras är en viktmatris, där alla rumsliga förhållanden 
lagras. Vikten är det som benämns w i den ovan angivna ekvationen. Där-
efter beräknas det totala rumsliga beroendet mellan områdena i det stude-
rade materialet.42  

                                                      
39 Bailey, T.C. Gatrell, A.C. (1995) Sid. 270. 

40 För en detaljerad beskrivning se: Anselin, L. Local Indicators of Spatial Association –LISA. Research Paper 9331. 

41 Svensson Henning, M. (2009) Tekniker för analys av rumsliga data: en översikt. I: Djurfeldt, G. Barmark, M. Statistisk verktygslåda- 

multivariat analys .Sid 252 ff. 

42  För en detaljerad beskrivning av hur beräkningen går till se: Pilesjö, P. Eklundh, L. (2008) Analys av geografisk data. I: Harrie, 

L.(red) Geografisk informationsbehandling- Teori, metoder och tillämpningar. Fjärde omarbetade upplagan. Formas. Sid.219 ff. 
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Om Morans I ökar mellan 1993 och 2007 skulle det tyda på att det har 
skett en selektion då staten valt ut ett antal stödjepunkter och lämnat 
andra områden. Värdet på Morans I rör sig mellan -1 och +1. Positiva 
världen indikerar klustring, d v s att angränsande kommuner avviker på ett 
likartat sätt från medelvärdet i attributdata medan negativa värden tyder 
på slumpmässighet eller utspridning i datamaterialet. Den första beräk-
ningen syftar till att undersöka om de anställda i statens myndigheter är 
rumsligt beroende på kommunal nivå, d v s om antalet myndighetsanställ-
da i en viss kommun är beroende av hur många myndighetsanställda det 
finns i intilliggande kommuner. 
 
Tabell 7 Morans I med tillhörande signifikansvärde 1993-2007 
År Morans I P 

1993 0,07 0,03 

2007 0,08 0,02 

Källa: Egna bearbetningar av SCB data 

Vid analysen har ett s.k. pseudo-signifikansvärde beräknats. Man genom-
för ett antal permutationer för se om det framräknade (Empiriska) värdet 
skiljer sig från ett teoretiskt slumpmässigt genererat värde på Morans I. Är 
skillnaden tillräckligt stor går det att med tillfredställande säkerhet förkas-
ta nollhypotesen, d.v.s. att det framräknade värdet beror på slumpen och 
att det inte finns något rumsligt beroende mellan Sveriges kommuner med 
avseende på antalet myndighetsanställda. Beräkningen visar att de statligt 
förvaltningsanställda koncentrerats mellan 1993 och 2007. Vid båda tid-
punkterna är testresultatet signifikant.  

Vi har alltså sett att det finns en trend mot en ökat beroende mellan an-
talet anställda i statliga myndigheter mellan landets kommuner. Angränsa-
de kommuner blir alltså mer lika.  Var är angränsande kommuner då så 
lika att det är befogat att tala om ett ”statligt kluster”? För analys av detta 
används LISA43 LISA är en förkortning av Local Indicators of Spatial Asso-
ciation, och analyserar fyra olika typer av rumsligt beroende. Kommuner 
kan antingen ha ett högt värde och angränsa kommuner med låga värden 
eller annars kan kommuner ha ett lågt värde med höga värden omkring sig. 
Dessa förhållanden analyseras inte här. Istället riktas intresset mot de 
kommuner som antingen har höga värden och angränsar andra kommuner 

                                                      
43 För en översikt av olika lokala klustringsmetoder se exempelvis: Anselin, L. (1994) Local Indicators of Spatial Association. Research 

Paper 9331.  
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med höga värden eller kommuner som själva har låga värden och angrän-
sar kommuner med låga värden. Genom att genomföra denna analys blir 
det möjligt att bryta igenom de grupperingar som hittills har använts i 
arbetet och gruppera kommuner både med avseende på geografisk kontext 
och dess utveckling inom statlig förvaltning. 

 
Tabell 8 Möjliga rumsliga samband mellan intilliggande kommuner 

Låg-Låg Hög-Låg 
Låg-Hög Hög-Hög 

 
Vid en LISA beräkning används en lokal Morans I variant för att visa vilka 
områden som signifikant avviker från övriga områden i landet med avse-
ende på sitt lokala Morans I värde. Beräkningen påminner om den globala 
Morans I beräkningen. Men syftet denna gång är att hitta ”hot-spots” där 
värdet skiljer sig kraftigt från det nationella snittet.  
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På samma sätt som tidigare har resultaten signifikanstestats med hjälp av 
en simuleringsmodell (Monte Carlo). Vid analysen har 9999 permutationer 
genomförts för att göra resultatet stabilt. Analysen visar ett antal kluster 
där områden med liknande värden återfinns. 
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Figur 17 Lokala kluster av statlig förvaltning 1993 och 2007 
Källa: Egna bearbetningar av data från SCB 
 
Kartan till vänster visar koncentrationen av statlig verksamhet till Stock-
holmsområdet och Göteborgsområdet 1993. Här fanns ett antal kommu-
ner som både själva hade en kraftig överrepresentation av de statligt för-
valtningsanställda och låg granne med liknande kommuner. Det fanns 
också kommuner med en så kraftig underrepresentation av statligt anställ-
da att de genererade ett signifikant värde. Förutom kommuner i Västerbot-
ten fanns ett kluster med kommuner i mellersta och södra Sverige som 
avvek kraftigt från riksgenomsnittet. På kartan representeras dessa kom-
muner med blå färg.  

Den högra kartan som representerar situationen 2007 visar att klustren 
av låga värden i Norrland har expanderat och dessutom har nya kluster 
upprättats längre söderut i Norrland. Klustret av kommuner med höga 
värden i Stockholmsområdet har expanderat geografiskt. Dessutom har 
Stockholmsområdets betydelse som nationell tyngdpunkt för statlig verk-
samhet förstärkts. 

Slutligen ska vi sammanföra informationen från LISA analysen med hur 
många som var anställda i statens myndigheter, för att se hur klusteranaly-
sens resultat förhåller sig till dessa siffror. 

2007 1993 
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Figur 18 Lokala kluster av statliga myndigher och faktisk situation 1993 
och 2007 
Källa: Egna bearbetningar av data från SCB 
 
I kartan representeras klustrens kärnor, d.v.s. mittenkommunen i var och 
en av klustren vid tidpunkterna 1993 och 2007. Värdena i kartan represen-
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terar antalet anställda i statlig förvaltning utjämnat över ett antal år för att 
göra värdena mer robusta. De blå polygonerna representerar kommuner 
som ingår i ett kluster av kommuner där antalet anställda i statlig förvalt-
ning är betydligt mindre än riksgenomsnittet och som dessutom angränsar 
kommuner med en liknande avvikelse. De gröna polygonerna visar kom-
muner som har betydligt fler anställda i statlig förvaltning och angränsar 
kommuner med fler anställda i statlig förvaltning i förhållande till riket. 
Mellan 1993 och 2007 har klustren vuxit och kommuner som avviker har 
blivit fler. I glesare delar av Sverige, exempelvis delar av Småland, Jämt-
land, Härjedalen, Gävleborg och Västerbotten har staten minskat sin när-
varo särskilt mycket. 

I de olika grupperingar av data vi gjorde tidigare blir denna utveckling 
osynlig. Om vi t ex studerar det negativa klustret i Ljusdal, Härjedalen, 
Mora, Malung i kartan ovan så ligger det i tre olika län och de ingående 
kommunerna är olika stora. När utvecklingen i dessa kommuner slås ihop 
med kommuner i samma län eller i samma storlek försvinner viktig infor-
mation om att utvecklingen i det här området skiljer sig på ett avgörande 
sätt jämfört med andra områden i landet. 

Finns de anställda där människorna bor? 
Som vi såg när det gällde det totala antalet statligt anställda fanns det vari-
ationer i hur många statligt anställda per invånare det fanns i landets 
kommuner. Hur ser det då ut om man tar hänsyn till befolkningens fördel-
ning när det gäller statens myndigheter? Ligger kommuner som har stor 
andel myndighetsanställda nära varandra? För att svara på detta genom-
förs en Morans I analys med EB (Empirisk Bayes) korrigering. En EB an-
vänds, ju då basvariablen (Befolkningen) i de olika områdena varierar kraf-
tigt. För att inte överskatta kvoten i de områden där basen (nämnaren) är 
betydligt mindre eller större än i andra områden justeras därför kvoten mot 
genomsnittet. På så sätt blir kvoten mer robust för variationen i basvariab-
len. 

 
Tabell 9 Morans I 1993-2007 (EB anpassad)  

År Morans I P 

1993 0,19 0,11 
2007 0,25 0,16 

Källa: Egna beräkningar av data från SCB 
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Resultatet av den globala Morans I beräkningen visar att ingen av tidpunk-
terna uppvisar ett statistiskt signifikant globalt beroende. Det tyder på att 
det positiva värdet på Morans I kan bero på slumpmässiga förändringar. 
Eftersom den EB standardiserade kvoten mellan myndighetsanställda och 
kommunbefolkningen är så olika i kommunerna är det rimligt att det loka-
la Morans I värdet inte blir signifikant.  

Trots att det inte finns någon statistiskt signifikant global trend är det 
möjligt att beräkna lokal Morans I i materialet. Var är då myndigheterna 
över- eller underrepresenterade i förhållande till folkmängden? Vid analy-
sen har 9 999 permutationer genomförts och signifikansnivån är 5 %. Re-
sultatet visar att det fanns tre kluster där staten var överrepresenterad 
1993; Norrlandsklustret som hade sitt centrum i Älvsbyn och Luleå, 
Stockholmsklustret som hade början i Stockholms kommun och gick upp 
mot Norrtälje via Täby och Vallentuna och slutligen Skåneklustret som 
hade sitt centrum i Staffanstorp, som ligger mellan Malmö och Lund. I den 
här analysen framträder betydelsen av närheten till stora statliga verksam-
heter exempelvis universitet och regementen.  

Det fanns fyra kluster där staten var underrepresenterad i förhållande till 
sin befolkning vid samma tidpunkt; ett Dalslandskluster med bl.a. Årjäng 
och Dals-Ed, ett Smålandskluster med bl.a. Älmhult, Alvesta och Värnamo. 
Det här klustret inkluderade även kommuner i Västergötland. På östkusten 
i ett område från Kalmar och norrut fanns ett kluster, Östkustklustret, med 
en mindre närvaro av statliga myndighetsanställda. Slutligen fanns ett klus-
ter på gränsen mellan Västmanland och Dalarna, Dalaklustret.  

De positiva klustren hade 2007 förändrats. Norrlandsklustret hade för-
svunnit och Stockholmsklustret hade utökats av Enköping. Skåneklustret 
var oförändrat runt Staffanstorp. 

De negativa klustren var vid samma tidpunkt färre men större. Dala-
klustret hade försvunnit samtidigt som Dalslandsklustret och Smålands-
klustret hade ökat i omfattning. Östkustklustret hade minskat i geografisk 
utbredning.  
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Figur 19 Kluster av statlig förvaltning  i förhållande till befolkningen 1993 
och 2007 
Källa: Egna bearbetningar av data från SCB 
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Slutsatser om statens förändrade geografi 
Avregleringar och privatiseringar ledde till minskad statlig sektor under 
1990-talet. Det fick kraftiga regionala konsekvenser. Det regionala utbudet 
av statliga jobb minskade med över 50 % i delar av Norrland. I Mälarda-
len förblev situationen nästan oförändrad. Den huvudsakliga trenden var 
att de statligt anställda koncentrerades mot 90 kommuner. De andra förlo-
rade andelar av de statliga jobben. I början av 1990-talet fanns många 
statligt anställda i Norrland. Där blev konsekvenserna av avregleringarna 
och privatiseringarna inom staten stora. Samtidigt som många kommuner i 
Norrland hade en befolkningsminskning gick omfördelningen av statliga 
jobb mot stora kommuner med positiv befolkningsutveckling. Effekten har 
blivit att den relativa överrepresentationen av statligt anställda i förhållan-
de till sin befolkning i Norrland har urholkats. 

Statens myndigheter har en annan koppling till ett specifikt område än 
exempelvis statliga företag. Trots det visar analysen av de statliga myndig-
heternas geografiska förändring att det pågår en omfördelning av myndig-
hetspersonal. Under 1990-talets nedskärningar av personal koncentrerades 
myndighetspersonalen kraftigt både mellan länen och inom länen. I början 
av 1990-talet koncentrerades myndigheterna i riktning mot Stockholm och 
Uppsala. När personalen åter ökade under 2000-talet spreds sysselsätt-
ningsökningen till fler län. Men majoriteten av län har färre anställda 2007 
än 1993. 

Omfördelningen av myndighetspersonal går från små kommuner till sto-
ra. Brytpunkten ligger vid 50 000 invånare. Kommuner under denna bryt-
punkt förlorar myndighetspersonal och de över den ökar sin myndighets-
personal. Samtidigt ökar residensstädernas dominans inom länen. Den 
lokala koncentrationen av statligt anställda inom länen, här mätt med ett 
Theilindex, var kraftig under 1990-talet men avtog i alla län efter 2000, 
utom i Stockholm.Theilindexet användes för att sammanfatta både den 
lokala och regionala koncentrationen av statens myndighetspersonal. 

Den rumsliga analysen visar att Stockholmsområdets position har för-
stärkts under perioden. Kommunerna med många statligt anställda ligger 
nära varandra, vilket tyder på att pendlingen har ökat, men det kan även 
återspegla en medveten lokaliseringsstrategi bakom förändringarna. Kon-
centrationen kan t.ex. bero på att staten lokaliserar sig till områden med 
viss typ av kompetens eller tillgång på arbetskraft. 

I det följande kapitlet ska de bakomliggande orsakerna till geografiska 
förändringarna i statlig verksamhet diskuteras.  
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KAPITEL 3 

3. Den moderna statens funktionssätt 
Vad beror då statens förändrade geografi på? Först och främst måste sta-
tens struktur och funktionssätt förstås i förhållande till hur samhällseko-
nomin fungerar. Det fordistiska systemet, som kännetecknades av mass-
produktion och masskonsumtion av standardiserade varor och en ökad 
produktivitet till följd av skalfördelar inom industrin, drev på den ekono-
miska tillväxten i västvärlden från 1930-talet fram till 1970-talet. Den 
förbättrade produktiviteten innebar att lönerna och köpkraften ökade hos 
befolkningen i en spiral av ekonomisk tillväxt. Statens geografiska struktur 
och funktionssätt utvecklades under denna period för att kunna understöd-
ja detta system.44 

Det fordistiska systemet 
Under det fordistiska systemet var det tre principer som drev samhällsut-
vecklingen i Västvärlden. I t. ex Sverige gestaltade det sig genom att staten 
spelade en aktiv part i samhällsekonomin. Genom att stimulera ekonomin i 
lågkonjunktur och försöka undvika inflation i högkonjunkturer genom 
bl.a. en aktiv arbetsmarknadspolitik försökte staten skapa en permanent 
högkonjunktur.45 Den svenska statens ekonomiska politik under 1950-60-
talet var influerad av den brittiska ekonomen John Maynard Keynes, som 
på 1930-talet utvecklade ekonomiska teorier om hur staten borde motver-
ka lågkonjunkturer.46  

Den andra principen som vägledde samhällsutvecklingen i industrisam-
hället var industrins fokus på att kontinuerligt förbättra produktiviteten. 
Genom att införa Tayloristiska principer i produktionen d v s effektiv ar-
betsdelning och vetenskapligt ledning, skulle produktiviteten öka. Den 
svenska strukturrationaliseringspolitiken under 1950-talet var tydligt på-
verkade av strävandena att åstadkomma tillväxt med hjälp av förbättrad 
produktivitet. Statens ekonomiska politik påverkade i sin tur utformningen 
av den statliga administrationen. 

Den tredje princip som bar upp det fordistiska systemet var att staten 
tog på sig ett välfärdsansvar gentemot medborgarna. Staten byggde upp 
system för att försäkra medborgarnas inkomst även när produktionsför-

                                                      
44 Jessop, B. (1996) Post- Fordism and the state. I Greve, B. Comparative welfare system: The scandinavian system in a period of 

change. MacMillanPress. Sid.165 ff. 

45 Meidner, R. (1984) Svensk Arbetsmarknad vid full sysselsättning. Sammanfattning och slutsatser. I Meidner, R. I Arbetets tjänst. 

Tiden, Arbetslivscentrum. sid.213 

46 Keynes, J.M. (1945) Sysselsättningsproblemet. Tiden. 
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mågan var nersatt, exempelvis på grund av sjukdom, ålderdom eller arbets-
löshet. I litteraturen går denna politik ofta under benämningen beveridge-
politik, efter den brittiske politikern William Beveridge som var upphovs-
man till det brittiska socialförsäkringssystemet som föreslogs under andra 
världskriget.47  

Även om de tre grundprinciperna inte var nya innovationer för det for-
distiska systemet så drev de tillväxten på ett samlat sätt under 1950-60-
talet. Det ledde också till en specifik struktur på statens rumsliga organise-
ring. Välfärdssystemen och den Keynesianska politiken skapade rumsligt 
spridda statliga organisationer som representerade statens intressen på 
lokal nivå i alla delar av landet. Det var en förutsättning för att kunna 
reglera av samhällsekonomin på ett effektivt sätt. 

Ett postfordistiskt system med nya drivkrafter 
Sedan 1970-talet har de tre drivkrafterna förändrats. Under 1970-talet 
bröts den stabila ekonomiska tillväxten som kännetecknade 1950- och 
1960-talet. Oljekriserna i början av 1970-talet och kostnadsökningar inom 
industrisektorn i västvärden innebar bl. a. att BNP föll i OECD länderna. 
Industriproduktionen sjönk, inflationen steg till 15 % och arbetslösheten 
ökade till 7 miljoner i industriländerna. OECD-länderna upplevde för för-
sta gången under efterkrigstiden stagflation d.v.s. en situation med hög 
arbetslöshet och hög inflation.48 

Den ekonomiska utvecklingen resulterade i att staterna blev allt mindre 
villiga att stimulera ekonomin med finanspolitiska åtgärder och deras vilja 
att ta på sig nya välfärdsåtaganden reducerades. Men mellan 1970 och 
1990 minskade inte utgifterna för välfärdsproduktion trots dessa strävan-
den. I t.ex. Sverige ökade tvärt om utgifterna, från 14 % till 20 % av BNP 
under den här perioden.49 Trots att staterna inte tar på sig några nya väl-
färdsåtaganden tenderade kostnaderna för de redan existerande att eskale-
ra p.g. a. demografiska förhållanden, mm.  

Inom industrin förändrades produktionen, eftersom NIC-.länder tillver-
kade standardiserade varor billigare och eftersom efterfrågemönstren för-
ändrades bort från standardiserade varor mot nya, designade varor. Mass-
produktionen ersattes av en mer flexibel produktion som baserades på 
processflexibilitet, d.v.s. möjligheten att producera flera olika produkter 
med samma produktionsutrustning. Dessutom introducerades ny teknik 

                                                      
47 Hills, J. Ditch, J. Glennerster, H. (1994).Beveridge social security: An international retrospective. Clarendon Press Oxford. 

48 Van der Wee, H. (1986) Prosperity and upheaval: The world economy 1945-1980. Penguin. London. 

49 Pierson, P. (1996) New Politics of the Welfare State. I: World Politics. Vol.48, Nr. 2. 1996. Sid. 158. 
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vilket möjliggjorde att nya produkter kunde formas, s.k sortimentsfördelar. 
Det kunde exempelvis röra sig om flygbolag som kunde börja erbjuda både 
hyrbilar och boende eftersom de hade information om resenären eller för-
säkringsbolag som kunde erbjuda banktjänster eller andra finansiella 
kringtjänster.50  

Förändringarna inom produktion, konsumtion och statens funktionssätt 
pekade under 1980-talet mot att industrisamhället var på väg att ersättas 
av ett postindustriellt samhälle. Den vikande sysselsättningen inom indu-
strin innebar att den ekonomiska politiken måste förändras. Tankarna om 
att samhället hade gått in i ett nytt, post-industriellt skede startade en om-
fattande debatt när det gäller fordism och postfordism. Ernest Sternberg 
identifierar ett stort antal samhällsförändringar som har inträffat sedan 
1970-talet. Han pekar bl. a. på; framväxten av informationsteknologin, 
insmygandet av marknadskrafterna i allt fler samhällsområden, en fördju-
pad ekonomisk globalisering, nya samarbetsformer mellan stater, kapital 
och arbete, framväxt av nya sociala rörelser och en småföretagsdriven eko-
nomisk utveckling.51 Han slutsats är att de här förändringarna påverkar 
samhällsekonomin, men att de inte pekar åt samma håll. Övergången från 
ett samhällssystem till ett annat rör sig om flera olika övergångar som var 
och en ser olika ut. Debatten om post-fordismen handlade bl. a. om det är 
möjligt att inordna den ekonomisk-historiska utvecklingen i stabila förhål-
landen som  ersätts av instabila perioder som avlöses av epoker då stabili-
tet råder.52 

Oavsett hur man betraktar samhällsomvandlingen sedan 1970-talet kan 
det konstateras att lågkonjunkturen under 1970-talet ledde till att den 
pådrivande symbiosen mellan socialpolitik, aktiv statlig ekonomisk politik 
och industrialisering bröt samman. Staterna började söka nya vägar för att 
vitalisera den ekonomiska utvecklingen. Därigenom hade det skapats ett 
förändringstryck på staterna som senare manifesterades genom den omfat-
tande omstruktureringen av statliga verksamheter 

Globaliseringen och nationalstaten 
En av de förändringar som Sternberg kunde identifiera sedan 1970-talet 
förtjänar en djupare diskussion eftersom den har haft stor betydelse för den 
moderna statens utveckling, nämligen den fördjupad globala integrationen. 

                                                      
50 Boyton, A. Milazzo, T,G. (1996) Post-fordist debate: A theoretical perspective to information thechnology and the firm. Accounting, 

Management & Information Technology. Vol.6. No.3. 1996. Sid. 162. 

51 Sternberg, E. (1993) Transformations: The eight new ages of capitalism. Futures, Volume 25. Issue 10. Sid. 1019-1040. 1993 

52 Amin, A. (1994) Post-Fordism- Models, Fantasies and Phantoms of  Transitions. In Amin, A.  Post.-fordism, A Reader. Blackwell. 

1994. Sid. 1-41. 



72 I DANIEL BRANDT  Geografiska perspektiv på den moderna statens organisering 
 

Globaliseringen har gett upphov till omfattande forskning med olika analy-
tiskt perspektiv. Inom kulturgeografisk forskning har många av globalise-
ringsstudierna syftat till att analysera den fördjupade ekonomiska integra-
tionen mellan olika delar av världen.53 Andra perspektiv som har lyfts fram 
är bl.a. globaliseringens effekter på turistströmmar, miljöförändringar, 
sociala rörelser och migration. Oavsett perspektiv är globaliseringsforskar-
na intresserade av vad konsekvenserna av den fördjupade globala integra-
tionen blir. Vilka följdverkningar får det att fler människors vardagsliv blir 
mer kopplat till händelser på den globala nivån? 

Sternbergs slutsatser pekade på att utvecklingen sedan 1970-talet inte är 
så omvälvande som ibland framhålls. Integrationen av världsekonomin var 
kraftig i slutet av 1800-talet när det brittiska imperiet fortfarande var in-
takt. Därefter stördes globaliseringsprocessen av två världskrig och mins-
kande frihandel under början av 1900-talet. Efter andra världskriget upp-
rättades nya organisationer för att driva på den ekonomiska integrationen i 
världen. Världsbanken och IMF var viktiga institutioner för det här arbe-
tet.  

På samma sätt är den sociala och kulturella integration som tillskrivs in-
ternetsamhället inte helt ny. En av pionjärerna i globaliseringsforskningen, 
Marshall McLuhan, menade redan på 1960-talet att förändringarna inom 
massmedia skulle leda fram till en ”global village”. Det är en situation då 
globaliseringen har gått så långt att de geografiska nivåerna tenderar att 
smälta samman. 

För staterna har den fördjupade globaliseringen förändrat handlingsut-
rymmet. Nationalstaten har traditionellt byggt på en nära koppling mellan 
statlig maktutövning och territoriell avgränsning mot andra stater. Globali-
seringen har därför inneburit att staten har förändrat sina strategier för att 
bli vinnare på den globala ekonomiska arenan. Det har skett bl.a. genom 
att staten har stimulerat transnationellt företagssamarbete, accepterat in-
ternationella regelsystem och avreglerat finansmarknader. För statens ut-
vecklingsstrategier har globaliseringen även inneburit ett ökat fokus på 
innovationssystem och att ställa om produktionsapparaten till en konkur-
rensutsatt marknad. Det här har lett till att statens betydelse har ifråga-
satts. I en omdebatterad bok, ”the end of the nation state” från 1995, för-
utspår Omhae att nationalstaten kommer att försvinna och att ekonomis-
ka, sociala och politiska aktiviteter kommer att regleras av regionalstater.54 
 

                                                      
53 Se exempelvis Dicken, P. (2007) Global shift : mapping the changing contours of the world economy. Sage. 2007. 

54 Omhae, K. (1995) The end of the nation state- The rise of the regional economies. Free Press. New York.  
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En annan forskare som har ifrågasatt statens möjligheter att reglera eko-
nomisk aktivitet är Manuel Castells. Han menar att territoriet har ersatts 
av ett ”space of flows”. Det innebär att viktig interaktion sker i rum som 
staten har begränsade möjligheter att kontrollera och forma.55  

Det finns två ytterligheter i synen på globalisering. Å ena sidan finns det 
de som menar att territoriet fortfarande är betydelsefullt, och att stater 
fortfarande är viktiga för att reglera politiska och ekonomiska processer. 
På andra sidan finns det de som menar att stater har blivit oviktiga efter-
som olika former av nätverk kommer att ersätta territoriet som maktbas. 
De båda perspektiven behöver inte utesluta varandra. Staten är samtidigt 
delaktig i processer som syftar till att bygga upp olika former av nätverk 
för t. ex näringslivsutveckling och utveckla och styra olika typer av regio-
ner samtidigt som de är viktiga politiska aktörer.56  

Globaliseringen och övergången till post-fordism ändrar två grund-
läggande premisser för nationalstaten, kontrollen över sitt eget territorium 
och den nationella suveräniteten.57 Trots att förändringarna i teknik, ideo-
logi och ekonomi har påverkat statens manöverutrymme är staten ändå 
den viktigaste politiska aktören. Staten står för skatteuppbörd, stiftar lagar 
och bestämmer andra offentliga aktörers handlingsutrymme. Statliga in-
grepp på kreditmarknader, åtgärder för att stimulera ekonomin genom 
finanspolitiska åtgärder eller lagstiftning för att hindra fildelning eller 
övervakning av terrorister är områden, där staten fortfarande visar sig vara 
betydelsefull. Snarare pågår sedan 1970-talet en process där staterna för-
söker behålla makt genom både teknisk och ideologisk nyorientering. In-
korporerande av modern informations- och kommunikationsteknologi är 
bara en del av en djupare förändring av relationen mellan stat-individ-
kapital. Dessa förändringar drivs bl.a. av övergången från ett fordistiskt till 
ett post-fordistiskt (post-industriellt) samhälle.58  

Hur försöker då stater möta globaliseringen? Det sker både genom na-
tionell och gemensam lagstiftning och ökat internationellt samarbete. 
Hirsch beskriver förändringen som en internationaliseringsprocess där 
staten till följd bl. a. av ekonomins globalisering blir allt mer involverad i 
överstatliga samarbeten. Genom att överlämna en del av nationalstatens 
beslutsmakt kan staten påverka samhällsprocesser som inte längre går att 

                                                      
55 Castells, M. (1996) The rise of the network society. Blackwell. Castells, M. (1996) The rise of the network society. Blackwell. 

Oxford.   

56 Held, D.,McGrew, A.,Goldblatt, D., Perraton,J. (1999) Global Transformations: Politics, Economics and Culture. Cambridge. Polity. 

57 Sharma, A. Gupta, A.(2006) The antropology of the State. Blackwell publishing 2006. 

58 Termen kommer ursprungligen från: Bell, D.(1974) The coming of a post-industrial society. A Venture in Social Forecasting. London: 

Heinemann.  
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reglera på nationell nivå. Ett problem är att det kan uppstå ett demokra-
tiskt underskott, eftersom de demokratiska institutionerna fortfarande i 
hög utsträckning är nationellt förankrade. Hirsch menar att institutioner 
som under industrialiseringen kunde balansera de negativa sidorna av det 
kapitalistiska systemet, arbetarrörelse, demokratisering och partiväsende, 
saknas på den globala arenan och att det får negativa konsekvenser. Han 
menar därför att det måste utvecklas nya aktörer som är fristående från 
både stater och företag som kan skapa denna motvikt mot globalisering-
en.59 Vissa globala rörelser som har arbetat mot globaliseringen har växt 
fram under 2000-talet, exempelvis ATTAC, men har inte ännu uppnått den 
styrkan att de kan uppnå det som Hirsch efterfrågar. 

Finns det några alternativa synsätt till hur Casells och Omhae och Hirs 
förklarar globaliseringens betydelse för statens manöverutrymme? Ett för-
sök att analysera staten som en viktig aktör har föreslagits av Bob Jessop. 
Han har föreslagit att den nya typen av stat kan karaktäriseras som en 
Schumpeteriansk konkurrensstat som har som primär uppgift att skapa 
resurser som kan förbättra nationens möjligheter att konkurrera på den 
globala arenan. Jessop menar att den postfordistiska staten är mer inriktad 
på att förbättra utbudssidan inom ekonomin genom att stimulera lärande 
och att skapa en mer dynamisk miljö för entreprenörskap och företagande 
än tidigare. Det här förhållningssättet försätter staterna i ett aktörsperspek-
tiv och deras handlingar kan analyseras i förhållande till förändringar i den 
ekonomiska sfären. 

 En konsekvens av Jessops resonemang är att staten i det fordistiska sy-
stemet betonade efterfrågan i ekonomin tydligare. I recessioner var staten 
mer aktiv och försökte hålla uppe efterfrågan i ekonomin genom finanspo-
litiska åtgärder. Under 1980-90-talen spelade dessa kontrakonjunkturella 
stimulanspaket en mindre roll eftersom de inte nådde önskvärda effekter. 
Staten ändrade därför synen på arbetskraften. Den sågs under det fordis-
tiska systemet mer som en källa till ökad efterfrågan medan den allt mer i 
det postfordistiska systemet ses som en del av produktionskostnaden.60 
Detta har en avgörande betydelse för hur de statliga myndigheterna har 
förändrats. Deras uppdrag och organisation måste till följd av detta för-
ändras. 

Alla förändringar av statens uppdrag i samhället måste understödjas av 
en bärande ideologi som kan motivera förändringarna och peka ut en färd-
riktning för de inblandade aktörerna. I det avseendet finns stora ideologis-
ka skillnader mellan den fordistiska och den post-fordistiska staten. När 
                                                      
59 Hirsch, J. (2003) The State’s New Cothes- NGOs and the Internationalization of States. Politica y Cultura. Sid.21. 

60 Jessop, B. (2002) The future of the Capitalist State. Polity Cambridge.  
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det fordistiska systemet stötte på problem under 1960-70-talet startade en 
nyliberal våg i många delar av västvärlden. Thatchers och Reagans admi-
nistrationer försökte motverka kristendenserna i Storbritannien och USA 
genom att liberalisera ekonomin och minska statens inblandning i närings-
livet. Istället för att motverka arbetslöshet genom att underbalansera stats-
budget i lågkonjunktur drevs en politik för att hålla inflationen på en låg 
nivå och låta marknaden reglera sig själv. Orsaken till att den keynsianska 
politiken antogs vara allt mer verkningslös var att globaliseringen hade 
gjort nationella stimulanspaket ogenomförbara. Anledningen var bl. a. att 
företagen hade blivit allt mer internationella och att därför en stor del av 
effekten av den ökade köpkraften läckte ut till andra länder. Dessutom 
uppstod konkurrens om arbetstillfällen med nya länder där arbetskostna-
der var lägre och lagstiftning var liberalare än västvärlden.  

En tolkning av förändringarna är därför att den ekonomiska utveckling-
en gjorde den keynesianska statens uppdrag omöjligt under 1970-talet. För 
att anpassa sig till den rådande situationen började därför staterna driva en 
mer liberal politik. En något avvikande åsikt drivs av Peck som menar att 
den nyliberala ideologin som har påverkat USA och Storbritannien inte var 
det enda möjliga svaret på globalisering. En av de viktigaste aktörerna 
bakom globaliseringen är stater.61 Utan stöd från stater kan inte globalise-
ringen fortgå. Frihandelsorganisationer och andra överstatliga organisatio-
ner är samtliga beroende av staters stöd för att kunna fungera. Stater är i 
själva verket de enda aktörer som kan driva globalisering och bestämma 
spelreglerna.  

Anledningen till att globaliseringen av produktionsapparaten har kunnat 
gå så långt som den har gjort är att frihandeln har inneburit stora vinster 
för de inblandade staterna. Det har bedrivits nyliberal politik oavsett poli-
tisk ledning i många länder.62 Fuller och Geddes har t.ex. funnit att i Stor-
britannien tog det nya Labour i stor utsträckning över nyliberala koncept 
från Thatchers och Majors regeringstid, med skillnaden att de har upp-
märksammat och försökt skapa rumsliga strategier för att motverka de 
negativa konsekvenserna som uppkommer av denna politik.63 

Två delar av denna diskussion är viktig att framhålla; globaliseringen 
har inte uppstått som ett oplanerat resultat av en process som staten inte 
haft någon del i. Staterna har själva drivit utvecklingen. Vidare har den 
ideologiska underbyggnaden för denna utveckling varit liberala idéer som 

                                                      
61 Peck. J. (2001) Neoliberalizing states: thin policies/hard outcomes. Progress in Human Geography 2001:25. Sid. 445-55. 

62 Med nyliberal politik avses här att man låter marknadskrafterna spela in roll i en större del av samhällets sociala relationer. 

63 Fuller, C, Geddes, M. (2008) Urban Governance Under Neoliberlism:New Labour and the Restructuring of State-Space. Antipode 
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har påverkat alla politiska partier. De liberala teorierna kan ses som en 
bärande ideologi som utvecklat det globala systemet i en viss riktning. 

Välfärdsåtaganden i det fordistiska systemet 
Hittills har förändringarna av fordismens två principer behandlats, statens 
roll i samhällsekonomin och produktionssättets organisering. Nu ska vi 
vända uppmärksamheten mot den tredje principen som byggde upp det 
fordistiska systemet, välfärdsåtagandet. 

 Under 1950-60-talet kunde statlig välfärdspolitik påverka ekonomin i 
gynnsam riktning. Välfärdsprojektet var ett sätt för staten att skapa poli-
tisk legitimitet genom att förse individen med ett löfte om trygghet i livets 
olika skeden. Välfärdssatsningar bidrog bl.a. till att antalet utbildade i 
samhället ökade, vilket förbättrade konkurrenskraften för den nationella 
ekonomin. Det bidrog även till att understödja människors sektoriella och 
geografiska mobilitet, vilket bidrog till att driva på den ekonomiska tillväx-
ten i länderna  

Ett annat motiv till välfärdsåtaganden var att staten tog ett socialt an-
svar för att mildra negativa effekter som uppkom av kapitalismen. Polyani 
har benämnt det som en ”dekomodifikationsprocess”, d v s som en process 
där trygghet inte längre är en vara som kan köpas och säljas. Esping An-
derssen har karaktäriserat dekomodifieringen som något som: 
 
” occurs when a service is rendered as a matter of right, and when a person can 
maintain a livelihood without reliance on the market.”64 
 
Det finns alltså en inbyggd relationsbestämning, både till stat och mark-
nad, i dekomodifieringsbegreppet. Staten blir garant för att alla medborga-
re har en trygghet samtidigt som vissa samhällsområden fredas från mark-
nadskrafterna. 

Med tiden blev fler och fler sektorer i samhället inordnade i statliga väl-
färdsprogram exempelvis utbildning och hälso- och sjukvård. Detta förkla-
rar expansionen av välfärdsstatens förpliktelser gentemot medborgarna 
under det fordistiska systemet.  

Många av välfärdssatsningarna utvecklades efter den rådande familje-
strukturen. Under 1950-talet var normen kärnfamiljen, en lön per hushåll 
och ett lågt deltagande av kvinnorna på arbetsmarknaden. De omfattande 
välfärdsprogram som utvecklades i många länder baserades på dessa vill-
kor. I slutet av 1960-talet började det här stabila mönstret förändras. I 
USA var exempelvis en tredjedel av ökningen av antalet hushåll mellan 
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1970 och 1980 relaterade till förändrad hushållsstruktur.65 Kärnfamiljen 
började ersättas av andra familjetyper som krävde nya statliga välfärdsåta-
ganden. Samma utveckling var tydlig i stora delar av den industrialiserade 
världen. 

1950-60 talet karaktäriserades således av en expansion av välfärden i 
hela västvärlden. Men det fanns en betydande variation i graden av ut-
byggnad. Esping-Anderssen har utvecklat en typologi över olika välfärds-
regimer. Han menar att det finns tre huvudgrupper; en socialdemokratisk, 
en kontinental och en liberal. 

Den socialdemokratiska typen kännetecknas bl.a. av ett omfattande väl-
färdsprogram, högt skattetryck, högt deltagande på arbetsmarknaden 
bland kvinnor och att rättigheten till välfärdstjänster ges till varje medbor-
gare utan krav på betalningsförmåga 

Den kontinentala typen som omfattar till exempel Tyskland och Frank-
rike. Där produceras en stor del av välfärdstjänsterna i hemmet av kvinnor. 
Det gör att kvinnligt deltagande på arbetsmarknaden är lägre. Statens väl-
färdsåtaganden sker som försäkringslösningar och baseras på hushåll där 
mannen är den enda arbetande personen. 

Den liberala välfärdsstaten kännetecknas av en mindre välfärdssektor 
som bara förser medborgaren med ett grundläggande stöd. Skatterna hålls 
nere för att individen ska kunna köpa servicen på den privata marknaden. 

Esping-Andersens typologi har kritiserats för att den inte tar hänsyn till 
den omfattande skillnaden som finns inom grupperna, exempelvis är inte 
alla i den nordiska gruppen (Grupp 1) lika med avseende på skatteuppbörd 
och anställningstrygghet. Han har också kritiserats för att se konvergensen 
mellan de olika systemen som ett resultat av övergången från fordism till 
postfordism. Det har framförts att förändringarna inom välfärdssektorn 
även beror på andra specifika, strukturella förändringar som har att göra 
med socioekonomiska förhållanden i de enskilda länderna, som till exem-
pel förändringen i familjestruktur. 

Ett annat argument mot Esping-Andersen är att han inte har tagit med i 
analysen betydelsen av framväxten av nya institutionella ramverk som 
exempelvis EU.66 Senare ska ett antal aktuella trender belysas utifrån Es-
ping-Andersens typologi. Välfärdsstatens förändring beror på ekonomiska, 
tekniska och sociala förändringar som till viss del är unika för var och en 
av de enskilda länderna. Regleringsteoretikerna, som vi ska diskutera sena-
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re har exempelvis gått från att betrakta offentliga utgifter som en form av 
institutionaliserade kompromisser, till att även ta hänsyn till den historiska 
tidsperiod och den geografiska kontext som dessa kompromisser ska arbe-
ta inom.67  

Statens nya välfärdsåtaganden  
Sociala och demografiska förändringar påverkar efterfrågan på välfärds-
tjänster. Ett antal trender har varit betydelsefulla för hur flertalet länder 
har förändrat sin välfärdssektor. Familjestrukturen som började förändras 
under 1970-talet har lett till att en större andel av hushållen har blivit en-
samhushåll. Orsaken är både en högre skilsmässofrekvens, men också 
skillnader i livslängd mellan män och kvinnor. En större andel av hushållen 
består därför av äldre ensamstående kvinnor. Hushållsstrukturen har även 
påverkats av att andelen hushåll med flera generationer har minskat.68  

Påfrestningarna på välfärdssystemen ökade under 1970-talet bland an-
nat på grund av de nya krav som de sociala förändringarna inom befolk-
ningen gav upphov till. En annan belastning var naturligtvis den negativa 
ekonomiska utvecklingen som minskade utrymmet för välfärdspolitiska 
utgifter. Den djupa industriella krisen ledde till hög arbetslöshet. Det ska-
pades därigenom ekonomiska incitament för att begränsa utgifterna för 
sociala åtaganden. I slutet av 1970-talet bröts således utvecklingen mot en 
större välfärdssektor. Som en del av den nyliberala vågen började många 
samhällssektorer där dekomodifikationen hade verkat under efterkrigstiden 
att avregleras och privatiseras. Även områden som förblev inom det offent-
ligas hägn påverkades av det privata näringslivet, eftersom nya organisa-
tionsformer hämtades därifrån. Marknadstänkandet som fick stort genom-
slag i de offentliga organisationerna under 1980-talet kom bl.a. att kallas ” 
The New Public Management”. Termen myntades av Christoffer Hood i 
början av 1990-talet. Företeelsen har även kallats ”managerialism”, ”Mar-
ket-based public administration”, ”post-bureaucratic paradigm” och ”ent-
repreneurial government”.69  

Ideologin bakom denna typ av politik skiljer sig från tidigare förhärs-
kande idéer inom den offentliga administrationen, där exempelvis beto-
ningen av regelstyrning, och kvalitativa normer vid utvärdering var vägle-
dande. Istället ersattes de gamla målen av en uppsättning doktriner för hur 

                                                      
67Théret, B. (2002) The state, public finance and régulation. . I Boyer, R & Saillard, Y.  Regulation Theory. The state of the Art, 

Routledge London 2002. Sid.124.  

68 Keilman, N. ( 1987) Recent Trends in family and household composition in Europe. European Journal of Population 3. 1987. Sid. 

297-325.  
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den offentliga administrationen skulle hanteras; bl. a effektivitet, ansvars-
utkrävande och konkurrensutsättning. 

Förändringar av den offentliga administrationen kan noteras i många 
olika delar av västvärlden under 1980-talet, även om variationen mellan 
länderna är betydande. Det har diskuterats om länderna går samma väg, d 
v s att deras offentliga sektor blir allt mer lika eller om olikheterna mellan 
staterna kommer att bestå eftersom de uppvisar olika strukturella och hi-
storiska faktorer som gör att NPM kommer att leda till att den offentliga 
administrationen kommer att divergera allt mer mellan länder.70 Även om 
Sverige, tillsammans med Australien och Nya Zeeland, utgör en grupp 
länder där NPM kom att få särskilt stor betydelse, så har andelen nylibera-
la inslag i politiken skiljt sig åt mellan länderna.71 I Australiens och Nya 
Zeelands fall har NPM inneburit att den offentliga administrationen har 
reformerats samtidigt som det genomförts nyliberala reformer i samhället. I 
Sveriges fall har reformeringen av den offentliga sektorn gått långt, men - i 
ett internationellt perspektiv – har de nyliberala reformerna varit mer be-
gränsade.72  

Slutsatsen av reformerna av den fordistiska välfärdspolitiken tyder på att 
det fanns flera orsaker till att omdaningarna startade under 1970-talet. 
Sociala och ekonomiska förändringar har berört hela västvärlden. Bilden 
behöver dock nyanseras. Genom att ta hänsyn till individuella avvikelser 
har den komparativa litteraturen på området satt enskilda länders histo-
risk-institutionella kontext i relation till den generella utvecklingen. I de 
nordiska länderna har t.ex. situationen karaktäriserats av en dynamisk och 
omfattande decentralisering, som syftat till att modernisera och effektivise-
ra offentlig sektor.73 

En internationell utblick 
Det finns en omfattande internationell forskning om olika sätt att organise-
ra välfärdens institutioner.74 Den visar bl.a. att de administrativa reformer 
som genomförts sedan 1980-talet skiljer sig beroende på välfärdstatens 
utformning och den offentliga förvaltningens organisation. Följande avsnitt 
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syftar till att visa några trender i de administrativa systemen som har på-
verkat reformerna av den statliga sektorn i Sverige. Länderna som behand-
las hör till de liberala, konservativa och socialdemokratiska välfärdssyste-
men. Både de administrativa och de välfärdspolitiska förändringarna be-
skrivs, eftersom de är nära sammankopplade. De nya krav som har artiku-
lerats på välfärdsinstitutionerna har inneburit att nya organisationsformer 
har etablerats för att kunna möta dessa behov. Olika former av valfrihets-
lösningar har introducerats i välfärdsystemen för att kunna tillgodose en 
ökad individualisering och en heterogen befolkning.   

Den brittiska välfärdstaten behandlas mer detaljerat eftersom den uppvi-
sar reformsträvanden på välfärdsområdet som har varit märkbara i alla de 
tre grupper som Esping Anderssen identifierade. Därefter beskrivs utveck-
lingen i Nya Zeeland och Australien där New Public Management haft ett 
starkt genomslag.  Efter detta beskrivs förändringarna i det tyska systemet 
som hör till gruppen kontinentala välfärdsstater. Slutligen skildras utveck-
lingen i Norge som tillhör den socialdemokratiska välfärdsgruppen, men 
till skillnad från Sverige inte har tvingats till omfattande besparingar i väl-
färdssystemet. 

Alla typer av internationella jämförelser mellan statliga administrativa 
system är svåra att genomföra eftersom det finns betydande skillnader i hur 
de administrativa systemen är uppbyggda. I vissa fall bedrivs välfärdspro-
duktionen direkt underställt den ansvariga politiska instansen och i andra 
fall utförs den av myndigheter som har ett visst mått av självständighet. En 
annan avgörande skillnad mellan stater är hur det politiska systemet är 
utformat. Generellt har federala system haft en mer begränsad statlig väl-
färdssektor jämfört med icke-federala system.  

Ett av de bärande elementen i de administrativa reformer som genom-
förts sedan 1980-talet har varit att öka specialiseringen i statsförvaltning-
en. Ett sätt att klassificera organisatoriska förändringar är att skilja på 
vertikal och horisontell specialisering. Den vertikala specialiseringen inne-
bär att ansvar och makt decentraliseras från central politisk nivå till andra 
organisationer som står utanför den direkta politiska makten. Den horison-
tella specialiseringen innebär att uppgifterna delas upp och att expertorga-
nisationer tar över enskilda delar av en statlig uppgift. Båda typerna av 
specialisering förespråkades inom NPM.  

Den ideologiska förändringen i Storbritannien under 1970-talet fick av-
görande betydelse för statens välfärdsåtaganden. Mot bakgrund av den 
ekonomiska recessionen ville Thatcher-administrationen förändra det brit-
tiska välfärdssystemet som hade byggts upp under och efter andra världs-
kriget. Under en kraftig anti-välfärdsretorik drev regeringen en politik för 
att minska utgifterna för välfärdspolitiken. Individens personliga ansvar för 
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sin situation och skyldighet att försörja sig betonades. Den konservativa 
regeringen ville t ex minska statens inblandning i bostadssektorn och drev 
en politik för att öka det privata ägandet. I början av 1980-talet började en 
utförsäljning av det offentligt ägda bostadsbeståndet. I Storbritannien hade 
bostadspolitiken varit ett viktigt välfärdspolitiskt område. 1980-års hou-
sing act gav hyresgäster rätt att köpa sin lägenhet och 1995 hade 1,7 mil-
joner individer köpt sin lägenhet.75 Samtidigt med privatiseringssträvande-
na avvecklades de statliga bidragen till kommunala bostadsbolag under 
1980-talet. Tanken var att utgifterna för bostadspolitiken skulle minska. 
Men resultatet blev istället en ökning av behovsprövade bostadsbidrag 
riktade direkt mot individerna.  

Men under 1990-talet gav Labour upp många av 1980-talets stridsfrå-
gor som exempelvis motståndet mot den konservativa pensionsreformen 
och skattesubventioner av lågbetalda arbeten . Istället växte det fram en 
politik som syftade till att skapa en flexibel arbetsmarknad med färre re-
gleringar.76 När Labour återkom i regeringsställning under 1990-talet lan-
serades ett program, New Deal, som formulerade en möjlig framtid för den 
brittiska välfärdsstaten. Välfärdsstatens högre kostnadsläge hade under 
1980-talet alltmer betraktats som en belastning för att den försämrade 
statens konkurrenskraft i den globaliserade ekonomin.  

New Deal innebar att staten satsade på anställningsbarhet. Man organi-
serade servicepunkter, s k Jobcenter Plus, där arbetslösa kunde ordineras 
olika åtgärder för att komma in på arbetsmarknaden. Dessa lades i ett 
nybildat departement och innebar alltså en horisontell integration av ar-
betsmarknadspolitik och socialpolitik. Vid dessa servicepunkter riktas alla 
åtgärder mot att förbättra anställningsbarheten hos individerna. Betoning-
en på arbete förstärktes även genom satsningar på arbetsmarknadsutbild-
ningar för arbetslösa ungdomar, långtidsarbetslösa och arbetslösa över 50 
år. Under 2009 utökades jobcenter plus med Jobcenter plus flexible som 
upprättades i ett antal utvalda geografiska områden. Grupper som tidigare 
hade svårt att komma in på arbetsmarknaden skulle med det nya pro-
grammet komma i arbete. Anställningsbarheten skulle även förbättras bl.a. 
genom satsningar på barnomsorg. Eftersom vissa grupper hade svårt att 
hitta barnomsorg hade de svårt att komma in på arbetsmarknaden. Därför 
drev regeringen en politik för att öka tillgängligheten till barnomsorg i 
socialt marginaliserade områden. 
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En annan del av New Deal var en pensionsreform. Det gamla systemet 
hade satts under press genom demografiska förändringar, d v s att andelen 
äldre i befolkningen ökar och allt färre medborgare ska försörja allt fler. 
Dessutom hade den gamla pensionssystemet gradvis urholkats p g a dess 
koppling till inflationsnivåerna vilket innebar att fler blev beroende av 
privata alternativ.77 I det nya pensionssystemet infördes tre nya komponen-
ter. Den första var att pensionen fylldes på upp till försörjningsstödsnor-
men.78 Den andra var en form av statlig tilläggspension för dem som inte 
hade mer än grundläggande statlig pension och den tredje var ett system 
med reglerade privata pensionsfonder med låg kostnad.  

Den grundläggande förändringen som inträffade under 1980-talet, och 
som fortsatte under 1990-talet, var att de generella välfärdsstöden fasades 
ut och graden av behovsprövning ökade. När Labour återtog makten i 
mitten på 1990-talet hade stora delar av det generella välfärdssystemet 
redan fasats ut. Pensionsreformen innebar mer behovsprövning än tidigare, 
och skiftet från statligt stöd till bostadsbolag till hyresgäster innebar det-
samma. Även inom arbetslöshetsunderstödet ökade de behovsprövade 
understöden till arbetslösa kraftigt under en 20-årsperiod fram till början 
av 2000-talet. På samma sätt förhåller det sig med andra sociala trygghets-
system. Clasen menar att välfärdssystemet har utvecklats mot att de sociala 
rättigheterna har stått tillbaka för arbetsmarknadsintegration och detta har 
understötts av behovsprövade bidrag.79 Det har, enligt honom, utvecklats 
en koncensus mellan partierna om att bryta vad som betraktas som ett 
välfärdsberoende. Labours ”New Deal” innebar att det upprättades ett 
nytt socialt kontrakt där staten gav bättre möjligheter att söka jobb, prak-
tik eller arbetsträning mot att medborgaren ställer upp på åtgärderna.  

Den starka betoningen på anställningsbarhet löste ett grundläggande 
problem för socialdemokratin i relation till ekonomisk utveckling. Under 
1980-talet hade välfärdsprogrammen setts som problematiska därför att 
deras kostnader driver bort produktion. Under 1990-talet omformulerades 
relationen mellan välfärd och tillväxt. Giddens m.fl. började formulera en 
tredje väg för socialdemokratin där välfärdsprogram betraktades som en 
investering i framtida produktivitet.80 Den flexibla arbetsmarknadspoliti-
ken och minskat välfärdsberoende i vissa grupper gav positiva resultat 
under 1990- och början av 2000-talet. Arbetslösheten sjönk och Storbri-
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tannien sågs som en förebild för andra socialdemokratiska regeringar i 
Europa. 

Den negativa synen på statlig välfärdspolitik som etablerades i Storbri-
tannien under 1980-talet ledde till förändringar i den offentliga administra-
tionen. Bl.a. etablerades det kvasimarknader i det som går under benäm-
ningen ”personal social services”. Det innefattar bl. a. hushållstjänster, 
socialt arbete och vård av funktionshindrade. I början av 1990-talet inför-
des beställare-utförare modellen inom NHS (National Health Services). Det 
innebar att vårdgivarna skulle tävla om kontrakt från myndigheter och 
andra offentliga aktörer (t ex GP fund holders som var självvalda grupper 
av läkare).  Systemet togs bort av Labour 1999 och ersattes av ”primary 
care trusts” som ansvarar för folkhälsofrågor och primärvård i geografiskt 
definierade områden. De styrs av läkare, sjuksköterskor och representanter 
för sociala serviceproducenter.81 Nya aktörer involverades i välfärdspro-
duktionen, bl a genom att frivilligorganisationer fick uppdrag av staten.  

Det finns två olika typer av system för frivilligorganisationers medver-
kan i välfärdsproduktion. I det första tillhandahåller frivilligorganisatio-
nerna endast tjänster som inte produceras av staten, och är då endast ett 
komplement till den statliga servicen och producerar bara service som an-
nars inte skulle finnas. I den andra modellen utför frivilligorganisationer 
uppgifter som staten annars skulle göra. Under senare delen av 1990-talet 
och 2000-talet började kontraktsrelationen mellan stat och frivilligsektor 
att förändras och istället upprättades olika former partnerskap mellan 
organisationerna och staten.82 

Ett land där NPM tidigt fick stort genomslag var Nya Zeeland. Nya Ze-
eland hör, liksom Storbritannien till gruppen av liberala välfärdsstater. 
Frivilligsektorn har traditionellt varit viktig för välfärdsproduktion, även 
om statens ansvar för finansieringen av tjänsterna ökade under perioden 
1945-1980. Under 1970-talet upplevde Nya Zeeland en ekonomisk kris 
och den ekonomiska utvecklingen stagnerade. Med början 1984 genom-
fördes omfattande ekonomiska reformer. Valutarestriktioner avskaffades, 
statliga monopol upphörde och privatiseringar genomfördes.83 Till en bör-
jan syftade reformerna till att liberalisera ekonomin, men som ett resultat 
av den nyliberala ideologin påverkades med tiden även välfärdssektorn. 
Under 1990-talet minskades bidragsnivåer i socialförsäkringssystemen och 
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belastningen på frivilligsektorn ökade. Samtidigt ökade kraven på effektivi-
tet och kontrollmöjligheter av den här sektorn.84  

Den statliga administrationen förändrades också. Myndigheter ombilda-
des till statliga företag och regeringen genomförde en uppdelning mellan 
företagsfunktioner och andra funktioner inom den statliga sektorn. Policy 
och verkställighet förlades i olika organisationer. Under 2000-talet har 
vissa delar av den omfattande horisontella och vertikala specialiseringen 
minskat. Specialiseringen ledde till svårigheter att implementera de politis-
ka intentionerna och att feed-back till politikerna minskade.85 Under senare 
år har det åter utvecklats en närmare koppling mellan den politiska makten 
och serviceproducenterna,  

Australien är ett federalt system där delstaterna har ansvar för en del av 
välfärdsproduktionen. Liksom i många andra federala stater har nivån och 
antalet välfärdsprogram varit lågt i ett internationellt perspektiv. Men se-
dan 1980 har mönstret förändrats. Utgifterna för välfärdsprogrammen 
ökade från 11 till 18 % av BNP mellan 1980 och 2001.86 Trots denna ök-
ning är fortfarande Australiens välfärdssatsningar små i en internationell 
jämförelse. Den relativt sett sena introduktionen av omfattande välfärds-
program i Australien pågick under hela 1990-talet och början av 2000-
talet, till skillnad från i många OECD-länder där välfärdssektorn minskade 
under samma period. Även när det gäller den statliga administrationen av 
välfärdstjänster skiljer sig Australien från många OECD-länder. Landet 
påbörjade en reformering av den offentliga administrationen i slutet av 
1980-talet då antalet departement minskades. I jämförelse med Nya Zee-
land var reformerna mindre och kom senare. Den traditionellt starka integ-
rationen mellan politik och förvaltning upphörde i mitten av 1990-talet. 
Visionen var att förvaltningen istället för att producera service och re-
glering av marknaden skulle sätta upp olika former av ramverk och tillva-
rata det offentligas intressen i olika former.87 Under 2000-talet har speciali-
seringen drivits hårt i Australien för att minska blandningen av politik och 
service.  

                                                      
84 Crack, S., Turner, S., Heenan, B.(2007) The changing face of voluntary welfare provision in New Zealand. Health & Place 13. 2007. 

Sid. 188-204.  

85 Ronnes, P.G. (2007) Types of  State Organisations: Arguments, Doctrines and Changes beyond New Public Mangment. I: Edi. 

Christiansen, T. Laegreid. P. Transending new Public Management. The transformation of  public sector reforms. Ashgate Publishing 

2007. Sid. 14. 

86 Castles, F.G., Uhr, J. (2007) The Australian Welfare State: Has Federalism Made a Difference? I: Australian Journal of 

Politics & History. 2007:53:1 Blackwell publishing. Sid.96-117. 

87 Ronnes. P.G (2007) Sid. 15. 
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Tyskland har lång tradition av statliga välfärdsåtgärder. I Esping-
Andersens indelning av välfärdsstater hör Tyskland till den kontinentala 
gruppen av välfärdsstater  med en federal organisation. Flera välfärdsom-
råden organiseras av Länder (Delstater). Traditionellt har kyrkans roll som 
välfärdsproducent varit stark i Tyskland, men sedan 1980-talet har dess 
betydelse minskat. Orsaken har här, liksom i andra länder, varit att nya 
aktörer har kommit in på marknaden. Eichler och Pfau-Effinger har dock 
funnit att starka kulturella normer hindrar vårdtagare att låta andra pro-
ducenter ta över omvårdnaden.88 I Tyskland fick NPM mindre genomslag 
än i anglosaxiska länder. Den offentliga ekonomin var bättre än i många 
andra länder och den tyska byråkratin var mer regelstyrd. Istället introdu-
cerades en slags New Public Management som utgick från den lokala ni-
vån.  

Med tiden har även delstatsnivån påverkats och i begränsad omfattning 
också den federala nivån. Den federala förvaltningen har varit relativt liten 
vilket minskade trycket på reformer under 1990-talet. Dessutom var fack-
förbunden representerade i politikens utformning vilket minskade benä-
genheten att ta upp reformtrender från Storbritannien.89 Inga omfattande 
privatiseringar eller marknadsreformer inom exempelvis skolväsendet har 
genomförts. När Öst- och Västtyskland återförenades övertog de nya del-
staterna det Västtyska administrativa systemet.90  

I Tyskland har alltså reformarbetet drivits nedifrån och upp. Till en bör-
jan valdes pilotkommuner ut för att prova styrningsprinciper som senare 
spreds till flera kommuner. Den första versionen av reformprogrammet 
innehöll bl.a. att den offentliga servicen skulle ”produktifieras”, d v s det 
skulle beskrivas vad servicen innebar och vad medborgaren kunde förvänta 
sig för typ av hjälp. Andra bärande idéer var att upprätta interna kontrakt 
som stipulerade rollfördelningen, delegering av ansvar och resurser och 
utvärdering av resultat och insatta medel. Efter den första vågen av nya 
styrningsprinciper lades nya element till. Kunden sattes i centrum och 
kundundersökningar genomfördes. Även den egna organisationen utveck-
lades med hjälp av sk. Human Resource Management. Det kunde t.ex. 

                                                      
88 Eicher, M. Pfau-Effinger, B. (2009)The ’Consumer Principle’ in Care of Elderly People: Free Choice and Actual Choice in the German 
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innebära att nya rekryteringskoncept infördes i organisationen och perso-
nalutveckling bedrevs mer systematiskt.91 

Norge karaktäriseras av Esping-Andersen som ”socialdemokratisk väl-
färdsstat” och påminner i sin politiska kultur och sin administrativa upp-
byggnad om Sverige. Inslaget av kontroll och revision har varit svagt inom 
statförvaltningen och det politiska ansvaret har utkrävts vid valen. All-
mänheten har i ett internationellt perspektiv en hög tilltro till systemet. Det 
korporativistiska inslaget i samhället är stort. På olika nivåer har intresse-
organisationer deltagit i styrningen av offentliga verksamheter. Fackför-
bunden har exempelvis varit representerade i statliga styrelser. Sedan 1985 
har en viss förändring av systemet genomförts. De första reformerna inne-
bar att man strukturellt delegerade uppgifter och ansvar från den politiska 
makten till myndigheterna. Mål- och resultatstyrning av myndigheterna 
har införts sedan 1980-talet. Det har gjort att statförvaltningen har fått en 
friare ställning gentemot den politiska makten.92  

Samtidigt genomfördes en bolagisering av statliga verk. I början av 
1990-talet fortsatte utvecklingen mot renodling av de olika delarna av 
staten. Affärsverken delades och nya myndigheter som hade icke-
kommersiella uppgifter, uppstod. Dessa myndigheter fick till uppgift att 
reglera marknaden. Den tredje stora förändringen inom den norska stats-
förvaltningen är privatiseringen av hela, eller delar av statliga bolag. Hit 
hör exempelvis Telenor och Statoil.  Även om hela 60 statliga myndigheter 
fick en förändrad organisationsstatus från slutet av 1980-talet till början av 
2000-talet har reformerna inom den offentliga sektorn tills nyligen varit 
relativt begränsade. Marknadsutsättningen har inte varit lika omfattande 
som i andra delar av västvärlden.93 Men utvecklingen mot en super-
marknadsstat har ökat. Det står emot den traditionella myndighetskulturen 
där andra värden och normer är dominerande. Undan för undan har poli-
tiska partier som tidigare motsatt sig förändringar accepterat reformerna. 
Även inom förvaltningen har de mer modesta delarna av supermaknadssta-
ten börjat godtas.94  Sedan 2005 har  NAV-reformen genomförts. Den ver-
tikala och horisontella specialiseringen som förespråkades i NPM har 
minskat i betydelse under senare delen av 00-talet. NAV-reformen innebar 
att den nationella arbetsmarknads- och socialpolitiken slogs samman med 
den kommunala sociala servicen. I formella nätverk och samverkansavtal 
                                                      
91 Reichard, C. (2003) Local Public Management reforms in Germany. Public Administration. Vol. 81. No. 2. 2003. Sid. 345-363.  

92 Christensen, T. Laegreid, P. (2004) Governmental Autonomisation and Control: The Norwegian Way. Public Administration and 
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94 Christensen, T. (2005) The Norwegian State Transformed. West European Politics. Vol. 28. Nr. 4. Sid. 721-739. Routledge. 2005. 
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har ett antal one-stop shops inrättats där medborgarna kan få tillgång till 
både kommunala och statliga välfärdstjänster.95 

Jämförelsen av trenderna på välfärdsområdet och utvecklingen inom det 
administrativa systemet i några länder visar stora skillnader mellan länder-
na men också likheter. Gemensamma trender är att kopplingen mellan 
välfärdspolitik med arbetsmarknadspolitik har förstärkts. Att underlätta 
för individen att komma ut på arbetsmarknaden har blivit centralt i många 
länder. Det har fått till följd att det har skapats ett tryck på att föra sam-
man sociala stödåtgärder med arbetsmarknadsinsatser.   

Den internationella utblicken visar också att den statliga välfärdspro-
duktionen sker mer i samarbete med andra aktörer. Graden av marknads-
utsättning och privatisering skiljer sig mellan olika länder. Esping-
Andersens typologi för att klassificera välfärdsländerna räcker inte till för 
att förklara graden av privatisering i ett enskilt land. Trots en radikal av-
reglering och administrativ förnyelse i exempelvis Storbritannien har 
marknadsreformer inom skolväsendet gått längre i Sverige. 

I studier över utvecklingen inom välfärdsstaten finns ofta perspektivet 
att statens förändrade roll sedan 1970-talet kan ses som en anpassning till 
exogena förhållanden, d.v.s. sådant som ligger utanför staten. Ett annat 
synsätt är att staten mer självständigt driver utveckling och samhällsut-
veckling. Antonio Gramsci hävdade t. ex. tidigt under 1900-talet att, tvärt 
emot den gängse synen, till och med en tydlig laissez-fair ekonomi är hårt 
reglerad av staten.96 På samma sätt hävdar Saskia Sassen att globalisering-
en idag är en produkt av staternas inneboende kapaciteter som förvisso 
påverkar statens handlingsutrymme, men samtidigt drivs av statliga or-
gan.97  

Den förändring av välfärdsstaterna som har beskrivits har ofta tolkats 
som ett slags statligt tillbakadragande. Uppgifter och funktioner som staten 
tidigare var ansvarig för har överförts till privata bolag, eller i andra fall 
förts över till andra offentliga aktörer, som exempelvis i Storbritannien. I 
USA, till exempel, proklamerade Clintonadministrationen i början av 
1990-talet att eran med ”stora regeringar” var över.98 På samma sätt ut-
ryckte sig Blair när det handlade om staten som serviceproducent. Uttalan-
dena signalerade en vilja att hitta en ny välfärdspolitisk inriktning som var 
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förenlig med globaliseringen och den sociala situationen i samhället. Wolch 
studerade i början av 1990-talet hur relationen mellan staten och frivillig-
sektorn utvecklades och hon myntade begreppet skuggstat för att beskriva 
hur frivilligorganistationer tog över tidigare statliga uppgifter.99 Liknande 
förskjutningar i relationen mellan stat och frivilligorganisationer har senare 
studerats i andra länder i världen, t.ex i det ökade inslaget av nya välfärds-
producenter i Tyskland och Storbritannien. Gränserna mellan det privata, 
det offentliga och den frivilliga sektorn är inte längre lika tydliga. Nya 
aktörer har tagit större del i statens politiska projekt.100  

Utvecklingen mot mindre statlig inblandning i produktionen av välfärds-
tjänster och samarbetsprojekt med privata aktörer finns även på andra 
statliga områden. I USA har till exempel privata företag tagit över uppgif-
ter inom militären som tidigare var otänkbara att privatisera.101  

Dessa förändringar kan emellertid inte bara tolkas som en statlig reträtt 
utan bör snarare ses som en omstrukturering av statens uppgifter, arbets-
sätt och förhållande till individ och marknad. Peck har påpekat att staten 
är en ”political process in motion”, och inte en trög byråkratisk koloss.102 
Vad som verkar vara en urholkning av statens makt är snarare en simultan 
process av utrullning och tillbakarullning av statens makt. 

Avregleringen av statliga monopol har inneburit att nya frågor om de-
mokrati och välfärd har artikulerats. NPM och andra management teorier 
som utvecklades under 1980-talet förklarar varför vissa arbetsformer har 
utvecklats inom den statliga sektorn, men förklarar inte varför dessa ma-
nagementidéer började tas upp av staten. Varför intensifierades marknads-
tänkandet och effektivitetssträvandena i staten under 1980-talet? För att 
förstå hur politiska idéer fick genomslagskraft för utvecklingen inom staten 
måste vi fördjupa vår förståelse för vad staten är. I kapitel fyra ska vi stu-
dera hur forskningen om staten har utvecklats under 1900-talet och där-
igenom förstå varför den ökade privatiseringen inom statens välfärdspro-
duktion har implementerats. 

 
Slutsatser om drivkrafterna  till statens omorganisering 

När den ekonomiska tillväxten sjönk i stora delar av västvärlden under 
1970-talet förändrades staternas handlingsutrymme. Den fördjupade glo-
baliseringen ledde fram till en ökad betoning på konkurrenskraft. Den nya 
statliga ekonomiska politiken drevs utifrån ett frihandelsvänligt perspektiv. 
                                                      
99 Trudeau. D. (2008) Towards a relational view of the shadow state. Political Geography.  27. 2008 Sid 669-690. 

100 Pierre, J., Peters, G. B. (2000)  Governance, Politics and the State. MacMillan Press. 2000. Sid. 1-7. 

101 Klein, N. (2007) Chockdoktringen- Katastrofkapitalismens genombrott. Ordfront förlag. Stockholm 2007. 
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Med tiden ledde avregleringar och minskade handelshinder till att staternas 
kontroll över sina territorium minskade. Även den tekniska utvecklingen 
understödde till att statens kontroll över territoriet minskade.  

Från 1970-talet har centrala komponenter i den keynsianska välfärdssta-
ten ersatts med ny politik som syftar till att förbättra landets konkurrens-
kraft på den globala arenan. Även den traditionella välfärdspolitiken för-
ändrades. Under Keynsianismen fanns betydande skillnader mellan olika 
välfärdssystem.  

Förändrad familjestruktur, nya fertilitetsmönster och en ökad förvärvs-
frekvens ställde nya krav på välfärdssektorn. Samtidigt som behovet av nya 
välfärdstjänster ökade steg många staters budgetunderkott. Ideologiska 
strömningar satte välfärdsorganisationerna under press att förändra sitt 
sätt att arbeta. Dagens välfärdspolitiska forskning försöker förstå vad som 
händer när statens välfärdspolitik får ett förändrat innehåll. Kommer de 
välfärdsregimer som fanns under Keynsianismen att bestå, eller kommer de 
att förändras?   

Statens förändrade funktionssätt kan ses som ett samspel mellan staten 
och omgivningen. I själva verket kan yttre faktorer, exempelvis globalise-
ring eller ny teknisk utveckling bero på en intern förändring inom staten 
som i sin tur har gett upphov till en yttre drivkraft som i sin tur leder till en 
förändring av staten.  

Vi ska nu vända blicken mot staten som organisationsform och den vä-
gen försöka förstå varför förändringarna av staten blev kraftiga från 1980-
talet och framåt. Denna teoribildning skiljer sig markant från NPM genom 
att den istället för att fokusera på effektivitet, kvalité och styrning av statli-
ga organisationer inriktar sig på att förstå relationen staten-kapitalet-
medborgaren. 
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KAPITEL 4 

4. Staten som studieobjekt 
På många sätt skiljer sig staten från andra studieobjekt eftersom det råder 
delade meningar om vad som är staten.103 Ibland används staten synonymt 
med regeringen eller riksdagen och ibland som samma sak som statliga 
myndigheter. I nedanstående analys ska olika teoretiska perspektiv sättas i 
relation till de geografiska förändringarna i den moderna nationalstaten. 
Som vi konstaterade i förra avsnittet fanns ett antal yttre faktorer som satte 
nationalstaten under press i början av 1970-talet. Globalisering och nylibe-
ralism har därefter fortsatt att begränsa statens handlingsutrymme. Frågan 
är varför staterna är med och driver en utveckling som samtidigt undermi-
nerar deras egen möjlighet att styra ekonomi och politik?  

Centrala frågor i den moderna forskningen om stater är: vad är staten 
för typ av organisation, d v s vad särskiljer stater från andra organisatio-
ner? Vilken relation finns mellan staten, det civila samhället och den eko-
nomiska sfären och hur sker interaktionen mellan dem? Hur ska relationen 
mellan stat och medborgare se ut och vilka mål bör staten ha med sin poli-
tik utifrån ett rättviseperspektiv?  

För att förstå statlig politik måste man därför först ställa sig frågan vad 
en stat är. Är den ett medel för särskilda grupper, eller är den en institutio-
naliserad återspegling av folkviljan eller är staten lika med den statliga 
förvaltningen? Beroende på hur man betraktar staten så kan statlig politik 
förstås på olika vis.  
 

Staten och marknaden 
Relationen mellan stat och marknad har förändrats över historien. Hur 
stor den statliga inblandningen i ekonomin ska vara har varit en politisk 
diskussion sedan 1700-talet. Som vi såg i föregående kapitel förändrades 
relationen mellan staten och marknaden under 1970-80-talet. Politiska 
aktörer arbetade för att minska statens makt över samhällsekonomin. Även 
i traditionellt starka socialdemokratiska länder tonades de socialistiska 
delarna av den ideologiska basen ner.  

Under vänstervågen på 1960-talet blev staten ett hett forskningsobjekt 
och det utvecklades olika skolor som handlade om statens funktion. Sta-
tens välfärdsåtaganden kritiserades från vänsterhåll för att inte gå tillräck-
ligt långt i demokratiseringen av samhället. Även om Marx inte hade for-
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mulerat teorier om staten hade Leninismen senare definierat staten som ett 
instrument för klassförtryck och en motståndare till arbetarklassen och att 
krossandet av staten var viktig för arbetarklassens övertagande av makten. 
Ortodoxa marxister menade under 1960-talet att staten måste ta över 
många av kapitalets funktioner för att kunna undvika ekonomiska kriser. 
Staten var egentligen ett verktyg för kapitalet. Välfärdspolitiken var ett 
resultat av kapitalets vilja att stabilisera det ekonomiska systemet. I Sverige 
skulle inrättandet av myndigheter på arbetsmarknadsområdet syfta till att 
förse industrin med arbetskraft och socialförsäkringssystemen syfta till att 
upprätthålla kvalitén på arbetskraften. Anledningen till att stater upp-
kommer var enligt denna teori att den behövdes för att säkra det nationella 
monopolistiska kapitalet.  

I takt med att socialdemokratin hamnade i regeringsställning i många 
länder i Europa var det uppenbart att ett maktövertagande inte automa-
tiskt ledde till att staten blev ett verktyg för arbetarklassen. En fråga för 
marxistiska forskare var varför inte staten genast genomförde en politik 
som direkt gynnade arbetarklassen. Det socialdemokratiska svaret var att 
staten var en autonom politisk institution och att politik och ekonomi är 
separata sfärer. Staten driver tillväxtpolitik eftersom det gagnar nationen 
och inte för att, som marxisterna hävdade, värna kapitalets vinstintresse.  

Staten som medlingsinstitution 
I England förklarade Miliband att orsaken till att socialdemokratiska re-
geringar inte agerade i arbetarklassens intressen var att borgarklassen be-
härskade administrationen och kunde förhindra arbetarnas totala makt-
övertagande och dels att kapitalisterna kunde utöva starkare påtryckning 
på staten genom lobbyorganisationer.104 I Tyskland publicerade Offe och 
Habermas teorier som försökte förena Marx teorier om kapitalet med We-
bers syn på staten som en maktorganisation.105 Detta var en gren av Frank-
furtskolan inom sociologi. Enligt den kunde staten karaktäriseras som en 
rationell byråkratisk dominansform som finns för att stabilisera det sociala 
systemet. Med socialt system menar Frankfurtskolan klassamhället i det 
kapitalistiska systemet. I detta sociala system kan välfärdsstaten och soci-
aldemokratins framväxt förklaras med att staten hade ett behov av att 
stabilisera ekonomiska, sociala och politiska konflikter som uppstår när 
kapitalet exploaterar arbetarna. Staten sågs av Frankfurtskolan som en 
instans för medling, omformulering och kanalisering av ekonomiska, socia-
la och politiska krav. Offe ansåg att staten var autonom i förhållande till 
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kapitalet, men för den skull inte neutral utan att den hade två primära 
uppgifter. Den första var att legitimera statens politik, vilket innebar att 
den inte kunde associera sig för nära någon intressegrupp i samhället. Den 
andra uppgiften var att säkra ackumulationen i samhället och därigenom 
säkra sin egen reproduktion. Detta innebär att dessa två uppgifter ofta står 
i motsats till varandra.  

Clark (1991) har pekat på två problem med Frankfurtskolans syn på 
staten. Det första är att den inte definierar statens form som kapitalistisk 
utan som främst som ett maktinstrument, på samma sätt som Weber gjor-
de. Det andra problemet är att den inte kan förklara gränserna för statens 
politik. Om staten inte alltid handlar rationellt så kan det bero på politiska 
konflikter eller att det finns intressekonflikter mellan olika delar av byrå-
kratin.106 Det finns en gräns för hur rationellt staten kan agera.  

Ett marxistiskt svar på kritiken från Offe och Habermas var att försöka 
bredda perspektivet på staten. De menade att den tidigare marxistiska sy-
nen på staten som ett verktyg för kapitalisterna borde utvecklas. De före-
slog att den rätta vägen att förklara statens uppkomst var att derivera fram 
staten historiskt och logiskt ur ”Kapitalet” av Marx. De kritiserade Frank-
furtskolans och socialdemokratiska teorier om staten för att inte se att alla 
ekonomiska och politiska förhållanden egentligen är sociala relationer som 
är sprungna ur produktionen. Det är dessa sociala relationer som leder 
fram till exempelvis partiväsende, lagar, vinster osv. Det är relationer i 
produktionen som leder fram till specifika sätt att organisera staten.  

Denna skolbildning utvecklades vidare av den tyske sociologen Joachim 
Hirsch. Han menade att man kunde utvidga den marxistiska kritiken mot 
den politiska ekonomin till att även gälla staten. Istället för att analysera 
statens agerande och relation till olika klassintressen så ska man analysera 
staten som en social relation, på samma sätt som marxisterna. Hirsch me-
nar att statens form måste härledas innan man kan beskriva dess funktion. 
Staten kan bara, enligt Hirsh utföra uppgifter som den har en funktion för 
och detta avspeglas i dess form. Kritiken som riktades mot Frankfurtskolan 
i och med att den inte förutsåg vilka gränser statens handlingar hade löste 
Hirsch genom att argumentera för att staten bara kan utföra handlingar 
som stödjer sin egen reproduktion. Den kan alltså inte understödja ett sy-
stem som exempelvis exploaterar arbetarklassen så hårt att det kapitalistis-
ka systemet får problem med arbetskraftsförsörjningen. Det skulle leda till 
att statens reproduktion skulle äventyras. Att upprätta ett arbetsmarknads-
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verk eller ett arbetsmiljöverk är enligt ett sådant synsätt ett sätt att säkra 
statens skatteinkomster på lång sikt.107 

De återkommande kriserna i kapitalismen påverkar, enligt Hirsh, inte 
bara de sociala relationerna i samhället utan lika mycket statens form. När 
samhället genomgår kriser tar staten på sig nya uppgifter och därigenom 
får den nya funktioner och därmed tillhörande administrativa apparat. 
Staten är inte bara ett resultat av kapitalets behov, enligt Hirsh, utan även 
av klasskamp och historisk utveckling. De statliga institutioner som existe-
rar är med andra ord inte bara ett resultat av kapitalets behov av en funk-
tion utan även av utgång i kamp mellan olika intressen men historiskt insti-
tutionaliserade kompromisser. Inte minst är detta tydligt när det gäller 
utformandet av välfärdsinstitutioner. När arbetsmarknadsverket bildades 
1948 fanns det redan erfarenheter av att driva arbetsmarknadspolitik och 
dessa erfarenheter blev viktiga när arbetsmarknadsverkets sätt att fungera 
utvecklades under 1950-talet.  

Ett exempel hur den här teoretiska debatten kan användas för att analy-
sera förändringar i dagens administrativa system är betrakta exempelvis 
avkorporativiseringen i Sverige under 1990-talet som ett uttryck för för-
ändrade relationer mellan olika klasser i samhället, kapitalets behov och 
historisk utveckling. Den korporativistiska prägeln på den svenska admi-
nistrationen som växte fram redan innan samhället demokratiserades, för-
svann snabbt under några år i början av 1990-talet. Hur kan det här för-
klaras? Den historiska förklaringen till att myndigheterna utrustades med 
partssammansatta styrelser från början var att en del av spänningarna i 
samhället kunde avledas genom att man inlemmade både arbetare och 
kapital i de statliga funktionerna. I Sverige blev med tiden den korporati-
vistiska tanken viktig i den statliga administrationen. Det gäller inte minst 
inom arbetsmarknadsverket som hade partssammansatta styrelser fram till 
1992, då SAF lämnade samtliga styrelseuppdrag.108 När det här agerandet 
av SAF sätts i perspektiv till den ökade internationaliseringen av näringsli-
vet och den ökade arbetslösheten kan statens förändrade form förklaras.  

Statsförvaltningen har sedan 1990-talets början avvecklat de partsam-
mansatta styrelserna och har introducerat andra sätt att styra verksamhe-
ten. Den medborgerliga insynen i verksamheterna tillgodoses på annat sätt. 
Det fanns vid början av 1990-talet en kritik mot sammanblandningen mel-
lan olika intresseorganisationer och statliga myndigheter från borgerligt 
håll. Inom socialdemokratin hade det länge setts som en tillgång att exem-
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pelvis fackförbund och arbetsgivarorganisationer kunde ta ett bredare an-
svar för samhället. Socialdemokratin hade en demokratisering av näringsli-
vet på den politiska agendan. Visionen fanns kvar in på 1980-talet, då den 
började försvagas. Den korporativistiska staten var en viktig komponent i 
det fordistiska systemet i Sverige genom att den kunde hitta samarbetslös-
ningar för att driva en effektiv politik.  

Vid ekonomiska kriser som exempelvis under 1930-talet, utsätts statliga 
institutioner för påfrestningar. Enligt Hirsch uppstår det då ett problem för 
staten i dess legitimerande och ackumulerande roll. Klasskampen förstärks, 
samtidigt som statens möjligheter att mildra klasskampen minskar efter-
som ackumulationen försvåras till följd av krisen. Staten måste då hänfalla 
till repression för att säkerställa sin egen reproduktion. Staten agerar då på 
kapitalets vägnar men är inte ett verktyg för nationell monopolkapitalism, 
som den ortodoxa marxistiska teorin föreskriver. Istället argumenterade 
Hirsh för att kapitalet består av flera konkurrerande ”kapital” som står i 
konflikt med varandra. Statens möjligheter att möta kapitalets krav be-
gränsas av dess institutionella form. Arbetsmarknadsverket utvecklades 
under det fordistiska systemet och var väl anpassat till denna typ av ar-
betsmarknad. När arbetsmarknaden förändrades och industrin hamnade i 
kris ändrades kraven på arbetsmarknadsverket. Den institutionella formen, 
d v s ett arbetsmarknadsverk som arbetade med aktiva arbetsmarknadsåt-
gärder, var tvungen att hantera helt nya problem.  

Eftersom statens olika grenar har växt ut över tiden, och olika delar av 
det civila samhället har större möjlighet att kontrollera dessa, är inte staten 
rationell, enligt Hirsch. Det som på ytan kan verka som ett administrativt 
misslyckande kan istället vara ett resultat av de konflikter och den klass-
kamp som uppstår tillföljd av det kapitalistiska systemets funktionssätt. 
När SAF lämnade AMV:s styrelser såg den dåvarande generaldirektören 
det som ett misslyckande.109 Det skedde dock efter tio år av avregleringar 
och ökad internationalisering och privatiseringar. Att denna utveckling fick 
konsekvenser för hur staten fungerar är inte förvånande. 

Den snabba förändringen av arbetsmarknaden under 1990-talet kan 
med ett sådant perspektiv tolkas som en anpassning till en förändrad ar-
betsmarknad där det fanns nya krav på flexibilitet och nya kunskaper hos 
arbetarna. Arbetsmarknadsverket hade byggts upp som ett instrument för 
att förse industrin med arbetskraft och förändras organisatoriskt för att 
kunna följa med i samhällsförändringarna. Det finns historiska orsaker till 
att anpassningen tog tid. 
 

                                                      
109 Rothstein, B. Bergström, J. (1999) Sid 7. 



96 I DANIEL BRANDT  Geografiska perspektiv på den moderna statens organisering 
 

I Frankrike utvecklades som en motreaktion på Millibands argument istäl-
let en statsteori som inte var lika funktionalistisk. Pulantzas menade, precis 
som Offe, att staten var en organisation som var specifik och autonom från 
den ekonomiska sfären. Han byggde vidare på Althusser som menade att 
samhället består av tre nivåer; den ekonomiska nivån, den politiska nivån 
och den ideologiska nivån. Anledningen till att det finns en stat var enligt 
Poulanzas att det behövs en institution som kan säkra samhällets samman-
hållning som helhet. Staten verkar neutral men är egentligen kapitalistisk 
eftersom den reproducerar kapitalismen som system. Poulantzas menar att 
klasskamp reproducerar eller ändrar strukturen, men klasskampen kan 
bara resultera i en viss uppsättning utfall som bestäms av samhällsstruktu-
ren och eftersom staten alltid strävar efter att reproducera sig själv så 
kommer den alltid att driva kapitalets sak. Statens handlingar inte kan gå 
emot den rådande välståndsackumulationen eftersom statsapparaten var 
beroende av den för sina inkomster. Så hans förklaring till varför demokra-
tiska stater inte avskaffade kapitalismen trots att kapitalägarna var i mino-
ritet var att det skulle innebära att man underminerade staten som organi-
sation.110 Statens form är ett subjekt för klasskamp, men det finns gränser 
för hur klasskampen kan förändra statens form.  

När regleringsskolan växte fram under början av 1980-talet formulerade 
den kritik mot de marxistiska statsteorierna. Regleringsteoretikerna mena-
de att marxister ser på staten utifrån ett instrumentellt perspektiv, men de 
diskuterar inte varför stater uppkommer. Anglietta skriver: 

”No direct analysis is undertaken of the nature of the social relations that 
have to generate the specific form known as the state in order to ensure their 
reproduction.”111  

Med andra ord, staten ses som ett verktyg för klassförtryck, men de marx-
istiska teorierna förklarar inte varför en organisation som staten behövs för 
detta klassförtryck. 

Så här långt i analysen har vi först kartlagt drivkrafter, exempelvis glo-
balisering, teknikutveckling och marknadsliberalism som har påverkat hur 
staterna har utformat sin verksamhet. Därefter konstaterades att stater har 
varit viktiga aktörer. Därför måste den teoretiska förklaringen till föränd-
ringar av staten också sökas inom staten själv. Med hjälp av en marxistiskt 
influerad statsteori har ett antal teoretiska synsätt utkristalliserat sig. Dessa 
utgörs bl. a. av slutsatsen att staten inte är autonom i förhållande till sam-
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hället och att staten utgör en medlingsinstans som institutionaliserar kom-
promisser mellan olika klasser i samhället. 

En fråga som återstår är varför staten förändras snabbare under vissa 
perioder. Hur korresponderar statens förändring med samhällsekonomiska 
förskjutningar? Därför fortsätter den litteraturbaserade diskussionen med 
att undersöka hur statens utformning hänger samman med förändringar i 
produktionssystemet. 

Regleringsteorin 
I början av 1980-talet utvecklades den s.k. regleringsskolan i Frankrike. 
Liksom institutionalisterna ville regleringsteoretikerna bredda förståelsen 
för de ekonomiska förändringarna i västvärlden. Regleringsteoretikerna 
sökte förklaringar till att krissituationer uppstår och varför vissa konfigu-
rationer av relationen mellan stat och marknad lyckas skapa stabilitet un-
der en period. De intresserade sig för kampen mellan olika grupper för att 
förändra samhället i önskvärd riktning. Genom att se på samhället på detta 
sätt hävdade de att det är möjligt att förstå ekonomisk utveckling, kris och 
reproduktion. De byggde vidare på marxistiska och strukturalistiska teori-
er och institutionella tankar som hade utvecklats tidigare under 1900-talet.  

 Termen reglering (Régulation) introducerades ursprungligen av Boccara 
under 1960-talet, men teorin utvecklades i början av 1970-talet då andra 
forskare började intressera sig för produktionssätt och regleringssätt. Inom 
regleringsteorin finns betydande variationer. Jessop beskrev sju olika skol-
bildningar som uppvisade stora likheter, men också betydande skillnader i 
början av 1980-talet. Alla dessa inriktningar har en grundläggande struk-
turalistisk grundhållning men skiljer sig åt genom att fokus för analysen är 
olika. Jessop konstaterar att det finns betydande överlappningar mellan 
skolorna.112 

En av de första studierna inom regleringsteorin var den franske ekono-
men Michel Agliettas publikation ” A theory of Capitalist Regulation- The 
US experience, från mitten av 1970-talet. Där analyserar Aglietta hur den 
amerikanska ekonomin har utvecklats utifrån ett regleringsteoretiskt per-
spektiv.113 De grundläggande idéerna i Agliettas arbete ledde fram till en 
regleringsteoretisk skola, den s.k. Parisskolan, i början av 1980-talet. Re-
gleringsteoretikerna menar att det går att studera samhällsomvandlingen 
på flera plan.  
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Ett centralt begrepp som används är produktionssätt (Mode of produc-
tion). Det har genom historien har olika typer av existerat olika produk-
tionssystem som har avlöst varandra. Produktionssättet är den specifika 
form som produktion, men även transaktioner, har i samhället. Exempelvis 
innebar övergången från byteshandel till en penningekonomi att produkter 
tillverkades för avsalu. Simultant utvecklades en handelsklass för att kunna 
underlätta transaktionerna. Senare övergick den extensiva varuproduktio-
nen till industriproduktion och arbetskraften utvecklades till en handelsva-
ra. På samma sätt som produktionssättet har förändrats har konsumtionen 
omdanats (Mode of consumption). Nya sätt att konsumera varor och 
tjänster, förändrade preferenser och möjligheter att konsumera kan kopp-
las till olika specifika tidsperioder. Tillsammans utgör de specifika acku-
mulationsregimer (Regime of accumulation). En ackumulationsregim är en 
uppsättning regelbundenheter som ger systemet en stabilitet så att det kan 
övervinna obalanser på marknaden och störningar av ackumulationen av 
kapital. Regelbundenheterna måste finnas på flera olika områden: 
 

A.  Organisationen av produktion och arbetarnas relation till produk-
tionsmedlen måste vara stabil. 

B. Välståndsfördelningen som möjliggör reproduktion av arbetskraft 
och utveckling av sociala klasser måste vara bestämd. 

C. Efterfrågan på varor och tjänster måste matcha produktionen i 
samhället för att motverka obalanser i systemet 

D. Kongruens mellan produktionen och icke-ekonomiska delar av 
samhället om de har en viktig roll för samhället så att exempelvis 
reproduktionen säkras 

E.  Tidshorisonten för att få kapital att växa eller ge avkastning måste 
vara tydlig för att kunna ge företag överblick över investeringarnas 
avkastning.114 

 
Aglietta analyserar i sin bok hur de spänningar som uppstår mellan olika 
delar i samhället under en viss ackumulationsregim hanteras och medlas 
genom upprättandet av olika former av nya strukturer i samhället. Han 
studerade även vilka strukturer som växte fram för att skapa ökande vins-
ter i samhället. Den kraftiga utvecklingen av den amerikanska ekonomin 
såg han som ett resultat av den effektiva produktionen som Taylorismen 
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skapade, men den kunde bara nå sin fulla potential tack vare nya lönebild-
ningssätt som stödde den fordistiska ackumulationsregimen. 

Enligt regleringsteoretikerna är det lagar (formella regler) men också so-
cialt grundade normer som upprätthåller principerna för produktion, kon-
sumtion och fördelning.  Regleringssättet (Mode of regulation) reproduce-
rar de sociala relationerna i samhället och styr den rådande ackumulations-
regimen. Regleringssättet kan stabilisera samhället för en viss tid, men 
situationen förändras ofrånkomligen och ett nytt sätt att reglera samhället 
uppstår. 
 

Postfordismen och regleringsteorin 
En grundläggande orsak till förändring och utveckling är kriser, enligt 
regleringsteoretikerna. De inneboende spänningarna inom exempelvis olika 
former av kapitalism kan aldrig lösas, utan leder alltid till en kris. Nya 
normer, institutioner och lagar introduceras för att kunna hantera avta-
gande vinstnivåer.115  

Ett konkret exempel på en kris som innebar en övergång från en acku-
mulationsregim till en annan var den ekonomiska krisen på 1930-talet som 
brukar framhållas som en vattendelare, då industrikapitalismen slutgiltigt 
gick över från en extensiv till en intensiv ackumulationsregim. Den extensi-
va ackumulationen innebar att den ekonomiska sfären tränger in i nya 
områden och skapar nya branscher och därigenom expanderar ekonomin. 
Den intensiva ackumulationsregimen går istället ut på att man utvecklar 
den redan existerande produktionen mot bättre produktivitet. Det sker 
genom att relationen mellan kapital och arbete förändras och att det inom 
produktionen binds mer kapital till varje arbetare, exempelvis på grund av 
att investeringarna i maskinutrustning ökade med tiden.116 Detta lade 
grunden till det fordistiska systemets framgång under efterkrigstiden. Med 
tiden fick även detta system svårigheter och under 1960-70-talen föll lön-
samheten och en ny systemkris utlöstes.117  

Kriser är alltså ett återkommande tema i regleringsteoretiska studier. Det 
finns flera olika typer av kriser och de är olika allvarliga för systemet. En 
kris kan bero på att det uppstår brist på råvaror eller på grund av krig, 
blockad eller naturkatastrofer. En annan typ av katastrofer är de endogena 
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116 Boyer, R. (2002) Sid. 335-345. 

117 Clark, S. (1991) Overaccumulation, Class Struggle and Regulation. I: Bonefeld, W., Holloway, J. Post-Fordism & Social Form. 

Macmillan 1991.  



100 I DANIEL BRANDT  Geografiska perspektiv på den moderna statens organisering 
 

eller cykliska kriserna som uppstår som ett resultat av det rådande re-
gleringssättet. Den här typen av kriser kan inte rubba regleringssättet i 
ekonomin. 

En tredje typ är när det rådande regleringssättet inte förmår påverka sy-
stemet trots att det ekonomiska systemet verkar livskraftigt till en början. 
Den här typen av kris kännetecknas av att: 

 

A. Det ekonomiska mönstret underminerar institutionerna  

B. Förväntningar som finns hos välinformerade ekonomiska aktörer vi-
sar sig vara felaktiga  

C. De leder till konflikter och krav på förändringar av flera olika insti-
tutionella former. 

 
En fjärde typ av kris är då den regleringsmässiga krisen har gett upphov till 
så stora problem att det uppstår problem även i ackumulationsregimen. 
Den regleringsmässiga krisen har i detta fall gått så långt att det blir ovisst 
om det uppstår någon tillväxt och att det blir en ojämn utveckling i sam-
hället.  

Slutligen finns det kris som innebär att hela produktionssättet i ekono-
min hotas. Då har de sociala relationerna i samhället som definierade det 
rådande produktionssättet kollapsat och nya former för produktion måste 
utformas.118 Ett tidigt exempel på forskning om kriser är Lipliz som redan 
på 1980-talet skiljer mellan mindre och större kriser, där de första innebär 
att regleringssättet inte förmår anpassa människors förväntningar och be-
teende vilket gör att ackumulationsregimen får problem. Den andra typen 
av kris är djupare och påverkar hela systemet. Det kan exempelvis röra sig 
om att ett sätt att reglera samhället håller tillbaka ett annat regleringssätt 
som skulle vara lämpligare givet det rådande produktionssättet. En annan 
möjlighet är att ett obsolet regleringssätt hämmar utvecklingen i ackumula-
tionsregimen.119 

Regleringsteorin är nära sammankopplad med institutionalismen efter-
som den sätter ekonomisk utveckling i en kontext. Regleringsteoretikerna 
hävdar att det är institutionerna som bestämmer den ekonomiska tillväx-
ten. Det finns fem institutionella former enligt regleringsskolan och samtli-
ga av dessa började förändras under 1970-talet. Den första av de institu-
tionella formerna är den monetära restriktionen, d v s den monetära regim 
som existerar och bestämmer hur ekonomin utvecklas. Grundsynen är att 
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pengar inte är en handelsvara som vilken som helst, utan en relation i sam-
hället som binder samman alla aktörer i det ekonomiska systemet, exem-
pelvis arbete och kapital. Detta är en tanke som Marx utvecklade i ”Kapi-
talet” som senare togs upp av regleringsteoretikerna. Sedan 1970-talet har 
Bretton-Woods systemet övergetts och nya valutasamarbeten har vuxit 
fram. Den andra institutionella formen som bestämmer utvecklingen är 
kopplingen mellan arbete och kapital (Wage-Labour nexus) På denna nivå 
försöker regleringsteorin beskriva hur relationen inom och mellan arbete 
och kapital ser ut inom ett visst produktionssätt. Det finns några olika 
områden som bygger upp kopplingen mellan arbete och kapital:  

1.  Vilken typ av produktionsmedel som finns och vilken koppling ar-
betarna har till dessa.  

2.  Hur arbetsdelningen i samhället fungerar både socialt och tekniskt. 
Vid olika tidpunkter ser denna konfiguration olika ut  

3.  Hur företagen lockar till sig arbetskraft och gör sig av med arbets-
kraft, exempelvis anställningsvillkor och arbetsavtal 

4. Hur lönebildningsprocessen fungerar  
5. Hur arbetarnas livsstil förändras, exempelvis vad det gäller kon-

sumtionsmönster både på marknaden och av offentligt producerade 
tjänster. Vid olika tidpunkter har konfigurationen av kopplingen 
mellan lön-arbete sett olika ut och det är en viktig faktor bakom 
kristendenserna.120  

 
Från 1980-talet har relationerna mellan kapital och arbete förändrats i 
grunden. Tjänstesamhället med kopplingar till modern informationsteknik 
har skapat nya organisationsformer, men även nya grupper på arbets-
marknaden. Anställningsformerna har blivit lösare och tidsbegränsade och 
centraliserade lönebildningsprocesser har försvunnit. I många länder har 
bemanningsbranschen expanderat och därmed förändrat relationerna på 
arbetsmarknaden. I Sverige har bemanningsbranschen vuxit sedan 1990-
talet och inneburit en ökad flexibilitet på arbetsmarknaden.121 

Den tredje institutionella formen är konkurrensen, d v s hur konkurrens 
i samhället är institutionaliserat, exempelvis när det handlar om konkur-
renslagstiftning, men även vilka områden som är öppna för marknadskraf-
terna. Traditionella monopol bröts upp efter 1970-talet. El-, tele- och 
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kommunikationsmonopol ersattes av fria marknader och statens roll blev 
att reglera de nya marknaderna. 
 

Den fjärde institutionella formen är hur inpassandet i en internationell 
regim ser ut, d v s hur de regler som bestämmer relationen med omvärlden, 
t.ex. genom handel eller produktion är uppbyggd. Flera olika internationel-
la organisationer, exempelvis världsbanken och Internationella valutafon-
den (IMF) har sedan 1970-talet aktivt arbetat för att främja ekonomisk 
utveckling. Marknadsekonomiska reformer har introducerats i många län-
der som råkat in i  ekonomiska svårigheter.122 Men även andra ekonomiska 
aktörer har drivit länder mot att genomföra liberala reformer.123 

Förutom dessa fyra institutionella former har regleringsteoretikerna även 
intresserat sig för formen på staten som de menar är en kompromissorgani-
sation. När staten har formats upprättar den regler och mönster som i sin 
tur leder till en viss nivå på skatter och offentliga utgifter.124  

En viss struktur på de institutionella formerna ger en viss typ av acku-
mulationsregim. Möjligheterna att ackumulera välstånd och att reglera 
ackumulationsregimen förändras när man går från ett stabilt tillstånd till 
ett annat. Den senaste fasen i kapitalismen, Fordismen, karaktäriserades 
exempelvis av att reglering av löner baserades på företagens framtida vinst-
nivåer och produktivitetsökningar, vilket innebar att företagens ökade 
vinster gav arbetskraften högre löner och därmed ökad köpkraft. Det sked-
de genom systemet med centraliserad lönebildning. Det skiljer sig från den 
regleringsregim som fanns före fordismen då produktionen och resursallo-
keringen främst bestämdes av prisnivån. Produktion och lönesättning sked-
de efter utvärderingar av tidigare händelser och lönenivån bestämdes av 
konkurrens mellan arbetare. Det fordistiska systemet inkorporerade fram-
tida lönsamhet och produktivitetsökningar i förhand och byggde in det i 
lönebildningssystemet. Detta kunde dock ske först efter att ett nytt sätt att 
reglera samhället hade utvecklats där arbetsgivare och arbetstagare hade 
organiserat sig. Detta skedde i Sverige i och med den djupa recessionen 
under 1930-talet. Med tiden mognade det fordistiska systemet och dess 
bärande element var massproduktion och masskonsumtion, specialisering 
och funktionsuppdelning och hierarkiska organisationer.  

I samband med att systemet mognade förändrades och förstärktes sta-
tens roll. Staten blev en form av medlare mellan olika intressen inom lan-
det. Statens roll blev med tiden även att balansera ett ökat offentligt kapital 
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med det privata kapitalet samtidigt som den statliga inblandningen i eko-
nomin ökade.125  

Den nationella nivån var den geografiska skala som hade företräde. Ut-
ifrån ett regleringsteoretiskt perspektiv är det fordistiska systemets beto-
ning på den nationella skalnivån ett resultat av att staten och kapitalet 
kunde enas om detta. Många av de centrala delarna i den svenska fordis-
men baserades på denna geografiska nivå. Ett exempel är hur relationerna 
mellan arbetsgivare och arbetstagare tar sig uttryck. Denna institutionella 
form var stabil under 1950-60-talet då de stora industriföretagen, facken 
och staten hade ett gemensamt intresse att säkra arbetskraftsförsörjningen 
till industrin genom olika åtgärder. Arbetsgivare och arbetstagare möttes i 
centrala förhandlingar på nationell nivå och staten bedrev en arbetsmark-
nadspolitik som underlättade strukturrationaliseringar inom industrin. 
Arbetsorganisationen var hierarkiskt organiserad och produktionen var 
rutinbetonad och uppbyggd kring tayloristiska principer. Produktionen 
baserades fortfarande på manlig arbetskraft. Anställningsvillkoren var 
stabila och lönebildningsprocessen var lugn.  Konsumtionen ökade i sam-
hället och standardiseringen av varorna var betydande. Konsumtionen av 
offentliga tjänster ökade i och med att den offentliga sektorn byggdes ut. 
För att återknyta till Poulantaz så innebar det fordistiska systemet att 
rummet konsumerades på ett specifikt sätt: den hierarkiska organisationen 
innebar att företagen var geografiskt koncentrerade med ledning och pro-
duktion vid samma plats, familjebildningen var mer lokalt förankrad och 
förvärvsarbetsgraden bland kvinnorna var lägre. Lönebildningen genom-
fördes mellan nationellt centraliserade arbetsgivar- och arbetstagarorgani-
sationer och produktion och konsumtion var beroende av hemmamarkna-
der. 

Regleringsteorin och de strukturalistiska teorierna  
Hirsch försökte i mitten av 1980-talet sammanföra sin teori om statsfor-
mer med den regleringsteoretiska skolan. Han analyserade skillnaden mel-
lan statsformen i den fordistiska och den postfordistiska skolan. Han 
menar att den post-fordistiska staten måste: 
 

”… be based on the economic and social structures, the social division and 
fragmentations which are developing in reaction to the crisis of Fordism and 
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it must develop forms of political regulation which make possible and even 
promote the establishment of a new model of accumulation and society.”126  

 
Han ser den nya staten som en stark stat som kommer att verka i ett seg-
menterat och uppdelat samhälle där socialdemokratiska partier har förlo-
rat sin väljarbas i och med sjunkande medlemstal i fackförbunden. Staten 
kommer istället för att som tidigare påverkas av organiserade medlemsor-
ganisationer istället bli påverkad av segmenterade yrkes-, statusgrupper 
eller intresseorganisationer som inte är inordnade i någon struktur.127 

Hirsch förutspådde i början av 1980-talet att staten kommer att använ-
da IKT för att övervaka och kontrollera medborgarna och välfärdsstaten 
kommer att omstruktureras för att fördjupa och byråkratisera den sociala 
uppdelningen. Därför var det, enligt Hirsch, inte rimligt att tro att väl-
färdsstaten skulle försvinna, utan istället kommer den att finnas kvar och 
upprätthålla den sociala uppdelningen i samhället, om än med lägre mate-
riella fördelar. Därför blir det vanligare med privatiseringar, hjälp till 
självhjälpslösningar o s v som ytterst gynnar de grupper som har det bättre 
än andra. Staten kommer att bli hårdare och mer selektiv när det gäller att 
fördela offentliga medel, enligt Hirsch. Det kommer inte att ske via att den 
statliga förvaltningen utan snarare genom att det skapas institutioner som 
legitimerar dessa förändringar och som kan skapa stabilitet i den nya ac-
kumulationsregimen. Ett exempel är förändringarna inom det politiska 
systemet där partierna har utvecklats från masspartier till mindre, mark-
nadsföringsinriktade partiorganisationer som kan artikulera den komplexa 
uppdelningen i samhället.128 Istället för att som NPM teorierna förklara 
förändringarna av staten med hjälp av management teorier så förklarar 
Hirsch förändringarna i statens organisationer som ett resultat av statens 
vilja att bevara strukturella förhållanden inom samhället snarare än ett 
möta ökade krav och minskade resurser.  

Medan diskursen i den Keynesanska staten enligt Hirsch var mer upp-
byggd kring begrepp som utveckling, jämställdhet solidaritet och materiell 
trygghet så kännetecknas den post-keynesianska staten av begrepp som 
framgång, privat, familj, prestation och uppoffring.  

Även om både Pulanzas och Hirsch bygger på den marxistiska idétradi-
tionen är deras angreppssätt mer öppna och processinriktade än tidigare 
marxistiska forskare. De hävdar, liksom marxisterna, att de kapitalististis-
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ka statsapparaterna inte kan förkasta det kapitalistiska systemet eftersom 
det är de sociala grupperna som utgör staten och dessa konstitueras av 
systemet. Men enligt Hirsch är staten en organisation som kan medla mel-
lan olika grupper i samhället och lösa de inneboende spänningarna i sam-
hällssystemet.  Slutsatsen är att staten blir ”inbäddad”, d v s den existerar 
för att den institutionaliserar kompromisserna mellan grupperna i samhäl-
let. Kritiken mot detta synsätt är att det ger staten en för autonom ställ-
ning. Dessa kritiker menar att staten faktiskt genomför aktiviteter för att 
tillgodose de starkare klassernas intressen genom lagstiftning för att hävda 
den ekonomiska äganderätten.129 

Eftersom staten är en organisation som institutionaliserar medlingen 
mellan motstridiga intressen i samhället innebär samhällsförändring att 
staten måste förändras för att kunna lösa nya spänningar som uppkommer. 
Den korporativistiska organisationsmodellen är ett bra exempel på hur den 
svenska staten har medlat mellan arbete och kapital. Ett annat exempel på 
statens inbäddning i samhället är välfärdsstaten. Trygghetssystemen som 
byggdes upp minskade spänningen mellan kapital och arbete. Men väl-
färdssystemet utsattes med tiden för kritik för att inte vara tillräckligt ef-
fektivt, kostnadsmedvetet och att det hämmade företagens konkurrenskraft 
på den globala arenan eftersom finansieringen lade ökade kostnader på 
företagen. En annan typ av kritik mot välfärdssystemet är att det inte för-
mår lösa problemen med exempelvis fattigdom och arbetslöshet.  

André (2002) menar att de institutionaliserade kompromisserna har ut-
vecklats ur en specifik historisk kontext. Det finns därför en inneboende 
inflexibilitet i dem. Det hämmar möjligheten att lösa andra spänningar som 
uppstått i en annan tid och kontext med samma organisationer.130 Arbets-
marknadsverket är ett av det tydligaste exemplet på en statlig organisation 
som utvecklades för att understödja utvecklingen av industrisamhället. När 
produktionssättet och regleringssättet i ekonomin förändrades utsattes 
arbetsmarknadsverket för kritik för att man inte kunde lösa de aktuella 
arbetsmarknadsproblemen. Nya grupper på arbetsmarknaden som exem-
pelvis akademiker, invandrare eller andra grupper som traditionellt inte var 
målgrupp för organisationen upplevde att organisationen var dåligt utrus-
tad för att möta deras specifika krav. Dessutom kritiserades AMS för att 
dölja arbetslösheten i olika åtgärder och att istället för att förmedla jobb 
dela ut åtgärder. Två vägar användes för att möta denna kritik. Det ena 
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var att reformera arbetsmarknadsverket och det andra var att avreglera 
arbetsförmedlingen.  

Statsdebatten under 1970-talet handlade om statens rätta natur och dess 
förhållande till kapitalet och det civila samhället. Inom den ekonomiska 
geografin gick man vidare från forskning om relationen mellan staten och 
den ekonomiska sfären till att studera rumsliga strategier hos företag, glo-
bala produktionskedjor eller flexibla industridistrikt och statens roll som 
institution som påverkar och bestämmer den ekonomiska utvecklingen 
stod inte längre i fokus. Enligt Swyngedouw var det en olycklig utveckling 
eftersom staten fortfarande är central för den ekonomiska utvecklingen.131 

Statens form 
Hittills har den teoretiska diskussionen bara rört frågor som har att göra 
med makt inom staten och statens relation till ekonomin. Analysen pekar 
mot de jämviktstillstånd som opererar under olika produktionssystem ut-
sätts för temporära kriser då maktrelationerna mellan olika grupper i sam-
hället förändras. Det får i sin tur effekter för statens utformning och funk-
tionssätt. 

Nu ska vi rikta vår uppmärksamhet mot hur staten är konstruerad med 
olika organ för olika speciella uppgifter. Den teoretiska diskussionen om 
maktrelationer inom staten klingade av i början av 1980-talet utan att man 
hade nått någon konsensus. Den marxistiska forskningen från 1970-talet 
ersattes av regleringsteoretisk forskning, under 1980-talet handlade forsk-
ningen mer om statens funktionssätt. Implementationsforskningen intresse-
rade sig för det faktiska utfallet av politiskt tagna beslut. Den har sina 
rötter i de sociala program som startades av Johnson administrationen 
under parollen ”War on Poverty” i USA på 1960-talet. Trots att USA var 
världens rikaste nation var det uppenbart att det fanns stor fattigdom i 
landet. För att motverka fattigdomen initierades programmet och samtidigt 
forskning som skulle utvärdera dess effekter. Resultaten blev nedslående 
eftersom programmet inte visade sig få avsedd effekt.132 

Det växte även fram forskning inriktad på hur beslutsprocesser gick till, 
s.k. governanceforskning. I takt med att samhällets institutioner förändra-
des växte nya institutioner fram som skulle driva politiska frågor. Inte 
sällan var dessa en blandning av privata och offentliga aktörer. Governan-
ceforskningen intresserade sig för beslutsprocesser i den här typen av 
blandprojekt och vilka effekter det fick för utfallet. Vare sig implementa-
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tionsforskningen eller governanceforskningen byggde vidare på den marx-
istiskt influerade debatten från 1970-talet. 

Genomgången av statens relation till olika delar av samhället har så här 
långt inte berört hur statens maktutövning och kontroll är organiserad. Ett 
sätt att betrakta staten som organisation är att se den utifrån ett funktio-
nellt perspektiv och ett annat är att betrakta den utifrån ett territoriellt 
perspektiv. 

Utifrån ett funktionellt perspektiv är staten är en organisation med 
många delar som fyller olika uppgifter. Först och främst finns det en poli-
tisk apparat som består av olika politiska partier, regering och grundlag. 
En andra statsapparat är den repressiva som har till uppgift att stärka sta-
tens makt både internt och externt. Här återfinns exempelvis myndigheter 
som polis och militär. Den moderna staten består även av en produktions-
apparat som sysslar med både produktion och distribution av offentliga 
nyttigheter. Försörjningsapparaten är den del av staten som fördelar varor 
och tjänster som produceras av staten eller av andra på uppdrag av staten. 
För att kunna reglera det som regleringsteoretikerna kallar den monetära 
institutionen har staten en finansiell apparat som reglerar den ekonomiska 
sfären. Den Keynesianska välfärdsstaten utvecklade även en omfattande 
hälso- utbildnings och välfärdsapparat. Staten utformar inte bara apparater 
för att producera och fördela materiella ting. Även ideologi spelar en stor 
roll för statens existens. Därför har alla stater en informations- kommuni-
kations- och mediaapparat som ska reglera informationsflödet i landet. 
Komplexiteten kräver att staten har en administrativ apparat som är ut-
formad för att se till att handlingar är koordinerade och att det finns en 
kompatibilitet med andra statliga sub-apparater. Slutligen den reglerande 
apparaten som består av organisationer som utvecklats för att utsträcka 
statens makt in i nya sektorer av samhället.133 Alla dessa delsystem in-
teragerar med varandra och det omgivande samhället och inte sällan upp-
står låsningar och direkta konflikter mellan de olika sub-apparater som 
utgör staten. Hirsch hävdar att statens form är ett resultat av maktkamp 
mellan olika sociala grupper i det kapitalistiska samhället. De institutionel-
la formerna är därför ett resultat av de sociala maktrelationerna i samhäl-
let. Därför är statsapparaten inte en neutral aktör.134 Olika delar av stats-
apparaten kan dominera den statliga politiken mer än andra. Ett annat 
exempel på att statens makt kan analyseras utifrån ett maktperspektiv är 
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relationen mellan riksdag och regering. Sassen menar att man måste skilja 
på de olika grenarna av staten när man analyserar statens makt. Det går att 
se ett mönster där utvecklingen går mot en starkare exekutiv makt och en 
svagare parlamentarisk makt där det demokratiska underskottet ökar.135 

Ett sådant synsätt innebär att man undviker en instrumentell syn på sta-
ten, där staten reduceras till ett verktyg i händerna på den härskande klas-
sen.136 Istället framträder ytterligare dimensioner i den ständiga kamp mel-
lan olika intressen som finns inom statlig politik. 

Utifrån ett territoriellt perspektiv är staten att betrakta som ett geogra-
fiskt område med väldefinierade gränser som erkänns av andra stater. Det 
internationella statssystemet är uppbyggt kring suveräna stater. Inom dessa 
områden kan respektive stat välja att använda sin territorialitet för att 
driva olika typer av utvecklingsstrategier. Statens territorium reduceras då 
till en arena för rivaliserande politiska ideologier, sociala krafter och klass-
kamp. Det perspektivet återfanns i mycket av 1970-talets marxistiskt influ-
erade debatt. Men senare forskning har integrerat statens territoriella di-
mension i analysen och därmed fördjupat problemställningen.  

Funktionell uppdelning och geografisk organisation påverkar hur staten 
fungerar. Genom att använda sig av territoriet på olika sätt kan staten 
åstadkomma de politiska mål som formuleras inom staten. Eftersom den 
moderna staten har en funktionell uppdelning i olika sub-apparater så 
måste territoriet administreras och koordineras för att understödja statens 
övergripande politiska mål. 

Det kan uppstå låsningar mellan olika delar av statsapparaten eftersom 
staten i grund och botten är en medlingsinstitution. Låsningar kan bero på 
målkonflikter mellan olika delar av statsapparaten, men också på den stat-
liga administrationens geografiska indelning. Olika geografiska nivåer 
inom samma organisation kan driva olika politik i samma fråga beroende 
på geografisk kontext. Beslut och riktlinjer som har formulerats på central 
nivå kan tolkas på olika sätt på regional och lokal nivå.  

Staten måste alltid upprätta en administration för att samordna sina ak-
tiviteter och använda sitt territorium för att mobilisera resurser för att 
reproducera sig själv. Därför ska vi analysera hur relationen mellan staten 
och dess territorium ser ut. Därefter ska vi mer i detalj studera hur den 
moderna nationalstaten förändrar sin relation till sitt territorium.  
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Staten och territoriet 
Statens koppling till sitt territorium har förändrats genom historien. Under 
den fordistiska perioden var nationen den centrala geografiska nivån. Till-
växtpolitiken och välfärdspolitiken bedrevs med ett nationellt fokus. Sta-
tens välfärdsåtaganden var nära kopplat till medborgarskap och det natio-
nella territoriet.  

Men de teknologiska, ekonomiska och politiska förändringarna de se-
naste 30 åren har förändrat relationen mellan statens tillväxt och välfärds-
politik deras och territorialitet. Olika flöden flyter lättare in i länderna till 
följd av en större permeabilitet i gränserna. På alla dessa områden där sta-
ten tidigare agerade som monopolist i sitt eget område börjar nya aktörer 
utmana statens hegemoni. Välfärdspolitiken har blivit mer komplex efter-
som kontakterna med omvärlden ökar. Kopplingen mellan nationalstaten 
och medborgarskapet har försvagats.137 

En viktig orsak bakom staternas politiska makt har varit att de har haft 
kontroll över sitt territorium. Taylor menar att staten under 1900-talet har:  

“acted as a vortex, sucking in social relations to mould them through its ter-
ritoriality.”138  

Han menar att statens territorium har varit en viktig orsak till den moder-
na statens framgång, men frågan är hur statens territoriallitet förändras när 
modern informations- och kommunikationsteknik påverkar möjligheterna 
för staten att dra nytta av sitt territorium för att skapa makt.  Samtidigt 
påpekar Taylor att nationalstaten är en historisk konstruktion som för-
modligen inte kommer att bestå för alltid.  

Att betrakta staten som en arena kritiseras av många eftersom det har 
ansetts varit för begränsat. Om staten bara är en arena för sociala proces-
ser missar man statens inneboende makt och möjligheter att påverka sin 
politik. Mann har till exempel föreslagit att: 

 
“the state is essentially an arena, a place- just as reductionist theo-
ries have argued – and yet this is precisely the origin and mecha-
nism of its autonomous powers.”139  
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Detta perspektiv innebär att all statlig makt emanerar från det faktum att 
staten har möjlighet att centralisera makt och kontrollera sitt territorium. 

I ett historiskt perspektiv är det inte förvånande att övergången från ett 
industrisamhälle till ett postindustriellt samhälle genererar nya statliga 
strategier när det gäller kopplingen mellan sina politiska mål och sitt terri-
torium. Grundläggande för statens makt är dess territorialitet, som vid 
olika tidpunkter används på olika sätt för att ge staten makt. Globalise-
ringen, IKT-utvecklingen och samhället förändrade sociala sammansätt-
ning förändrar hur staten använder sitt territorium.     

Så här långt i vår analys har statens geografiska och funktionella organi-
sation behandlats. Men staten behöver också en administration och den är 
knuten till ett geografiskt område. För att kunna jämka mellan olika intres-
sen är stater beroende av en intern struktur som möjliggör beslutsfattande 
och koordination av de olika subapparaterna. Staten måste kunna ta ställ-
ning till olika policyinriktningar och omvandla besluten till konkreta hand-
lingar.  

Enligt Max Weber kännetecknas staten av att den har en uppsättning 
differentierade institutioner, att statens makt är centraliserad, att den har 
ett territorium och att det råder ett statligt våldsmonopol inom detta terri-
torium.140 Den moderna staten innehåller så många olika organisationer 
och människor att det uppstod problem med att styra samhället i önskvärd 
riktning. Ett sätt att lösa problemet var att upprätta en statlig byråkrati 
enligt Weber, eftersom den byråkratiska organisationsformen är det mest 
effektiva sättet att omvandla politiska beslut i specifika åtgärder. Enligt 
Weber finns det ett antal punkter som en idealbyråkrati ska uppfylla, bl. a. 
att byråkraterna arbetar efter ett bestämt regelverk, att tjänsterna är funk-
tionellt ordnade och att byråkraten tjänar under ett enhetligt kontrollsy-
stem.141  

Det är viktigt att information och direktiv kan flöda så friktionsfritt som 
möjligt i byråkratin. Weber pekar på att precisionen i administrationen är 
beroende både av teknisk infrastruktur och ett system där roller är väldefi-
nierade. När Weber beskrev den ideala byråkratin var administrationen 
ofta uppbyggd på helt andra grunder och därför innebar det weberianska 
förvaltningssättet en tydlig effektivisering av statliga förvaltningar. 

Den hierarkiska organisationsmodellen var nära sammankopplad med 
en territoriell indelning som delade upp stora områden i mindre områden. 
Den centrala nivån styrde och kontrollerade de underlydande nivåerna som 
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i sin tur ledde och kontrollerade de territoriella enheter som lydde under 
dem.  

Utvecklingen av IKT har gjort den hierarkiska strukturen mindre nöd-
vändig. Det blev möjligt att på central nivå bearbeta stora datamängder 
och kontrollera och styra underliggande nivåer Resultatet blev att hierarki-
erna och de geografiska indelningarna förändrades och vissa fall helt bröt 
samman. Hierarkiska organisationsmodeller ersattes av plattare organisa-
tioner och nya nätverksbaserade organisationsformer introducerades. Den 
statliga tjänsteproduktionen blev mer flexibel i både tid och rum. Koncent-
ration av ärenden möjliggjorde stordriftsfördelar och specialisering inom 
myndigheterna, Internet förbättrade informationsspridande både internt 
och externt och nya tjänster utvecklades för den offentliga servicen.  

Manuell Castells och Jane Fountain, hävdar att tekniken ändras först 
och därefter följer mänskligt beteende, institutioner och sociala normer 
efter.142 Då står vi egentligen bara i början av en större omvandling av 
samhällets organisation. 143 De statliga tjänster som är möjliga att nå med 
Internet ökar dag för dag, men fortfarande finns hinder av icke-teknisk 
natur som står i vägen för den här utvecklingen. 

Övergången från en hierarkisk administration till en ny organisations-
modell beror också på att statens uppgift har förändrats. Schuppert (2003) 
skiljer mellan; den ”suveräna” staten som ofta är utrustad med en hierar-
kisk struktur på den offentliga förvaltningen, ”supermarknadsstaten” som 
är organiserad med en entreprenöriell offentlig administration och den 
”korporativistiska förhandlingsstaten” där statliga myndigheter agerar som 
mäklare, managers och medlare mellan olika delar av samhället. Schuppert 
argumenterar för att de regleringar som stater försöker genomdriva kan 
spänna från den klassiska hierarkiska regleringen till reglerad självreglering 
till helt fri självreglering. Han konstaterar att: 

“ New forms of regulatory regimes – like’ Co-Regulation’ at the European 
level – might help this form of ’governance with society’ to evolve.”144 

Statens ambitioner att reglera samhället bestämmer alltså också administ-
rationens rumsliga struktur. I Sverige har staten har använt arbetsmark-
nadsverket för att reglera samspelet på arbetsmarknaden också på lokal 
nivå. För att kunna upprätthålla sina ambitioner om samförståndslösning-
ar på arbetsmarknaden måste staten vara representerad på de lokala ar-
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143 Fountain, J.E. (2001).Building the Virtual State. Information Technology and Institutional Change. Brookings institution press. 

Washington.  
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betsmarknaderna. Organisationen har förändrats sedan 1990-talets början 
och en formell skillnad mellan staten och arbetsmarknadens parter har 
upprättats. Den hierarkiska organisationen har tonats ner och olika former 
av nätverksbaserade lösningar har introducerats. Samspelet mellan teknik 
och förändrade ambitioner från staten påverkar hur administrationens 
rumsliga struktur utvecklas.  

De senaste årens regleringsteoretiska forskning har nyanserat bilden av 
fordismen och visat inte heller postfordism är ett enhetligt system.145 Koch 
(2006) har exempelvis nationella utvecklingslinjer mellan en kapitalorien-
terad och förhandlingsinriktad ekonomisk tillväxt. Storbritannien har t. ex 
utvecklat en tillväxtstrategi som är mer kapitalorienterad än exempelvis 
Sveriges, där lönerna sätts i förhandlingar och där staten är engagerad 
(men inte formellt deltar) i lönebildningsprocessen.146 

Det förda resonemanget faller ut i följande slutsats: Statens rumslighet 
gör den till en organisation som kan påverka hur de sociala processerna 
utvecklas inom landet. De senaste 30-årens utveckling har inneburit att den 
traditionella synen på staten som en arena för olika sociala processer har 
fått ge vika och nya sätt att betrakta statens rumslighet har växt fram. 
Sassen (2007) menar exempelvis att staten har ett antal kapaciteter som 
kan sättas ihop på olika sätt beroende på vilken strukturerande logik som 
praktiseras. Vid vissa bestämda tidpunkter växlar den strukturerande logi-
ken och de kapaciteter som finns i stater kan driva utvecklingen åt helt nya 
håll.147 

Nya geografiska stödjepunkter 
Både tekniska och politiska förändringar har sedan 1970-talet påverkat 
statens relation till territoriet. Utifrån ett regleringsteoretiskt perspektiv är 
de geografiska förändringarna inom statsförvaltningen ett resultat av den 
nya ackumulationsregimens rumsliga logik. 

I det fordistiska systemet innebar platsbundenheten en risk för produ-
centen, eftersom man riskerade att utsättas för exempelvis strejker, skatte-
höjningar eller andra händelser som hämmade produktionen. Med tiden 
har nya organisationsformer och ny teknik möjliggjort att produktionen 
har kunnat spridas både geografiskt till andra platser och till underleveran-
törer. Därigenom kunde producenten om det uppstod problem välja att 
byta underleverantör eller flytta produktion från ett ställe till ett annat. 
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Framförallt tillverkningsindustrin har använt sig av denna lokaliseringslo-
gik. Med tiden har även tjänsteproducerande verksamheter frigjort sig från 
sin geografiska och organisatoriska bundenhet.  

Det finns åtminstone två hypoteser om hur informationsteknologin skul-
le påverka tillväxt och sysselsättning.148 Under 1980-talet ansåg vissa fors-
kare att IKT skulle bli den nya ekonomins motsvarighet till det fordistiska 
systemets stora innovation, förbränningsmotorn som drev på den ekono-
miska tillväxten i den fordistiska ekonomin. Andra menade att nyttjandet 
av IKT i och för sig ledde till hög tillväxt, förbättrad produktion, högre 
löner och vinster, men att det även ledde till massarbetslöshet, eftersom ett 
färre antal arbetare behövs för varu- och tjänsteproduktion.149 

Inom offentlig verksamhet var drivkrafterna till att introducera distans-
oberoende tekniker till en början svagare än i det privata näringslivet. An-
ledningen var att det fanns hinder för myndigheterna att koncentrera sin 
verksamhet till färre platser. Välfärdsbygget fordrade en geografisk sprid-
ning av myndigheterna. Dessa hade ofta nära kontakter med medborgarna. 
Under 1980-talet förändrades relationen mellan statens administration och 
territoriet. Mer av näringslivets lokaliseringslogik började praktiseras.  

Motivet bakom myndigheternas ökade användning av IKT var att öka 
effektiviteten. Till en början påverkade utvecklingen inte den geografiska 
strukturen eftersom tekniken i huvudsak användes för organisationsinterna 
uppgifter som exempelvis att hantera statistik. I takt med att systemen 
förbättrades blev möjligheterna att nå stordriftsfördelar större och då blev 
de administrativa gränserna ett problem. Men tekniken måste också förstås 
i relation till hur uppdraget förändrades. 

Geografin i regleringsteorin 
I regleringsteorin hade man inte behandlat staternas rumslighet fram till 
1990-talet. Man studerade istället nationalstaternas ekonomiska system 
och försökte förstå hur ländernas politiska och ekonomiska sfärer hängde 
ihop och påverkade varandra. Därför fördes inte heller någon grund-
läggande diskussion om vilken betydelse skalan hade för produktion, re-
produktion och reglering av samhället. Brenner publicerade 1997 en artikel 
där han sammanför ett regleringsteoretiskt förhållningssätt med en analys 
med skalfrågan. Brenner menar att en vital komponent för att förstå re-
gleringssättet i samhället är att inkorporera en analys av statens rumsliga 
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skalnivåer. Staternas rumsliga struktur påverkar hur samhället regleras och 
hur ackumulationsregimerna förändras över tiden.150  

Under 1980-talet utvecklades en omfattande ekonom-geografisk forsk-
ning som sökte förklaringa varför vissa regioner utvecklades snabbare än 
andra. Många menade, i likhet med regleringsteoretikerna, att samhället 
hade utvecklats från ett fordistiskt till ett post-fordistiskt ekonomiskt sy-
stem. När möjligheterna att sprida produktionen ökade med utvecklingen 
av IKT visade det sig att den nya flexibla ackumulationsregimen gjorde att 
vissa regioner var bättre på att konkurrera på den globala arenan än andra. 
Agglomerationstendenserna förstärktes.  Castells förklarade detta med att 
det inte var tekniken som bestämde utfallet av produktionens lokalisering. 
Tekniken hade kunnat användas för att sprida ut den ekonomiska aktivite-
ten, men istället användes den för att öka koncentrationen. Institutionella 
och organisatoriska orsaker låg bakom detta. 151 

Konsekvenserna av de ökade regionala skillnaderna inom länderna in-
nebar att fixeringen vid nationalstaten som den centrala skalnivån för eko-
nomisk aktivitet förändrades. Piore och Sabels analys av flexibel specialise-
ring152 inom ekonomin och Scott & Storpers studier över den ekonomiska 
utvecklingen i Kalifornien153 visade tydligt att det inte var möjligt att analy-
sera ekonomisk aktivitet bara på den nationella nivån. Istället måste man 
förstå hur olika regioner fungerar för att kunna utveckla den nationella 
nivån. Regioner ansågs ersätta staten som den fundamentala ekonomiska 
nivån i denna forskningsinriktning.154 Även den omfattande klusterforsk-
ningen intresserade sig för av vilken betydelse närhet till underleverantörer 
och konkurrenter hade för ekonomisk utveckling och på vilket sätt olika 
faktorer samverkade för ekonomisk tillväxt.155  

För regleringsteorin innebar den nya ekonomiska geografin en utma-
ning.156 Det verkade som att de nya teoribildningarna bättre kunde förkla-
ra ekonomiska förändringar. De flesta regleringsteoretiker var dock skep-
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tiska till att den nationella ekonomin hade mist sin betydelse.157 De menade 
snarare att staten fortfarande var den viktigaste politiska aktören i re-
gleringen av samhället, och en stor del av regleringsteoretikernas arbete 
fortsatte att fokusera på den nationella nivån även under 1990-talet. Den 
stora skillnaden jämfört med de tidigaste arbetena var att de uppmärk-
sammade nationella skillnader i ackumulationsregimer och sätt att reglera 
samhället. 

Samhällets rumsliga organisation 
Alla samhällsprocesser är strukturerade på olika geografiska nivåer. Famil-
jelivet utspelas på hushållsnivån och lagstiftningsarbete företas på delstats-, 
nationell- eller överstatlig nivå. Alla samhällsprocesser kan därför analyse-
ras utifrån vilken nivå den företas på. Parallellt med den nya ekonomiska 
forskningen utvecklades frågeställningar om hur olika nivåer hängde ihop. 
Det var uppenbart för alla som studerade ekonomisk geografi under 1990-
talet att vissa regioner var mer ekonomiskt framgångsrika än andra. Men 
det var även intressant hur deras relation till andra regioner gestaltade 
sig.158  

Begreppet skala använts för att analysera hur maktrelationen mellan oli-
ka nivåer är uppbyggd. Terminologin har lånat begreppet skala från musi-
kens värld. Som den marxistiska forskningen konstaterade var statlig poli-
tik ett utfall av en politisk kamp mellan olika grupper i samhället. Därför 
kan förändringen av skalor betraktas som utfall av förändrade maktrela-
tioner inom staten. Förskjutningar av beslutsmandat mellan olika skalnivå-
er inom staten påverkar beslutens innehåll. Lefebre hävdade t.ex. att finns 
en politisk kamp i samhället om på vilken geografisk nivå olika beslut fat-
tas.159 Neil Smith (2000) konstaterar att det intressanta inte är att studera 
vad som äger rum på de olika skalorna eller vad som händer med de olika 
skalorna, utan att förstå vilken politik kring skalorna som förs. Han skri-
ver:  

”Geographical scale, then, is a central organizing principle according to 
which geographical differentiation takes place. It is a metric of spatial dif-
ferentiation; it arbitrares and organizes the kind of spatial differentiation 
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that frame the landscape. As such it is the production of geographical scale 
rather than scale per se that is the appropriate research focus.”160 

 
Den rumsliga organiseringen av den moderna nationalstaten är alltså inte 
ett resultat av nya tekniska möjligheter utan en central del av transforma-
tionen av samhället från ett fordistiskt till ett post-fordistiskt samhälle. 
Genom att förändra den statliga administrationen och de territoriella in-
delningarna kan nya allianser skapas och gamla hierarkier utmanas. 

Den rumsliga politiken är en kamp om skalningen i den statliga politi-
ken. Neil Smith har visat att ett sätt för Labour i Storbritannien att skapa 
en bas för oppositionen mot Thatcher under 1980-talet var att satsa på att 
ta makten i de stora städerna i landet. Motdraget från Thatcher var att ta 
bort systemet med stadsstyrelser.  

Samtidigt som överstatliga organisationer, som exempelvis EU förstärk-
tes och politisk makt växlades uppåt från nationell till överstatlig nivå, 
pågick i många länder en betydande regionalisering och växling av makt 
neråt. Exempelvis inrättades egna politiska församlingar i Skottland och 
Wales under 1990-talet. Frågan var dels hur dessa processer påverkade 
statens möjligheter att styra sina länder men även om och i så fall hur dessa 
två samtidiga processer hängde ihop. 

Konstruktion av skalnivåer 
Mot bakgrund av förskjutningarna av makt mellan olika nivåer i samhället 
startade en vetenskaplig diskussion om vad skala egentligen var och hur 
olika skalnivåer uppkom och interagerade med varandra. I sin vida citera-
de artikel ”Social construction of scale” definierar Marston skala som: 

”… constituted and reconstituded around relations of capitalist production, 
social reproduction and consumption.”161  

Det är en utveckling av konstruktivistisk teoribildning som menar att skala 
är något skapat av olika aktörer. Geografisk skala har ofta hanterats som 
någonting neutralt, och därmed ingenting som varit värt att strida om för 
att uppnå specifika syften. Smith skriver att tidigare var det så att: 
 

”… specific scales of social activity are assumed to be largely given as in the 
distinction between urban, regional, national and global events and proc-
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esses; and analysts choose specific scales as appropriate for examining spe-
cific questions.”162  

Gough (2004) menar att klasskamp är central i förståelsen av skalproduk-
tion. Förändringar i på vilken skalnivå olika former av politik förs har en 
stor betydelse för vilket utfall politiken får. Han har visat att omskalningen 
av politiken från den nationella nivån till EU-nivå och från den nationella 
nivån är ett sätt för kapitalet att komma ifrån det ökande politiska infly-
tandet över ekonomin under 1970-talet. Gough menar att det finns två 
strategier i denna omskalning, den nyliberala och den socialdemokratiska.  

Den nyliberala strategin försöker använda den lokala nivån för att öka 
arbetarnas utsatthet för konkurrens och marknadskrafter genom att splitt-
ra arbetarna och ställa dem emot varandra. Den socialdemokratiska strate-
gin i omskalningen mot den lokala nivån är att bygga in företagen i den 
lokala kontexten så att de blir mer beroende i sin lokala omgivning och 
därigenom blir arbetarna inte lika utsatta för marknadskrafterna. På den 
övernationella nivån går den nyliberala politiken ut på att skapa möjlighe-
ter för att förbättra vinstnivåerna genom att minska friktionen för varor, 
tjänster och kapital. På samma nivå försöker socialdemokratin sätta upp 
regler för att minska möjligheterna för kapitalet att spela ut lokala skillna-
der inom EU för att därigenom exploatera arbetskraften. Därför kämpar 
man för att upprätta standards för arbetsskydd o s v. Goughs slutsats om 
omskalning är att de olika skalnivåerna är viktiga för varandra och att de 
olika nivåerna påverkar varandra. Den nyliberala strategin på den natio-
nella nivån går ut på att minska lagstiftning och beslutsmakt för att öppna 
den lokala nivån för konkurrens.163 Ett exempel på hur strategier från en 
skalnivå kan användas för att lösa problem på en annan ges av Xu och Yeh 
i deras studie över förändringarna i styrningen av urbana markområden, 
där den centrala regeringen i Kina medvetet har drivit en politik på lokal 
nivå för att stimulera ekonomisk utveckling i urbana områden genom att 
tillsynes minska den centrala statens makt.164 

Marston menar att de studier under 1990-talet som hävdar att det är 
kapital, arbete eller stater som konstruerar skala behöver utvidgas och ta 
hänsyn till frågor om reproduktion och konsumtion för att göras mer 
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fullödiga.165 Feministiska forskare som Marston visar effektivt att nya ni-
våer som exempelvis hushållsnivån är viktig att studera för att förstå hur 
samhället fungerar. Den politiska geografin var länge alltför upptagen med 
den nationella nivån, enligt Marston.  

I början av 1980-talet började Taylor diskutera vilka olika skalor som 
fanns och hur de påverkade varandra. Han menade att det fanns en världs-
ekonomisk skala, en nationalstatsskala som primärt var med och formade 
ideologier och en urban skala där människor möter den världsekonomiska 
skalan och där människor lever sina liv.  

Dessa tre nivåer har även uppmärksammats av Neil Smith. Han menar 
att det som Taylor benämner världsekonomi är ”global space” men behål-
ler de två andra nivåerna i sin teori om skalor. Han menar att de olika 
nivåerna har formats av kapitalismen och de finns för att hjälpa ackumula-
tionen av kapital i en integrerad rumslig ekonomi.166  

Det finns på samtliga nivåer en spänning mellan differentiering och ut-
jämning. På den globala nivån är tendensen mot utjämning starkast exem-
pelvis genom att lönearbetsmodellen sprids till nya områden och att det 
globala systemet integrerar nya områden. 

Nationalstatens roll har enligt Smith traditionellt varit att skydda det na-
tionella kapitalet mot andra nationers kapital, men med utvecklingen av 
exempelvis handelsorganisationer och överstatliga samarbetsorganisationer 
har det förändrats och statens roll har mer blivit att kontrollera arbetar-
klassen.167 Den starka globaliseringen leder till att nationellt kapital utsätts 
för det internationella kapitalet och inte minst på arbetsmarknaden har 
detta skapat ett ökat tryck på arbetarna. Ett exempel på hur förskjutningen 
på en skalnivå påverkar hur statens administration förändras är just den 
ökade globaliseringen. Inom Arbetsmarknadsverket har den lokala indel-
ningen förändrats. Tidigare var kommunen den lokala nivån i arbetsmark-
nadsverket. Det har ersatts av lokala arbetsmarknadsregioner. Dessutom 
har kraven på pendling hos de arbetssökande ökat. Det återspelar nya krav 
på en flexiblare arbetskraft som kan härledas till en ökad konkurrens. 
Även på regional nivå pågår en integration av flera lokala arbetsmarknader 
till geografiskt vidsträckta regionala arbetsmarknadsregioner.  

Skillnaden mellan Brenners och Smiths perspektiv är att den senare me-
nar att det är den politiska ekonomin som skapar olika skalor, medan 
Brenner hävdar att det är staten. Oavsett hur man ser på vad som skapar 
skalförskjutningar så innebär förändrade skalnivåer att ekonomin föränd-
                                                      
165 Marston, S.,A. (2000) Sid. 219-242. 

166 Marston, S.,A. (2000) Sid. 219-242. 

167 Marston, S.,A. (2000) Sid. 230. 
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ras. Den starka betoningen på regionförstoring inom näringspolitiken drivs 
av en idé som baseras på att den ekonomiska tillväxten ökar om det regio-
nala näringslivet kan få tillgång till specialiserad arbetskraft. Genom att 
genomföra infrastruktursatsningar kan fler lokala arbetsmarknader integ-
reras och bilda en större pool av arbetskraft. Från ett nationalekonomiskt 
perspektiv är regionförstoring en rationell rumslig politik. Utifrån ett re-
gleringsteoretiskt perspektiv innebär regionförstoring och ökade krav på 
pendling att löne-arbetskopplingen har förändrats geografiskt. Det är svå-
rare för arbetstagare att vägra söka jobb utanför den egna kommunen på 
grund av exempelvis familjeskäl. Det innebär att det blir lättare för arbets-
givare att hitta arbetskraft utan att behöva förbättra villkoren för anställ-
ningen. En annan dimension i lön-arbetskopplingen är att den produktiva 
och den reproduktiva sektorn förändras när kraven på arbetskraftens geo-
grafiska flexibilitet ökar. Det blir svårare att kombinera yrkesliv och famil-
jeliv på grund av långa arbetsdagar tillföljd av pendling, vilket kan leda till 
problem med reproduktionen i samhället. 

Övergången mellan olika sätt att producera varor och att hantera trans-
aktioner i samhället påverkar både statens koppling till sitt territorium och 
hur olika processer skalas geografiskt. Poulantaz menar exempelvis att 
varje distinkt fas i produktionens utveckling har sitt eget sätt att använda 
sig rummet.168 Det innebär att det postfordistiska systemet kommer att 
konstruera nya skalnivåer än fordistiska för att därigenom påverka den 
ekonomiska utvecklingen. På samma sätt som övergången från självhus-
hållning till handelskapitalitalism innebar en ökad urbanisering så får nya 
sätt att producera och växla varor och tjänster andra rumsliga utfall. IKT 
kan leda till en minskad urbanisering och en minskad pendling. Hittills har 
trenden gått åt andra hållet, vi är fortfarande i ett tidigt skede av den tek-
niska utvecklingen. Den teknologiska förändringen lett till krav på flexibili-
tet hos arbetstagarna och arbetsmarknadsverket anvisar arbetssökande 
lediga arbeten längre bort från hemmet och därmed acceptera längre ar-
betspendling.  

Brenner har, liksom Marston gjorde i början av 2000-talet, föreslagit att 
skala ska ses som en process och inte något som är på förhand givet. Ex-
empelvis är både produktion och reproduktion geografiskt skalade i sam-
hället, och eftersom skala är socialt konstruerad är den möjlig att förändra. 
För varje period finns en fixerad skala (Scalar fix) som bestämmer hur 
hierarkierna ska se ut och hur de förändras över tiden. Över tiden har na-
tionalstaten varit en viktig aktör för att skapa och omforma de fixerade 

                                                      
168 Poulantzas, N. (2003) The nation. In: Brenner, N. Jessop, B. Jones, M. Macleod, G. State/Space. A Reader. Blackwell Publishing. 

Sid. 68. 
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skalorna. Förändringen av en fixerad skala är ofta en komplicerad process 
och utfallet av dessa förändrade fixerade skalor är beroende av tidigare 
institutionella arrangemang. Det är med andra ord ett starkt stigberoende 
som både skapar en variation i institutionella arrangemang mellan olika 
områden och över tiden. Tidigare val påverkar möjliga framtida institutio-
ner och hierarkier.  

Brenner menar att skala alltid måste ses i relation till andra geografiska 
skalor och deras inbäddning i andra hierarkier. Han definierar därför skala 
som:” nested hierarchy of bounded spaces of differing size”. Ett annat sätt 
att se på skala är att ta hänsyn till de vertikala och horisontella länkar som 
finns. Det uppstår inte heller någon helt ny skala som ersätter den gamla. 
Snarare skapas en förändrad konfiguration och nya länkar utvecklats. Jes-
sop skriver: 
  

” There is no new privileged scale around which other levels 
are now being organized to ensure structured coherence 
within and across scales. Instead there are continuing strug-
gles over which spatial scale should become primary and 
how scales should be articulated and this is reflected in a 
more complex nesting and interweaving of different scales 
as they become rearticulated.[ ] The new political economy 
of scale does not involve a pre-given set of places, spaces or 
scales that are merely being reordered. Instead, new places 
are emerging, new spaces are being created, new scales of 
organization are being developed and new horizons of ac-
tion are being imagined…”169 

 
Här närmar vi oss en teoretisk förklaring till förändringarna av den mo-
derna nationalstaten. Det rör sig inte om en ordnad rumslig strategi. Istäl-
let är det en process där flera olika aktörer ingår, där tidigare institutionel-
la arrangemang sätter ramarna för nya och där tekniken kan användas för 
olika syften. Den komplexa rumsliga process som den moderna national-
staten nu genomgår är ett resultat av alla dessa komponenter. 

Hur formas statens geografi? 
Tidigare diskuterades de olika typer av rumslig politik som staten har dri-
vit för att uppnå de mål som varit aktuella för stunden. När välfärdsstaten 
var det dominerande statliga målet användes territoriet för att avgränsa 
rättigheterna till ersättning och trygget med hjälp av medborgarskapet. 
                                                      
169  Brenner, N.(2004) New State Spaces: Urban Governace and the Rescaling of Statehood. Oxford University Press. Oxford.  
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Men samtidigt ger varje period av rumslig strategi upphov till en intern 
differentiering av det statliga territoriet. Stater skiljer sig åt genom hur de 
har organiserat rummet. Det finns federala stater där en del av det politiska 
beslutsfattandet är decentraliserat till den regionala nivån och det finns 
enhetsstater där graden av regional beslutskraft är lågt. Det är en glidande 
skala mellan starkt centraliserade stater, där den centrala politiska nivån 
bestämmer inom de flesta politikområdena och de federala stater där en 
stor del av det politiska beslutsfattandet ligger på delstatsnivå och den 
centrala nivån har inflytande över utrikespolitik, ekonomisk politik och 
liknande politikområden. Förhållandet mellan central och regional nivå är 
inte statiskt, det finns alltid en dynamik. Makt över olika politikområden 
förskjuts ständigt mellan de olika nivåerna och nya sätt att organisera sta-
tens politik växer alltid fram. I Sverige överfördes mellan 1970 och 2003 
17 verksamheter från staten till kommunerna. Under samma period över-
fördes 28 verksamheter i motsatt riktning, från kommunerna till staten. De 
mest kända är överförandet av huvudmannaskap för grund- och gymnasie-
skolan till kommunerna, men även vissa hälso- och sjukvårdsuppgifter 
överfördes under den aktuella perioden.170 Sassen visar att maktförskjut-
ningen från den regionala nivån till den centrala nivån i USA var en av de 
mest markanta politiska förändringarna från 1880-talet fram till 1930-
talet.171 

Enligt Brenner finns det åtminstone två olika sätt att analysera statens 
rumslighet (Det statliga rummet). Å ena sidan en snäv (narrow) aspekt ser 
staten som en diskret, territoriellt bunden och centraliserad och autonom 
organisation som är internt differentierad. Om statens rum studeras på 
detta sätt ligger fokus i studierna på hur olika stater organiserar sig territo-
riellt, eftersom de flesta stater är indelade i olika nivåer som har olika re-
gleringsuppgifter. Ett exempel är skolan där kommunerna ansvarar för 
driften, samtidigt som regering och riksdag fortfarande har ansvaret för att 
utarbeta läroplaner och utvärdera resultaten. 

Om man istället studerar stater utifrån ett integrerat synsätt så förändras 
fokus. Genom att analysera territorium, plats och skala i relation till var-
andra framträder hur stater reglerar sociala relationer med hjälp av sin 
geografi. Specifika platser framträder då som målområden för exempelvis 
offentliga investeringar. Forskning från t.ex. USA har visat att offentliga 
investeringar till storstadsområden har ökat samtidigt som de offentliga 

                                                      
170 Mundebo, I. (2008) Sid 37. 

171 Sassen, S. (2007) Sid. 188-204. 
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investeringarna minskade.172 På samma sätt har storstadsområden blivit 
mål för integrationssatsningar för att komma till rätta med sociala pro-
blem. Detta är exempel på hur man kan analysera det statliga rummet mer 
integrerat. Frågorna förskjuts från att handla om vilken administrativ nivå 
som hanterar en specifik fråga till att handla om vilka specifika platser och 
platser i hierarkin som administrerar och driver olika frågor. Dagens om-
organisation av den moderna nationalstaten består av en simultan decent-
ralisering och centralisering av ansvarsområden. Det pågår samtidigt en 
koncentration och utspridning av ansvar och uppgifter. Den geografiska 
konsekvensen av processen blir med ett integrerat synsätt mer komplex. 

Lefebvre, som var intresserad av hur staten agerar för att reproducera 
sin egen existens, menar att statens rumslighet: 

“… lacks the same chaotic features as the space generated by ”private” in-
terests. On the contrary, the aim is to make it appear homogeneous, the 
same throughout, organized according to a rationality of the identical and 
the repetitive that allows the state to introduce its presence, control, and 
surveillance into the most isolated corners (which thus cease to be “cor-
ners”).”173  

Lefebvre pekar på en viktig punkt här, nämligen att man med ett snävt 
synsätt kan studera statens rumsliga politik utifrån frågor rörande homo-
genitet över ytan och likformighet, men utifrån ett integrerat perspektiv 
kommer alltid statlig politik att dölja vissa inneboende mål. Genom att 
skapa identiska undernivåer och en enhetlighet upprätthåller staten en 
känsla hos medborgarna att förhållandena är samma i hela landet. Genom 
att exempelvis sprida polisstationer ut i landet så upprätthåller staten kon-
troll över territoriet och ger medborgarna en signal om att staten finns 
närvarande och säkrar social trygghet. På samma sätt innebär det decentra-
liserade kontorsnätet inom statliga myndigheter att staten finns lokalt re-
presenterad och tryggar medborgarnas välfärd. Den spridda välfärdsorga-
nisationen i Sverige var i själva verket både ett sätt för staten att admini-
strera välfärdsprogrammen, och att stärka nationalstaten.174 Om Lefebvre 
har rätt innebär det att staten har hittat andra sätt att upprätthålla kontroll 
och övervaka medborgarna och att staten har ändrat karaktär. Problemet 

                                                      
172 Altshuler, A., Luberoff, D.(2003) Mega projects: the Changing Politics of Urban Public Investments. Brooking Institution. Washing-

ton. 

173 Lefebvre, H. (2003) Space and the state. In: Brenner, N. Jessop, B. Jones, M. Macleod, G. State/Space. A Reader. Blackwell Publi-

shing. Sid. 86. 

174 Andersson, F., Molinas, I.(2008) Regionalisering och skalpolitik. I Anderson, F., Ek, R. Molina, I. Regionalpolitikens geografi- 

Regional tillväxt i teori och praktik. Studentlitteratur Lund. Sid. 115 ff.  
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är att staten får svårt att upprätthålla enhetligheten och riskerar att förlora 
det symboliska värdet av att finnas representerad överallt. 

Jessop har fört fram idén att stater använder både projekt och strategier 
i sin strävan efter att skapa en organisation för att påverka samhällsutveck-
lingen. Under skilda perioder använder sig staten av olika projekt och stra-
tegier för att åstadkomma önskvärda politiska utfall. De statliga projekten 
syftar till att designa staternas institutioner så att de är användbara i sam-
hället. Tanken är att utveckla institutioner som kan koordinera verksamhe-
ter och fungera enhetligt inom landet. Ett exempel är AMS, som uppstod 
ur en statlig vilja att skapa en fungerande arbetsmarknad under det fordis-
tiska systemet. Målet var att underlätta strukturomvandlingen i ekonomin 
och då blev AMS ett viktigt instrument för att hålla nere inflationen och 
förse industrin med arbetskraft. Inrättandet av AMS kan därför betraktas 
som ett statligt projekt som syftade till att påverka den ekonomiska politi-
ken. 

Staternas strategier, å andra sidan, syftar till att påverka den existerande 
statsorganisationen för att på så sätt kunna påverka socioekonomiska för-
hållanden. Statens organisation används för att understödja vissa ackumu-
lationsregimer. Staten förändrar organisationen för att kunna uppfylla sina 
mål eller att förändra maktbalansen mellan olika aktörer i samhället. 175 
Förändringen av arbetsmarknadsverket under 1980-talet kan då ses som 
ett resultat av en statlig strategi som syftade till att omvandla myndigheten 
till en serviceorganisation. 

 Den första typen av aktivitet, d v s statens projekt, kan ses som en arki-
tektur av staten medan den andra typen, statens strategier, är mer inriktad 
mot att förädla den redan befintliga organisationen. Gränsen mellan dessa 
typer av aktiviteter är inte alltid enkla att dra eftersom även stora föränd-
ringar ofta går gradvis och med små steg. 

Brenner har tagit upp och byggt vidare på Jessops idéer om statliga pro-
jekt och strategier och har sträckt ut tankarna till att omfatta även en 
rumslig aspekt. Han menar att stater driver ett rumsligt projekt som: 

“…attempts to differentiate or integrate state institutions and policy regimes 
across geographical scales and among different locations within the state’s 
territory.”176  

Det finns med andra ord en rumslig medvetenhet i staters politik. Staten 
kan välja att integrera eller differentiera institutioner eller policyregimer på 
olika geografiska skalor och mellan olika platser i territoriet. Även här 
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handlar det om att skapa en robust ordning för att stödja de statliga pro-
jekt som drivs. På samma sätt som i Jessops typologi så anser Brenner att 
stater driver rumsliga strategier. Han definierar dessa som:  

” attempts to mold the geographies of industrial development, infrastructure 
investment, and political struggle into a ‘spatial fix’ or ‘structured coher-
ence’.”177  

Det går med andra ord att förstå den rumsliga konfigurationen av samhäl-
let i termer av en rumslig struktur som följer av de statliga projekt och 
strategier som drivs. 

Genom att analysera rumsliga projekt och strategier kan man etablera 
en analytisk ram inom vilken den rumsliga fixen vid olika tidpunkter ana-
lyseras. Det gör det möjligt att studera den rumsliga policyn. Brenner ar-
gumenterar på samma sätt som marxisterna gjorde på 1970-talet, d v s att 
staten är en arena för motstridiga åsikter. Sättet att analysera påvisar också 
en väg att skilja mellan förändringar som är till för att ändra hela arkitek-
turen för den rumsliga organisationen och förändringar som är till för att 
förbättra redan befintliga organisationers prestanda. 

Rumsliga strategier och projekt förändrar territorium och       
skalnivåer 
Brenner sammanför i sin analys skalnivå och territorium i förhållande till 
de rumsliga projekten och strategierna. När det gäller skaldimensionen i 
det rumsliga projektet menar Brenner att det handlar om vilken politisk 
nivå som bestämmer över de ekonomiska och fördelningsmässiga principer 
som ska gälla i systemet. Det kan exempelvis handla om när investeringar 
ska genomföras, hur resurser ska fördelas i rummet och om vem som kan 
besluta om vad. 

I Sverige och i många andra länder var statens administrativa och regle-
rande kapacitet koncentrerad till den nationella nivån. Regioner och olika 
platser var underställda makroekonomiska överväganden och omfördel-
ningsaktiviteter som bestämts på central nivå. Den centrala nivån hantera-
de konjunkturmässiga beslut som gynnar landet i dess helhet samtidigt som 
vissa delar kanske missgynnades. I takt med att den regionala nivån har 
förstärkts har till exempel infrastruktursatsningar blivit en fråga som för-
handlas om mellan stat och regionala och lokala aktörer. Skaldimensionen 
i det rumsliga projektet har i vissa fall förändrats från den centrala nivån 
till den regionala.  

                                                      
177 Brenner. N. (2004) Sid.91. 
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Brenner för även fram en idé om en skaldimension i den rumsliga strate-
gin som han beskriver som en fråga om vilken arena som är central för de 
politiska åtgärderna. Traditionellt har nationen varit den centrala nivån för 
statlig politik. Företagen var nationella och de reglerades av nationalstats-
regeringar. Som vi har sett har regioner och överstatliga organisationer 
tagit över en del av dessa uppgifter. Den statliga arbetsmarknadspolitiken 
hade hela landets arbetsmarknad i fokus. Men när näringspolitiken fick 
regionalt fokus har även arbetsmarknadspolitikens rumsliga struktur för-
ändrats. 

Den territoriella dimensionen i det rumsliga projektet genomgår en 
transformation. Den politisk administrativa strukturen håller på att för-
ändras. Den administrativa strukturen var homogent utformad över lan-
dets territorium och den nationella nivån satte olika standarder vad det 
gäller likvärdighet i tillgång till social infrastruktur och välfärd på olika 
platser och i olika regioner. Alla inkluderades i kollektiva lösningar. Men 
många länder upplever en tilltagande assymetri som har gjort den politiskt-
administrativa geografiska strukturen allt mer svåröverskådlig.178 Den re-
gionala nivån har ökat sitt inflytande och sin autonomi och många olika 
lösningar finns sida vid sida i samma land. I Sverige finns exempelvis för 
närvarande både regioner med direktvalda parlament och landsting.179 

Brenner behandlar även den territoriella dimensionen i de rumsliga stra-
tegierna. Med detta avses den rumsliga politik som bedrivs för att uppnå 
den territoriella dimensionen av de rumsliga projekten. Under det fordistis-
ka systemet bedrevs en omfattande rumslig omfördelning av resurser mel-
lan individerna i de olika välfärdssystemen. På samma sätt bedrev staten en 
rumslig omfördelningspolitik som grundidé. Den syftade till att utjämna 
skillnaderna i infrastrukturinvesteringar och industriell tillväxt mellan re-
gionerna. En stor del av de regionala skillnaderna i BNP per capita utjäm-
nades med tiden mellan regioner i de avancerade kapitalistiska länderna, 
tillföljd av denna politik.180 

Dagens utveckling kännetecknas av att den omfördelade regionalpoliti-
ken har ersatts av en regional tillväxtpolitik. Målet för staten är att regio-
nen ska bidra till tillväxten och det har medfört att ett stort antal aktörer 
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har tagit över uppgifter som tidigare var statliga.181 Fokus för statens re-
gleringssträvanden är storstadsområden och det viktigaste politikområdet, 
som stödjer den nya regionala politiken är infrastrukturpolitiken. De stora 
infrastruktursatsningarna har inneburit att nya institutioner har vuxit fram 
för att utveckla, finansiera och bygga ny infrastruktur. Staten är fortfa-
rande viktig för infrastrukturinvesteringarna, men:  

“However, state and para-state institutions have figured crucially in the 
planning, financing, construction, management, and promotion of such in-
frastructural projects- in most cases, by assuming or sharing their major fi-
nancial risks; by channeling significant public resources into their financing; 
and by establishing location- and project-specific regulatory arrangements to 
facilitate their implementation, effective operation, and profitability.”182 

Brenner menar att forskningen nu mer och mer börjar inriktas mot omskal-
ningsprocesser och att fokus har förskjutits från den nationella skalan till 
nya nivåer. Flerskaliga nivåer inom den statliga organisationen leder till 
konflikter om vem som ska reglera systemet och vem som har den politiska 
legitimiteten. Dessa konflikter uppstår oftast när gamla hierarkier föränd-
ras. Brenner menar att: 
 

”… state space is best conceptualized as an arena, medium and 
outcome of spatially selective political strategies.”183  

 
Detta öppnar upp för en analys av kampen mellan olika socio-politiska 
krafter som hela tiden omformar statens rumsliga struktur. Staten är en 
dynamisk organism som förändras på grund av olika reglerande projekt 
och socio-politiska konflikter.  

Slutsatser om teorierna om staten 
Staten är en organisation som medlar mellan olika särintressen i samhället. 
Under den fordistiska eran var välfärdssamhället ett medel för stabilisera 
det ekonomiska systemet. Genom välfärdspolitiken kunde tillgång och 
kvalité på arbetskraften tillförsäkras kapitalet och arbetskraften fick i sin 
tur välfärdstjänster. När det fordistiska systemet stötte på problem under 
1970-talet skapades ett antal obalanser som påverkade statens roll i sam-
hället. Det internationella kapitalet blev allt starkare under 1980-talet i och 
med globaliseringen och styrkerelationen mellan internationellt kapital och 
de nationellt förankrade arbetarna förändrades. De institutionaliserade 
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kompromisserna mellan arbete och kapital förändrades. Det fick staterna 
att börja driva en allt mer nyliberal politik för att kunna attrahera interna-
tionella investeringar och skapa tillväxt. Det övergripande politiska målet 
har sedan dess förändrats från en politik som syftade till att förbättra na-
tionens konkurrenskraft genom förbättrade välfärdssystem mot en när-
ingspolitik som ytterst syftar till att främja ekonomisk tillväxt för att kun-
na finansiera välfärd. Det har lett till att staten utvecklat nya institutioner 
och förändrat sin rumsliga politik för att kunna nå de politiska målen. 

Statens myndigheter har förändrats som en följd av övergången till ett 
postfordistiskt samhällsystem. Traditionella indelningar som baserades på 
administrativa geografiska gränser har luckrats upp och ersatts av en 
mängd geografiska samarbeten och organisationsformer som korsar de 
administrativa gränserna. Därför är den geografiska strukturen på myn-
digheterna svår att överblicka. Statens närvaro har minskat, men flexibla 
lösningar leder till att de mätbara resultat som myndigheterna åläggs av 
riksdag och regering uppfylls ändå. 
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Tabell 10 Slutsatser om samhällsutvecklingen med betydelse för statens 
myndigheter 
Den fordiska systemet Det post-fordistiska systemet 

Dekomodifiering, Samhällsområden 
fredas från marknadskrafterna
  

Rekomodifiering, Staten upprättar 
standard för den lägsta acceptabla 
nivån för statliga tjänster, produk-
tion lämnas till marknaden 

Staten producerar välfärd Flera producenter av välfärdstjäns-
ter 

Jämlikhetsideal, Generella system Riktade åtgärder 
Intern likhet i rumslig struktur Intern heterogenitet inom statens 

myndigheter 
Staten stor arbetsgivare Staten köper tjänster på marknaden 
Statens rum uniformt och strukture-
rat 

Statens rumslighet oordnad och 
föränderlig 

 
I tabell 10 anges några grundläggande skillnader mellan hur staten funge-
rade på 1970-talet och hur den arbetar 2010. Som den internationella ut-
blicken visade finns det stora skillnader mellan länderna hur nära den ena 
eller andra kategorin landet befinner sig. Många områden som undan för 
undan dekomodifierades har rekomodofierats. Nya marknader skapas för 
att öka konkurrensen, vilket innebär att nya aktörer kommer in på tradi-
tionellt statliga monopol. Statens roll som primär tjänsteproducent har 
ersatts av ett system där staten upprättar normer för servicenivåer som 
ligger till grund för statens köp av tjänster av privata aktörer. Som ett re-
sultat minskar den statliga sysselsättningen. Ideologiska och effektivitets-
mässiga överväganden driver på den här utvecklingen.  

Kapitel fyra problematiserar den bild som NPM-forskningen ger av sta-
ten som en organisation med givna och specifika mål. Istället för att analy-
sera frågor om styrning av offentliga organisationer, effektivitetsproblem 
inom staten och effekter av olika budgettekniker har här istället beskrivits 
vilken typ av organisation som staten är och hur förändringarna kan be-
traktas på ett annat sätt. Istället för att ställa frågor om hur målstyrningen 
inom staten har påverkat dess effektivitet ställs frågan varför staten blir allt 
mer intresserad av att mäta effektivitet på samma sätt som det privata när-
ingslivet? Varför driver staten en viss typ av lokaliseringspolitik och väljer 
bort en annan? Det handlar mer om att se staten i sitt samspel med andra 
aktörer. Sammantaget faller det teoretiska resonemanget ut i några slutsat-
ser:  
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- Staten måste analyseras i förhållande till de ekonomiska förändringarna i 
samhället. Förhållandet behöver inte bara vara direkt, att staten får krym-
pande skatteintäkter och därför måste hushålla med resurser på ett nytt 
sätt, utan kan även vara indirekt, d v s genom att den ideologiska påverkan 
kan driva förändringarna. Alltsedan 1980-talet har det blivit vanligt att 
marknaden har setts som en effektiv, neutral aktör samtidigt som de poli-
tiskt styrda samhällssektorerna har betraktats som ineffektiva. Det har bl. 
a. inneburit avregleringar av statliga monopol och bolagiseringar av statli-
ga verk. 
 
- Staten måste betraktas som en heterogen organisation med ofta motstri-
diga intressen. Det kanske mest konkreta exemplet på att staten är en hete-
rogen organisation är den kraftiga sektoriseringen som är svår att komma 
tillrätta med. När statsförvaltningen planerar sin verksamhet görs det ut-
ifrån sitt eget verksamhetsfält. När alla delar av statförvaltningen agerar på 
samma sätt uppstår en sub-optimering av resurser. Ett annat exempel på 
statens heterogenitet är uppdelningen av den politiska makten i olika be-
slutsfattande nivåer. Det organiseras på olika sätt i olika politiska system.  

 
- Staten driver strategier och projekt som växlar över tiden. Det gör att 
staten alltid försöker forma om sina institutioner för att understödja pro-
jekten och strategierna. Det råder därför en kamp mellan olika intresse-
grupper i samhället om dessa. Samhällets sociala struktur förhindrar alltför 
snabba förändringar av statens politik. Staten är också trögrörlig på grund 
av att ny lagstiftning tar tid. 
 
- Slutligen visar den teoretiska diskussionen att sambandet mellan statens 
politiska projekt och strategier och den rumsliga politiken som staten be-
driver är starkt. Sammanflätningen mellan socialpolitik, näringspolitik och 
en omfördelande regionalpolitik var en bidragande faktor bakom fram-
gången för den fordistiska staten När det här sambandet försvann blev 
staten tvungen att söka efter en ny rumslig politik som kunde lösa spän-
ningarna som uppkom mellan de olika grupperna i samhället. 
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KAPITEL 5  

5. Arbetsmarknadspolitikens idévärld 
Så här långt har vi genomfört de två första analyserna i avhandlingens 
syfte. Den kvantitativa analysen visade stora geografiska skillnader i sta-
tens närvaro på olika platser i landet. Och att det sker relativt snabba för-
ändringar i myndigheternas lokalisering. 

Därefter analyserades några förklaringsmodeller för statens rumsliga or-
ganisering. De pekade bl.a. mot att staten driver rumsliga projekt och stra-
tegier som hela tiden modifieras för att passa en förändrad omvärld. Men 
rumsliga projekt och strategier upprättas inte i ett harmoniskt tillstånd, 
utan i en slags förhandling mellan olika intressen i samhället.  

Nu ska vi i kapitel fem och sex vända uppmärksamheten mot en detalje-
rad studie över arbetsmarknadsverket och följa hur arbetsmarknadsverket 
har förändrats för att bättre passa en ny ekonomisk verklighet. 

Syftet är att analysera hur intimt förknippad den ekonomiska politiken 
är med förändringarna inom statsförvaltningen. Arbetsmarknadsverkets 
framväxt var nära sammanbunden med den fordistiska perioden och kom 
att påverka verkets val av organisationsstrategi när det fordistiska systemet 
omvandlades under 1980- och 1990-talet: 
 
På vilket sätt påverkade övergången från fordismen till postfordismen ar-
betsmarknadsverkets interna funktionssätt och uppdrag? 

 
Vilka stora omorganisationer har genomförts och hur har dessa påverkat 
sysselsättningsutvecklingen inom organisationen? Vilka har de geografiska 
konsekvenserna av dessa omorganisationer varit? 

 
Vad har drivit Arbetsmarknadsverkets omstrukturering? Hur förhåller sig 
denna till förändringar i hela den statliga sektorn? 
 
I kapitel fem beskrivs hur arbetsmarknadsverkets utformades som en av de 
viktiga statliga myndigheterna för att driva den fordistiska statens politik. 
Betoningen i beskrivningen ligger på perioden 1950-1985.  

I kapitel sex diskuteras hur verket förändrades organisatoriskt och rums-
ligt, under och efter 1990-talet, då den nya produktionsregimen definitivt 
hade etablerats. Denna omprövningstid pågår fortfarande 2010 och för-
ändringstakten i myndigheten är hög.  
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Figur 20 Utveckling inom Arbetsmarknadsverket 1960-2010 
 
För att underlätta läsningen av följande kapitel har de huvudsakliga för-
ändringsstrategierna inom arbetsmarknadsverket sammanförts med de 
administrativa systemens utveckling i en kortfattad kronologi från omkring 
1960 fram till 2010. 

Arbetsmarknadsverket och den fordistiska produktionsmodellen 
Arbetsmarknadspolitiken blev tidigt under 1900-talet ett viktigt instrument 
för att förhindra social nöd bland arbetslösa. Det var ett arv från fattigvår-
den på 1800-talet. 184 Både från högerpartierna och socialdemokraterna 
fanns ett intresse att skapa sysselsättning för människor som friställts un-
der 1920-talets lågkonjunktur. För socialdemokraterna var arbetsmark-
nadspolitiken en brygga mellan den allmänna ekonomiska politiken och 
socialpolitiken, medan högerpartierna strävade efter att hålla omfattningen 
på den statliga inblandningen på arbetsmarknaden på en så låg nivå som 
möjligt. Istället menade högerpartierna att marknaden skulle korrigera sig 
själv i högsta möjliga utsträckning. Den statliga ekonomiska politiken un-
der 1920-talet var i första hand inriktad på att motarbeta inflation. 

Under 1920-talets lågkonjunktur skapades statligt organiserade arbeten, 
s.k. nödhjälpsarbeten. Som namnet antyder var det huvudsakliga syftet 
med arbetena att lindra de arbetslösas nöd, men även att kontrollera ar-
betsviljan.185 Ersättningen låg på betydligt lägre nivåer än på den reguljära 
arbetsmarknaden och arbetsuppgifterna konkurrerade inte med den ordi-

                                                      
184 För en historisk bakgrund till diskussionen om arbetslöshet och aktiv arbetsmarknadspolitik se: Olofsson, J. (1996) Arbetslöshets-

frågan i historisk belysning. En diskussion om arbetslöshet och social politik i Sverige 1830-1920. Lund. Nr. 6. 1996. 

185 Schröder, L. (1991) Från springpojke till fullgod arbetare om bakgrunden till 1930-talets ungdomsreservarbete. Uppsala papers in 

Economic History. Research Papers. Nr. 27. 1991. Sid. 5-6. 
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narie arbetsmarknaden. Det var i huvudsak en konservativ arbetsmark-
nadspolitik som fördes, och under 1920-talet kritiserades nödhjälpsarbete-
na av socialdemokraterna. Deras negativa hållning hade sin grund i åtmin-
stone två förhållanden; dels kunde arbetskraften i nödhjälpsarbeten använ-
das för strejkbryteri, något som störde det fackliga arbetet, och dels var 
ersättningsnivåerna för låga för att kunna stimulera den allmänna ekono-
miska utvecklingen.186  

Den socialdemokratiska kritiken av arbetsmarknadspolitiken utgick 
både från individ- och makroekonomiskt perspektiv där en större köpkraft 
hos befolkningen ansågs leda till ökad tillväxt. Dessa två nivåer formade 
senare den socialdemokratiska arbetsmarknadspolitiken; ett individper-
spektiv och ett makroekonomiskt perspektiv.187 

När socialdemokraterna bildade regering 1932, med stöd av bondeför-
bundet, lanserades en ny typ av statliga arbeten de s.k. beredskapsarbetena 
som baserades på bl. a Keynes, Myrdals och Ohlins ekonomiska teorier. I 
krispaketet 1932  underbalanserade staten för första gången budgeten, för 
att påverka den ekonomiska tillväxten. Då hade det skett en omsvängning i 
synen på statlig inblandning i ekonomin bland ledande ekonomer i världen 
och staten blev aktivare för att forma den ekonomiska tillväxten.  

Utifrån slutsatserna i kapitel fyra kan 1930-talet ses som en period då 
det fordistiska systemets grundelement lades fast. Socialdemokratin använ-
de statens institutioner för att skapa ett ekonomiskt system som drev till-
växten. Den skarpa klasskampen som präglade 1920-talet kunde genom 
politiska kompromisser balanseras. Statens institutioner blev ett verktyg 
för att medla mellan olika klasser i samhället. 

Arbetsmarknadspolitiken som bedrevs fram till den ekonomiska krisen 
på 1990-talet hade sina rötter i lågkonjunkturen och problemen på ar-
betsmarknaden på 1920-talet. Genom lagstiftning om arbetsförmedlingar 
och förbudet mot privata arbetsförmedlingar konsoliderade staten sin roll 
som passiv reglerare av arbetsmarknaden. För staten fanns det både ett 
samhällsekonomiskt och ett socialpolitiskt skäl att förbjuda privata aktö-
rer.188 Lagstiftning underlättade en fredligare utveckling på arbetsmarkna-
den utan att staten själv gick in och påverkade relationen mellan parterna 
på arbetsmarknaden. 
 

                                                      
186 Rothstein. B.(1992) Den korporativa staten. Intresseorganisationer och statsförvaltning i svensk politik.. Norstedts. Stockholm. Sid. 

159-178. 

187 Junestav, M. (2007) Socialförsäkringssystemet och arbetsmarknaden – politiska idéer, sociala normer och institutionell förändring – 

en historik. IFAU. Rapport 2007:4. Sid. 13-17. 

188 Proposition 1991/92:13. punkt 11.11. 



134 I DANIEL BRANDT  Geografiska perspektiv på den moderna statens organisering 
 

Övergången till en ny produktionsregim var kantad av politiska strider. 
Kritiken mot beredskapsarbetena och den nya ekonomiska politiken var 
hård från de borgerliga, som menade att staten inte skulle underbalansera 
budgeten eftersom upplåningen skulle leda till inflation. Den stora skiljelin-
jen var ersättningsnivåerna. Från borgerligt håll ville man fortsätta med 
låga ersättningar för de offentliga arbetena medan socialdemokraterna ville 
marknadsanpassa dem. Det här exemplet visar hur organisering upprättas i 
konflikt mellan olika politiska intressen.  

Den aktiva arbetsmarknadspolitiken blev under 1930-talet en hörnsten i 
det socialdemokratiska välfärdsprojektet. Arbetsmarknadspolitiken använ-
des för att lindra den sociala nöden och att aktivt styra den ekonomiska 
utvecklingen. Tage Erlander skriver i sina memoarer att:  

”Våra beredskapsarbeten var något helt annat än de gamla nödhjälpsarbe-
tena. Dessa senare utvaldes därför att de var onödiga. De kunde möjligen 
kallas för improduktiva. Men de av regeringen föreslagna beredskapsarbe-
tena var arbeten som man letat upp just därför att de var värdefulla och nyt-
tiga. […] Det kunde inte vara en felaktig investering att på det sättet utnyttja 
arbetslösheten till att bygga nyttiga ting som skulle få en rik framtida an-
vändning. Till sådant kan man låna.”189 

Den fordistiska statens tydliga koppling mellan offentliga investeringar, 
socialpolitik och tillväxt hade därmed formats. Efter valet 1932 slog soci-
aldemokraterna in på en reformistisk bana där staten och marknaden ver-
kade sida vid sida. När socialdemokraterna senare under 1930-talet fick 
egen majoritet hade planerna på en snabb socialisering av näringslivet 
sjunkit tillbaka och statens inblandning i ekonomin skulle ske gradvis ge-
nom att reglera och stimulera näringslivet.190  

Under 1930-talet lades grunden för en självbild inom socialdemokratin 
där partiet var en garant för att mildra de negativa konsekvenserna av det 
kapitalistiska systemet. Det skedde framförallt inom det svällande social-
departementet där de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna administrerades 
till en början. Jenny Andersson beskriver hur socialpolitiken sågs som ett 
medel för den socialdemokratiska rörelsen att driva på den ekonomiska 
tillväxten som var det övergripande målet. Genom att förstärka det sociala 
skyddsnätet kunde produktiviteten på arbetsmarknaden förbättras. När 
ekonomin växte fanns mer resurser för att förbättra de sociala förhållan-
dena. Inom socialdemokratin fanns därför ingen motsättning mellan eko-
nomisk tillväxt och en aktiv socialpolitik. Endast genom sociala reformer 

                                                      
189 Erlander, T. (1972) 1901-1939. Tidens Förlag, Stockholm. 

190 Lewin, L.(1967) Planhushållningsdebatten. Almquist & Wiksell. Uppsala. Sid. 70. 
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kunde ekonomin utvecklas. Begreppet produktiv socialpolitik blev vägle-
dande för arbetet på det socialpolitiska området från och med 1932 och 
framåt. Daghemsplatser, bostadsbyggande och andra socialpolitiska frågor 
hade inom det socialdemokratiska partiet ett tillväxtperspektiv.191 Ett väl-
digt tydligt exempel är den blivande AMS direktören Bertil Rehnbergs ord 
från 1965 års arbetsmarknadspolitiska utredning där han formulerar att 
arbetslöshetspolitiken under 1960-talet och dess relation till socialpolitik:  

”De ekonomiska målen för arbetsmarknadspolitiken måste underordna sig 
de sociala och mänskliga hänsynen. Produktionen är till för människan och 
därför måste den humanitära aspekten tillmätas stor vikt vid alla tillfällen 
då avvägningar får lov att göras.”192  

Den produktiva socialpolitiken, beredskapsarbeten, starka socialdemokra-
tiska regeringar som kunde dominera arbetsmarknadspolitiken bestämde 
hur arbetsmarknadsverket utvecklades under 1950-60-talet och när stora 
förändringar i samhällsekonomin inträffade under 1970-talet fungerade 
lösningarna allt sämre. 

Genom att Sverige var delvis avspärrat från omvärlden under andra 
världskriget blev det viktigt för staten att underlätta för industrin inom 
både den civila och militära sektorn att få tillgång till arbetskraft. För detta 
arbete användes den nyinrättade arbetsmarknadskommissionen som grun-
dades 1940. Det skedde genom att staten formellt tog över en kommunal 
organisation och kompletterade den med Statens Arbetsmarknadskommi-
sion (SAK) och AK lades ner. Staten blev därmed en viktig aktör för att 
överföra arbetskraft mellan olika sektorer och det skapades en kunskap om 
hur staten aktivt kunde stödja en sådan rörlighet. 193 

Efter kriget uteblev den väntade lågkonjunkturen och den svenska indu-
strin utvecklades snabbt. Det gjorde att arbetsmarknadspolitiken inte ut-
vecklades särskilt mycket. Bertil Rhenberg som blev arbetsmarknadsverkets 
generaldirektör 1973, skriver att orsaken var att många fortfarande såg 
arbetsmarknadspolitik som arbetslöshetspolitik, d v s en politik som främst 
syftade till att mildra effekterna av arbetslöshet och att överbrygga kon-
junktursvackor. De erfarenheter som hade byggts upp under krigsåren 
praktiserades inte i den omfattning som senare blev fallet. Orsaken var att 

                                                      
191 Andersson, J. Björkman, J, Humelsjö, I. (2005) Välfärdsstatens skräpvind. Historiska spår i dagens trygghetssystem. Studentlittera-

tur, Stockholm. Sid. 97. 

192 Rhenberg, B. (1999) Till arbetsmarknadens förfogande. En personlig skildring av den svenska arbetsmarknadens utveckling. 

Hjalmarson & Högberg. Stockholm. 

193 Rhenberg, B.(1999) Sid. 180-181. 
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socialdemokraterna inte hade bestämt sig för hur man skulle gå vidare med 
sin ekonomiska politik.  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att redan på 1930-talet lades 
grunden för efterkrigstidens arbetsmarknadspolitik. Statliga arbeten an-
ordnades för att lindra social nöd, men den ensidiga betoningen på enbart 
fattigvård som präglade de offentliga arbetena under 1800-talet hade för-
svunnit. Staten underbalanserade budgeten för att bekosta nödvändiga 
investeringar, även om det ledde till en högre inflation. Offentliga invester-
ingar syftade till att bygga upp landets infrastruktur för att effektivisera 
den framtida produktionen. Både sociala och makroekonomiska argument 
låg bakom den arbetsmarknadspolitiken. Socialpolitiken användes för att 
driva på den ekonomiska tillväxten och arbetsmarknaden var den centrala 
arena där den sociala tryggheten transformerades till ekonomisk tillväxt. 
Övergången till ett fordistiskt system ledde till att arbetsmarknadspolitiken 
blev allt viktigare från 1930-talet och framåt. Socialpolitik och arbets-
marknadspolitik hängde ihop och de samverkade så att ekonomisk tillväxt 
skapades. Politiken var nära förknippad med socialdemokratins syn på den 
ekonomiska politiken. Etablerandet av den nya produktionsregimen skedde 
i politisk strid, men genom att använda statens politik och institutioner för 
att medla mellan olika grupper kunde 1920-talets konflikter sakta desar-
meras. Den lagstiftning, de arbetsmarknadspolitiska åtgärder och de orga-
nisationer som etablerades mellan 1920 och 1940 fanns fortfarande kvar i 
början av 1990-talet. Statens institutionella form är alltså ett resultat av 
tidigare politiska förhållanden, som Hirsch framhåller i sin analys av sta-
ten. 

Aktiv arbetsmarknadspolitik understödd av arbetsförmedlingen 
Under efterkrigstiden förstärktes symbiosen mellan arbetsmarknadspolitik 
och ekonomisk politik gradvis i och med den Rehn-Meidnerska ekonomis-
ka politiken. Genom att använda statliga investeringar som regulator av 
ekonomin var målet att skapa en permanent högkonjunktur. Det skedde 
genom en kraftig strukturrationalisering.194  
Under senare delen av 1950-talet ökade därför arbetsmarknadsverkets 
betydelse eftersom sysselsättningspolitiken blev ett sätt att påverka hela 
samhällsekonomin.  Istället för att passivt överbrygga konjunktursvackor 
skulle arbetsmarknadspolitiken under högkonjunkturer aktivt påverka 
strukturrationaliseringar. Politiken baserades på: 

                                                      
194 Erixon, L. (2004) A’Third Way’ in economic policy A reappraisal of the Rehn-Meidner model in the light of  modern economics. I: 

Arestis,P. Sawyer, M.C. Neo-liberal economic policy: critical essays. Edward Elgar Publishing. Cheltenham.  
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a) Central lönebildning, där de företag som inte förmådde konkurrera om 
arbetskraften slogs ut 
b) Arbetsmarknadens parter skötte lönebildningen utan direkt statlig in-
blandning 
c) Aktiv statlig politik för att mildra konsekvenserna av omställningspro-
cessen.  
 
Nycander har beskrivit hur den centrala lönebildningen var ett gemensamt 
intresse mellan SAF och LO. Ett ständigt tvisteämne var på vilken nivå och 
vilken bransch som skulle sätta normen på löneavtalen.195 

Den förda politiken gav upphov till kritik. Redan 1959 restes krav från 
folkpartiet att man skulle se över arbetsmarknadsverkets stora självstän-
dighet gentemot riksdag och regering. Dessutom kritiserades omfattningen 
på arbetsmarknadspolitiken. 1960 tillsattes därför en kommission för att 
utreda arbetsmarknadspolitiken. Samtidigt ålades statskontoret att utvär-
dera arbetsmarknadsverkets organisation och verksamhet för att hitta po-
tentiella rationaliseringsvinster. Bertil Rehnberg sammanfattar verkets syn 
på relationen mellan arbetsmarknadspolitiken och arbetsmarknadsverket 
med följande ord:  

”Det var en olycklig uppdelning eftersom organisationen är en integrerad 
del av arbetsmarknadspolitiken. Förmedlingen är det nav kring vilket det 
hela rör sig. Det är förmedlingen som i mötet med sökande och arbetsgivare 
läser av utvecklingen på arbetsmarknaden och bedömer behovet av insatser. 
Det är med andra ord förmedlingen som bär upp politiken och som ytterst 
svarar för dess genomförande.”196  

Arbetsförmedlingens arbetsuppgifter vidgades under 1960-talet. En or-
sak var att utredningsbetänkandet ”Arbetsmarknadspolitik” kom med 
slutsatsen att arbetsmarknadspolitikens centrala uppgift var att stimulera 
branschmässig och geografisk rörlighet. Eftersom Bertil Rehnberg, som 
hade en hög position inom AMS och senare blev dess generaldirektör, var 
ordförande i utredningen, blev dess huvudlinjer vägledande. Bidragen öka-
de för att underlätta den geografiska och branschmässiga rörligheten. Flytt-
ningshjälp i form av sökanderesor nådde en toppnotering året 1968-69 
med nästan 60 000 beviljade bidrag Toursie har beräknat att fler än 
100 000 personer påbörjade en arbetsmarknadsutbildning för att få ett 
nytt arbete i början av 1970-talet.197 
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196 Rehnberg, B.(1999) Sid. 227. 

197 Delander, L. Thoursie, R. Wadensjö, E.. (1991) Sid. 165. 
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Förutsättningen för arbetsmarknadsverkets politik var den politiska legi-
timiteten. Banden mellan LO, Socialdemokratiska partiet och AMV, ge-
nom en övervikt av LO- anknutna personer i AMS styrelse, har Rothstein 
karaktäriserat som en ”socialdemokratisk kaderorganisation”.198 Den in-
nebar att åtgärder kunde sättas in snabbt och utan formella politiska be-
slut. Arbetsmarknadspolitiken var i huvudsak inriktad mot att underlätta 
omstrukturering på den reguljära arbetsmarknaden och de sociala strävan-
dena att inkludera arbetshandikappade i olika former av åtgärder, hade 
ännu inte vuxit sig starka. 

Kritiken mot ”flyttlasspolitiken” ökade under 1960-talet. Det spillde 
över på arbetsmarknadsverket som sågs som orsaken till att glesbygden 
utarmades. Omvandlingen av det svenska näringslivet under första delen 
av årtiondet resulterade i stora befolkningsomflyttningar. Människor i 
vissa delar av landet kände att staten deltog i en process som gick ut på att 
ta de unga och arbetsföra människorna ifrån sina hembygder och med 
ekonomiskt tvång föra in dem till städerna. Arbetsmarknadsverkets ledning 
argumenterade för att omställningen i samhället måste drivas med social 
hänsyn. Programmet ”Förändring och trygghet” var ett sätt att möta kriti-
ken mot den förda arbetsmarknadspolitiken. Flera stöd från samhället 
skulle öka individens trygghet i omställningen. AMV blev en central myn-
dighet för att implementera dessa stöd. 

Utvecklingen av nya uppdrag gjorde att organisationen behövde utveck-
las. Mot slutet av 1960-talet inrättade AMV därför telefonservice. Istället 
för att som tidigare kontrollera arbetslösheten via personliga besök gick 
det att med telefon anmäla arbetslöshet. Telefonsvararcentraler behandlade 
matchningen och arbetsförmedlingen ringde den arbetssökande om det 
fanns något passande jobb. Samtidigt inrättades den s.k. öppna förmed-
lingen. Tanken var att rationalisera genom att dela upp förmedlingsarbetet 
i en öppen och en sluten avdelning. Den öppna delen skulle ha 30 % av 
personalen och hantera 70 % av ärendena. De mer komplexa fallen skulle 
hanteras i den slutna delen. Där genomfördes platsförmedlingen och yrkes-
vägledningen och arbetsvården. I den öppna delen anslogs s.k. platslistor 
som innehöll lediga platser. Receptionen utgjorde även s.k. ordercentraler. 
Arbetsgivarna ringde och annonserade lediga platser. De arbetssökande 
skulle själva studera dessa listor och ta kontakt. Rationaliseringen drevs så 
långt att det inte längre fördes statistik över hur många sökande som be-
sökt förmedlingen eller hur platsförmedlingen hade gått. Därför blev den 

                                                      
198 Rothstein, B. (1992)  Sid. 175. 
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öppna förmedlingen omöjlig att utvärdera och ledde till kritik mot hela 
systemet.199  

Det fordistiska systemet levererade under 1950-och 60-talet god ekono-
misk tillväxt och arbetsmarknadsverket blev en central aktör för att driva 
den ekonomiska tillväxten. De sociala konsekvenserna av den bedrivna 
politiken gav upphov till omfattande kritik. Utifrån ett regleringsteoretiskt 
synsätt började spänningar skapas mellan olika grupper vilket med tiden 
ledde till en obalans i systemet. De orter som avfolkades fick skev demo-
grafisk struktur. Arbetsmarknadsverket skapade därför ett program för att 
mildra kritiken och öka acceptansen för den förda politiken. Redan mot 
slutet av 1960-talet började det fordistiska systemet bli allt svårare att han-
tera. Arbetsmängden blev större och verket fick svårt att möta de krav på 
verksamheten som artikuleras.   

Jenny Andersson har visat att inom socialdemokratin började en om-
svängning av synen på relationen mellan socialpolitik och ekonomisk till-
växt utvecklas. Trots kraftig ekonomisk tillväxt, försvann inte alla sociala 
problem. Alla grupper i samhället kunde eller ville inte slussas in på ar-
betsmarknaden. På 1960-talet började argumentationen handla om att 
samhället måste ”ha råd” med dessa individer. Arbetsmarknadsverket 
byggde med tiden upp verksamheter som sysselsatte de här grupperna, t.ex. 
skyddade verkstäder och Arbetsmarknadsinstitut.200  

Öppen förmedling upphörde 1972, p.g.a. svårigheten att bedöma hur 
försöken hade lyckats. Det var bl.a. oklart hur många platser som hade 
förmedlats. En annan orsak till att den öppna förmedlingen försvann var 
att antalet lediga platser hade sjunkit under 1970-71. Samtidigt steg den 
registrerade arbetslösheten. Den nya organisationen ställdes på svåra prov 
med en så nedbantad organisation.  

Erfarenheterna av den öppna förmedlingen var blandade. Från arbets-
marknadens parter krävdes att den öppna förmedlingen skulle förändras så 
att de flesta kunderna vid arbetsförmedlingen skulle skrivas in, att man 
skulle kunna mäta arbetsförmedlingens resultat och att man skulle ge ett 
bättre stöd i urvalsprocessen till arbetsgivarna. Trots att dessa krav var 
svåra att förena med den öppna förmedlingens grundläggande idéer kunde 
Bertil Rehnberg, som tagit över frågorna efter Bertil Olsson, sy ihop ett 
förslag till hur arbetet skulle utvecklas efter försöksverksamheten. Det som 
slutligen blev kvar av försöksverksamheten med öppen förmedling var: 
 
a) Platslistorna som senare utvecklades till platstidningen 
                                                      
199 Delander, L. Thoursie, R. Wadensjö, E.. (1991) 

200 Andersson, J. Björkman, J, Humelsjö, I. (2005) Sid. 97-119. 
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b) Kundmottagning där enklare ärenden hanterades 
c) En slutgiltigt borttagande av statistiken över tillsatta platser och arbets-
sökande 
 
Den stora förändringen var att man åter måste skriva in de arbetssökande i 
registren. Dessutom skulle arbetsförmedlingen anvisa arbetssökande till 
lediga platser och i ökad utsträckning ta kontakt med arbetsgivare för den 
arbetssökandes räkning. Vidare började man bygga upp styrsystem för 
verksamheten. I samband med översynen av den öppna förmedlingen skro-
tades telefonanmälningssystemet och därmed försvann en kontaktväg till 
myndigheten som skulle uppstå först när Internet började användas inom 
arbetsförmedlingen. De arbetslösa fick i fortsättningen besöka arbetsför-
medlingen vid kassaärenden. Man gjorde vissa ändringar i hur ofta besö-
ken måste genomföras.201 Myndighetsutövningen förstärktes därmed igen 
och därmed även arbetsförmedlarnas roll inom organisationen. 

Under 1970-talet kom den första stora ekonomiska krisen under efter-
krigstiden. BNP-tillväxten sjönk mellan 1971-75 till 2,6 % per år, vilket 
var betydligt lägre än de 4,1 % som noterades de fem föregående åren. 
Nedgången fortsatte i slutet av årtiondet. Mellan 1976 och 1980 var den 
årliga tillväxten endast 1,4 %.202 Stora strukturförändringar och konjunk-
turförändringar gjorde att AMS tillsatte den s.k. plogutredningen. Det hade 
uppstått en rad obalanser på arbetsmarknaden under årtiondet. När anta-
let lediga platser ökade hade arbetskraften varit geografiskt skild från orter 
där behovet funnits. Ungdomsarbetslösheten hade ökat, trots att ett antal 
olika åtgärder hade skapats, rörligheten på arbetsmarknaden hade interna-
liserats inom företagen i högre utsträckning, industrins vikande sysselsätt-
ning fortsatte, vårdsektorn hade växt men främst med deltidsarbeten. Sam-
tidigt drev LO en politik som ytterst syftade till att göra näringslivet offent-
ligt ägt. Den statliga ekonomiska politiken hade även utvecklat en viss 
struktur på de svenska företagen. Henrekson och Jackobsson har analyse-
rat effekterna av de ideologiska ideérnas betydelse för företagsstrukturen 
och konstaterar att den svenska modellen bidrog till att det skapades stora 
företag med några få privata eller institutionella ägare.203  

Insikten om att man kunde påverka arbetslöshetens uppkomst och var-
aktighet genom effektiva sätt att förmedla arbeten gjorde att arbetsförmed-
lingen tillmättes mer betydelse än tidigare. Detta och de strukturella för-

                                                      
201 Delander, L. Thoursie, R. Wadensjö, E.. (1991) Sid.167. 

202 Sandelin, B. (1994) Den svenska ekonomin. En översikt av utvecklingen. Rabén Prisma. 6:e upplagan. Stockholm. sid. 24.  

203 Henrekson, M. Jackobsson, U. (2006) Den svenska modellen för ägande och för företagskontroll vid skiljevägen. EES. Finansdepar-

tementet.  
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ändringarna på arbetsmarknaden gjorde att man ville förändra arbets-
marknadsverket. 

Arbetsmarknadspolitiken blev alltså allt mer komplex som ett resultat av 
förändringarna på arbetsmarknaden. En allt större del av åtgärderna hand-
lade om att bedriva utbildning och ge vägledning. Ökade krav på effektivi-
tet ledde till olika försöksverksamheter som inte förmådde lösa de grund-
läggande arbetsmarknadsproblemen.  

Förändringarna inom arbetsmarknadsverket är exempel på hur staten 
försöker designa sin förvaltning för att skapa ett stabilt samhälle. Staten 
gick mellan 1920 och 1980 från att driva arbetsmarknadspolitiken med 
kommunala arbetsförmedlingar, till att förstatliga den utan att egentligen 
ge dem en viktig roll, till att basera den ekonomiska politiken på dem. 
Därför är det tydligt att när det fordistiska systemet råkar i problem under 
1970-talet så blir uppgiften för arbetsmarknadsverket mer komplext efter-
som den hela den ekonomiska politiken stöter på problem.     

Omprövningar av den statliga arbetsmarknadspolitiken 
Den fördjupade globala konkurrensen under 1970-talet förstärkte rationa-
liseringstrycket i den svenska ekonomin. Det ledde till att statens inbland-
ning i ekonomin ökade genom stödåtgärder för att hjälpa branscher som 
hade råkat i svårigheter, exempelvis varvsindustrin. Eftersom arbetslöshe-
ten steg och behovet av stora strukturrationaliseringar ökade blev behovet 
av traditionell arbetsmarknadspolitik större under 1970-talet. AMS anslag 
steg från tre till 17 miljarder på 10 år fram till 1983. 204 Både förmedlings-
arbetet, utbildningarna och de rörlighetsfrämjande åtgärderna ökade.  

I kapitel fem om regleringsteorin såg vi att politiska förändringar måste 
vara ideologiskt underbyggda för att accepteras. Den växande förvaltning-
en och den stora statliga inblandningen i ekonomin kritiserades av Chica-
goskolan under 1970-talet. Deras grundtanke var att all statlig inblandning 
i näringslivet skulle minimeras. Den nyliberala doktrinen spreds och fick 
stor betydelse för utvecklingen inom de offentliga administrationerna i bl.a. 
USA och England. Trots den ideologiska skillnaden mellan Chicagoskolan 
och svensk socialdemokrati fick den stort genomslag i Sverige. Under 
1980-talet påverkades offentliga förvaltningar i hela västvärlden av New 
Public Management-filosofin, som förordade marknadsutsättning och pri-
vatisering. Men statens regelverk på arbetsförmedlingsområdet förhindrade 
att de här tankarna helt förändrade arbetsförmedlingsverksamheten under 
1980-talet. Den socialdemokratiskt förankrade synen på arbetsförmedling 
och arbetslöshetspolitik som hade grundlagts under 1920-talet och fått sin 
                                                      
204 Rehnberg, B. (1999) Sid. 204. 
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fulla omfattning under 1950-talet dominerade fortfarande politiken. Men 
under 1980-talet kom en förändring. Ingvar Carlsson skriver i sina memo-
arer angående den offentliga byråkratin: 

”De många åren i regeringskansliet hade fått oss att blanda samman vår 
egen politik med den byråkrati som på gott och ont finns i varje samhälle. I 
vår iver att försvara det socialdemokratiska samhällsbygget tog vi under 
våra vingars beskydd avigsidor och negativa effekter som vi aldrig räknat 
med eller önskat oss.”205 

Det fanns alltså dels ett motstånd mot en arbetsmarknadspolitik som kon-
centrerade befolkningen mot storstäderna och dels en insikt inom social-
demokratin om att myndigheterna behövde moderniseras. Socialdemokra-
tin hade egentligen inte ifrågasatt arbetsmarknadsverkets omfattning sedan 
den Rubbestadska utredningen och statskontorets rapport på 1960-talet. 
Under 1950-60-talet var myndigheten en central kugge i den ekonomiska 
politik som gick ut på att underlätta strukturrationaliseringen i näringsli-
vet.  

Resurserna för arbetsmarknadspolitiken hade vuxit under hela 1970-
talet men trots det hade rörligheten på arbetsmarknaden minskat. Myndig-
heten levererade inte längre förväntade resultat. Ett skäl var att regional-
stöd och olika former av subventioner motverkade koncentrationen av 
befolkning och företag i storstadsområdena. Uppdraget för AMS blev inte 
lika entydigt som tidigare. Man hade både till uppgift att öka och minska 
den geografiska rörligheten hos arbetskraften.  

Grunden för alla problem som Arbetsmarknadsverket brottades med var 
att arbetsmarknaden hade förändrats. Jobb skapades i branscher där den 
friställda arbetskraften saknade kompetens och lediga arbeten fanns i 
andra regioner än de som sökte arbete. Därför startade arbetsmarknads-
verket ett reformarbete mot slutet av 1970-talet. Nya kompetenser tillför-
des och nya styrsystem introducerades. 

1980-talets reformer inom Arbetsmarknadsverket  
För arbetsmarknadsverket innebar 1980-talet en rad stora reformer, först 
under ledning av Bertil Rehnberg och därefter under Allan Larsson. I bör-
jan av årtiondet genomfördes PLOG-reformen. Arbetsvårdsgrupper och 
yrkesvägledare samt en stor grupp allmänarbetsförmedlare sattes i centrum 
för arbetsmarknadspolitiken och fick benämningen arbetsvägledare. Bred-
vid dem fanns platsförmedlare som hade till uppgift att hantera företags-
kontakter och sköta individuella platsförmedlingar för arbetssökande. 
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Tanken bakom specialiseringen var att öka effektiviteten i platsförmedling-
en.206  

Denna reform genomfördes successivt under 1981-1984. Man hade lärt 
sig av misstagen med försöksverksamheten ”öppen förmedling” och därför 
involverades arbetsmarknadens parter mer i det interna förändringsarbetet. 

PLOG-projektet ledde till att chefsstrukturen förstärktes, att fortbild-
ningen för personalen formaliserades och ökade och att arbetsplaneringen 
förstärktes. Hela verksamheten började drivas mer professionellt och 
marknadsmässigt än vad som varit fallet tidigare.  Myndighetskulturen 
skulle förändras i riktning mot en mer serviceorienterad kultur och verket 
gjordes både mer kundorienterad och flexibelt.  Samtidigt omfattade verk-
samheten nivåer som den var underdimensionerad för. Under 1960-talet 
hade verksledningen arbetat med visionen att 1 % av arbetskraften skulle 
beröras av arbetsmarknadsåtgärder. I början av 1980-talet var omkring 5 
% föremål för någon form av åtgärd. Antalet sysselsatta i beredskapsarbete 
per månad hade ökat från tio tusen personer, i mitten på 1960-talet, till 
över 50 tusen tjugo år senare.207 

För att bedriva en effektiv arbetsmarknadspolitik i det fordistiska syste-
met hade en klassisk hierarkisk struktur byggts upp. Den centrala nivån 
bedrevs ifrån Stockholm och varje län hade sin egen arbetsmarknadsmyn-
dighet. Med PLOG-reformen ökade den centrala nivåns makt.  Den be-
stämde hur kontoren skulle vara organiserade och hur många tjänster av 
det ena eller andra slaget som skulle finnas. Det interna arbetet på lokal-
kontoren strukturerades dessutom hårdare genom att arbets- och tidspla-
nering infördes. Det innebar även att arbetsledarnas roll som chefer för-
stärktes, eftersom de blev ansvariga för tidsplaneringen. Det var ett första 
steg mot en förändrad rumslig organisation av verksamheten som med 
tiden blev dramatiskt.  

År 1984 hade konjunkturen vänt och ekonomin hade förbättrats avse-
värt sen lågkonjunkturen i slutet av 1970-talet. Den främsta uppgiften för 
AMV under 1980-talet blev därför att tillgodose efterfrågan på arbetskraft 
för att minska risken för inflation. 

Det förändrade konjunkturläget sammanföll med Allan Larsons tillträde 
som GD. Omprövningen av den offentliga förvaltningen inom socialdemo-
kratin, PLOG-reformerna, högkonjunkturen och ökade investeringar i ny 
teknik dominerade utvecklingen inom AMS under 1980-talet. Servicepro-
grammet som föll ut av det här arbetet hade som bärande idé att decentra-
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lisera resurser inom verket, från central och regional nivå till lokal nivå och 
att minska detaljstyrningen av verksamheten genom regelförenklingar. 
Beslutsbefogenheterna skulle decentraliseras till tjänstemännen som arbe-
tade med kundkontakter. En av mina informanter menar att det var oer-
hört tydligt att det rörde sig om en anpassning till näringslivets begrepps-
värld. Man lånade termer från näringslivet och försökte införa marknads-
tänkande i organisationen.208 Jan Carlssons filosofi om att riva pyramider 
och göra organisationer plattare fick t.ex. stort genomslag i den tidigare 
klassiskt hierarkiska, regelstyrda organisationen. Nya ledord blev decentra-
lisering och marknadstänkande. Resultatet blev bl.a. att länsarbetsnämn-
derna renodlades till styrningsorgan och att AMS inre organisation refor-
merades. Riksdagen förenklade regler i KAS- och kassaärenden. 

Verksledningen delegerade beslutskraft från central och regional nivå till 
personalen på arbetsförmedlingskontoren. Men inte alla beslut delegerades. 
Den övergripande visionen var att decentralisera vissa beslut medan strate-
giska beslut centraliserades.209  

Under 1980-talets början tycktes det gå att förena en hög ekonomisk 
tillväxt med låg arbetslöshet och relativt måttliga löneökningar. Men över-
hettningen av ekonomin i slutet av 1980-talet blev en slutpunkt för den 
klassiska Meidnerska-Rehnska ekonomiska politiken som Arbetsmark-
nadsverket var en del av. Under en lång tid hade arbetsmarknadens parter 
haft svårt att hålla löneökningen på en rimlig nivå. De centrala lönerörel-
serna förmådde inte hålla tillbaka lokala löneglidningar och en stor del av 
löneökningarna låg utanför de centrala avtalen. 

En annan viktig förändring under 1980-talet var införandet av målstyr-
ning. Målstyrningen av verksamheten gick ut på att riksdag och regering 
satte upp de mål som verket skulle arbeta mot och tilldelade resurser för 
ändamålet. Myndigheten kunde fritt organisera arbetet så att målen upp-
fylldes. Internt utvecklades därför ett system där mål och utvärdering 
genomfördes i samarbete mellan de olika delarna av organisationen. Det 
var inte alltid klart var ansvar skulle utkrävas och hur befogenheterna såg 
ut. Mina intervjuer pekar på att de administrativa systemen var dåligt av-
passade för målstyrningsprincipen i början av 1990-talet.210 

Den interna planeringsprocess som växte fram under PLOG projektet 
och när målstyrningen infördes vidareutvecklades under 1980-talet. AMS 
styrelse diskuterade riktlinjer för länsarbetsnämndernas arbete utifrån de 
politiska direktiven från riksdag och regering. Därefter hölls konferenser 
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med länsarbetsnämnderna innan besluten formellt togs av AMS styrelse. 
Länsarbetsnämnderna utarbetade verksamhetsplaner med konkreta mål för 
budgetåret baserat på AMS beslut. Slutligen utarbetade varje arbetsförmed-
lingskontor s.k. arbetsplaner som stod i relation till den lokala arbets-
marknaden och lokala förutsättningar. Från slutet av 1980-talet benämn-
des planerna marknadsplaner för att harmonisera språkbruket med före-
tagsvärlden. I samband med att planeringen pågick fördelade AMS budget 
till länsarbetsnämnderna och därefter fördelade LAN vidare pengarna till 
de enskilda kontoren. Det var med andra ord en klassisk hierarkisk organi-
sation. 

Målen för verksamheten framställdes i övergripande termer med ett an-
tal preciseringar i punktform. Dessutom angavs vilka metoder och medel 
som skulle användas i generella termer. Dessa mål operationaliserades 
sedan i länsarbetsmarknadsnämndernas verksamhetsplaner.211 

Förutom verksamhetsmål och planer med tillhörande budget, styrde 
AMS verksamheten genom olika typer av policydokument, ledningskonfe-
renser, interna tidningar och olika former av handlingsprogram, gentemot 
delsegement på arbetsmarknaden. Ett sätt att påverka organisationen var 
att genomföra utbildning med chefer inom organisationen. Intervjuerna 
visar att de hade stor påverkan de för utvecklingen inom organisationen. 
Under 1980-talet bedrev man chefsutbildning med programmet ”Vara – 
Göra – Åstadkomma”. Där angavs bl. a. att chefen är central för att for-
mulera målen för verksamheten och för att följa upp resultaten. I takt med 
att målstyrningen förstärktes, att regler förenklades och att beslut decentra-
liserades initierades ett nytt program som fick namnet ”Leda-Lära-
Utveckla.” Det centrala budskapet från verksledningen var att cheferna på 
olika nivåer inom AMV var nyckelpersoner för att utveckla arbetsmark-
nadsverket till en lärande organisation. Båda dessa dokument betonar att 
alla delar av organisationen var viktiga för utvecklingen inom arbetsmark-
nadsverket. Programmen innebar en tydlig decentralisering inom organisa-
tionen. Mina respondenter, som deltog i chefsutbildningen, framhåller att 
den geografiska närheten till personalen var en grundtanke.212 

Det är tydligt att AMS eftersträvade ett gemensamt förhållningssätt till 
uppdraget trots att myndigheten var uppdelad i egna länsmyndigheter un-
der 1980-talet. Trots att man arbetade med att decentralisera och förenkla 
regler ville man ha en liknande kultur inom AMV oavsett vilken länsar-

                                                      
211 SOU 1990:31. Perspektiv på arbetsförmedlingen. Betänkande av delegationen för arbetsmarknadspolitisk forskning. (EFA) Stock-

holm. 

212 Leda-lära-Utveckla. Ett studiematerial. AMS 1989. 
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betsnämnd som chefen hörde till. Dessa strävanden fick stå tillbaka under 
början av 1990-talet då andra målsättningar dominerade. 
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KAPITEL 6   

6. Arbetsmarknadsverkets förändring 1986-2007 

Förändringar i arbetsförmedlingens närvaro 
I det här kapitlet analyseras hur antalet anställda inom arbetsmarknads-
verket förändrades mellan 1986 och 2007. Syftet är att mot bakgrund av 
de förändrade styrningsmodellerna och det förändrade uppdraget analysera 
den rumsliga omorganiseringen som genomfördes efter den omfattande 
PLOG-reformen, serviceprogrammet och målstyrningsomläggningen inför-
des. Ledde de här organisationsförändringarna till en kraftig omfördelning 
av personalen?  Först ska förändringarna studeras kvantitativt och därefter 
ska de analyseras med hjälp av en kvalitativ analys.  
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Figur 21 Antal arbetsförmedlare 1986-2007 
Källa: Egna bearbetningar av data från SCB 
 
Mellan 1986 och 2007 minskade antalet anställda med mer än 2 000 per-
soner från ca 12 000 till 10 000 anställda. I mer än hälften av kommuner-
na sjönk antalet arbetsförmedlare inom AMS. Figur 21 visar de kommuner 
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som har fått fler respektive färre arbetsförmedlare. Resultatet indikerar att 
arbetsförmedlingen minskar i områden som ingick i de negativa klustren 
som framträdde i analysen över hela den statliga myndighetssektorn. För-
ändringskartan till höger i figur 21 visar de absoluta skillnaderna mellan 
1986 och 2007. Kartbilden påverkas av en kraftig omfördelning mellan 
huvudkontorsfunktioner i angränsande kommuner i Stockholmsområdet. 
Därför ska vi se hur mönstret förändras om vi rensar materialet för kraftigt 
avvikande värden (s k outliers). 

 
Figur 22 Skillnad i antal arbetsförmedlare 1986-2007 
Källa: Egna bearbetningar av data från SCB 
 
Figur 22 visar tydligt vinnare i omfördelningen av anställda inom arbets-
marknadsverket. Kommuner som Arvidsjaur, Härnösand och Östersund 
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har fått betydligt fler anställda. Samtidigt har Uppsala, Kristianstad och 
Luleå fått färre. Förändringarna uppträder mer distinkt när de kraftigt 
avvikande värdena rensas bort ur datamaterialet. Gotland har tagits bort 
ur statistiken eftersom arbetsmarknadsverkets personal där har inlemmats i 
länsstyrelsen verksamhet. 
 

 
Figur 23 Antal arbetsförmedlare per 100 000 invånare 1986-2007  
(EB justerad) 
Källa: Egna bearbetningar av data från SCB 
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Figur 23 visar skillnaden i antalet arbetsförmedlare per 100 000 invånare 
mellan 1986 och 2007. Kartan visar bl. a. stora förändringar i ett område 
från Skåne mot Vättern. I Norrland är antalet anställda inom arbetsmark-
nadsverket i relation till befolkningen högre än i resten av landet. Några 
kommuner har ökat antalet anställda under perioden. Det indikerar att 
arbetsmarknadsverket inte har ändrat sin lokalisering tillföljd av befolk-
ningsminskningen under perioden. 
 

 
Figur 24 Arbetsmarknadsverkets lokalisering i förhållande till befolkning-
en. (Kartogram) EB-justerad 
Källa: Egna bearbetningar av data från SCB 
 
Figur 24 visar effekterna av arbetsmarknadsverkets interna omorganisation 
av personalen. Ett kartogram använder ett geografiskt område och föränd-
rar dess yta i förhållande till värdet på en kvantitativ variabel. De generella 
problem som uppstår är att formen på objekten förvanskas så att de blir 
svåra att känna igen och att det är svårt att hålla ihop områdena så att 
deras inbördes ordning inte försvinner. I figur 24 används en metod för att 
skapa kartogram som har utarbetats av Gastner och Newman.213 Metoden 
håller förvrängningen av formen till ett minimum och behåller objektens 

                                                      
213 Gastner, M, T. Newman, M,E,J. (2004)Diffusion-based method for producing density-equalizing maps.  PNAS. May 18, 2004 no. 

20. Sid. 7499-7504. 
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inbördes ordning. Figuren åskådliggör Stockholmsområdets minskande 
dominans av arbetsmarknadsverkets personalstyrka.  

Den vänstra kartan visar antalet AMS anställda i förhållande till kom-
munbefolkningen 1986 och den högra kartan visar samma variabel 2007. 
Två strukturella fenomen i kartan är slående. Stockholmsområdet har 
närmat sig det nationella genomsnittet och att kommunerna blir allt mer 
lika varandra när det gäller antalet anställda inom arbetsförmedlingen. 
Resultatet blir att kommunerna i kartogrammet blir mindre förvrängda 
och att deras storlek blir mer lika varandra. 
 
Inom arbetsmarknadsverket har personalen minskat i kommuner med 50-
100 000 personer. I de minsta kommunerna och de fyra storstadskommu-
nerna, med över 200 000 invånare minskade inte personalen alls. 
  
Tabell 11 Förändring av antal anställda 

Kommunstorlek 
Skillnad 1986-2007 
(Absoluta tal) 

Förändring 
i procent 

0-10 000 -16 -4 
10 000-25 0000 -251 -14 
25 000-50 000 -90 -6 
50 000-100 000 -1503 -38 
100 000-200 000 -233 -13 
200 000- -36 -1 

Källa: Egna beräkningar av SCB data 

Att mönstret skiljer sig från myndighetssektorn som helhet behöver inte 
betyda att arbetsmarknadsverket avviker från andra statliga myndigheter i 
sin rumsliga strategi. Inom respektive grupp kan enskilda kommuner ha 
utvecklats till att bli stödjepunkter inom arbetsmarknadsverket. Mönstret 
som vi återfann i hela myndighetssektorn är summan av samtliga statliga 
myndigheters lokaliseringsstrategier.  
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Tabell 12 Andel av personalen i residenskommunen 
År Procent 
1986 47 
1990 42 
1995 42 
2000 50 
2003 50 
2005 51 
2007 48 

Källa: Egen beräkning av data från SCB (Beräkning exklusive Gotland som ingår i 

länsstyrelsen på Gotland i statistiken) 

Inom residenskommun är personalen antingen sysselsatt med direkta 
kundkontakter eller med någon service- eller ledningsfunktion inom orga-
nisationen. En ökning av residensstädernas andel av personalen kan an-
tingen vara ett utslag av ökad arbetsbelastning i kundkontakterna, eller att 
lednings- eller administrativa tjänster koncentrerats till ett fåtal residens-
städer. 

Tabell 12 visar att residensstädernas betydelse inom organisationen 
minskade i början av 1990-talet. En anledning var att länsarbetsnämnder-
nas personal minskade under perioden. Fram till 2005 ökade residensstä-
dernas andel av de anställda och därefter minskade den fram till 2007. Det 
nationella mönstret beror på utvecklingen i enskilda residensstäder och det 
är stora skillnader mellan olika län.  
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Tabell 13 Andel sysselsatta i residenskommunen 
Län Residensstad Andel 

1986 

Andel 

2003 

Andel 

2007 

Förändring 

Stockholm Stockholm 40 67 66 26 
Uppsala Uppsala 85 80 79 6 
Södermanland Nyköping 24 15 16 -8 
Östergötland Linköping 38 38 34 -4 
Jönköping Jönköping 58 52 52 -6 
Kronoberg Växjö 64 64 66 2 
Kalmar Kalmar 51 43 43 8 
Gotland Gotland 100 100 100 0 
Blekinge Karskrona 46 35 41 -5 
Skåne Malmö 38 44 38 0 
Halland Halmstad 57 47 41 16 
Västra Götaland Göteborg 49 45 44 -5 
Värmland Karlstad 51 58 47 -4 
Örebro Örebro 65 66 58 -7 
Västmanland Västerås 54 69 65 11 
Dalarna Falun 29 31 28 -1 
Gävleborg Gävle 46 35 32 -14 
Västernorrland Härnösand 33 16 14 -19 
Jämtland Östersund 55 66 66 11 
Västerbotten Umeå 50 53 57 7 
Norrbotten Luleå 44 35 31 -13 

Källa: Egna beräkningar av SCB data 

Residensstadens dominans varierar kraftigt mellan länen. Uppsala domine-
rar stort i sitt län medan Nyköping inte alls har särskilt stor andel i sitt län. 
Förändringen mellan 2003 och 2007 indikerar vilken roll olika kommuner 
får i den framtida arbetsförmedlingsorganisationen. Den förändring av 
skalnivåer som diskuterades i kapitel fem framträder här. Utvecklingen i 
residensstäderna skiljer sig markant åt. Förändringarna återspelar också 
utlokaliseringarnas betydelse för arbetsmarknadsverkets interna länsorga-
nisation. De mottagande orterna har inte alltid varit residensstäderna och 
därmed har deras relativa dominans minskat inom länen. 
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Figur 25 Relation mellan andel anställda inom AMS och andel arbetslösa 
1997 och 2006.  
Källa: Egna bearbetningar av data från SCB 
 
Figur 25 visar att den geografiska koncentrationen av arbetsmarknadsver-
ket i förhållande till de arbetsökande inom länen minskade mellan 1995 
och 2006. Anledningen var att länsarbetsnämndernas roll i arbetsmark-
nadsverket försvagades. Det var sista steget i en process som började med 
att den traditionella hierarkiska organisationsmodellen med pyramidform 
bröts ner under 1990-talet och att arbetsmarknadsverket fick formen av ett 
timglas med en liten regional administration. 12 av 21 län fick lägre kon-
centration av arbetsmarknadsverkets personal mellan 1995 och 2006. I 
några län var trenden den motsatta. I exempelvis Gävleborg, Västernorr-
land och Norrbotten ökade koncentrationen. Anledningen var att dessa län 
fick etableringar av verksamhet som tidigare antingen varit fördelad mellan 
länsarbetsnämnderna eller varit del av huvudkontorets ansvarsområde. 
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Tabell 14 Morans I med tillhörande signifikansvärde 1986-90 och 2005-07 
År Morans I P 

1986-90 0,03 0,12 
2005-07 -0,02 0,27 

Källa: Egna bearbetningar av SCB data  

En analys av det rumsliga mönstret visar att för det första att det inte finns 
någon statistiskt signifikant klustring i organisationen. Det innebär att 
övergången från positiva till negativa värden på Morans I kan bero på att 
myndigheten har ställts inför direkta lokaliseringsbeslut som inte är ett 
resultat långsiktig politisk styrning. Men eftersom resultaten inte är signifi-
kanta går det inte att dra några slutsatser.  

En beräkning av den lokala Morans I visar ett antal lokala kluster. I 
Stockholmsområdet och i Göteborg fanns 1986 positiva kluster. I östra 
delen av Värmland finns ett kluster med få anställda. Det växte mellan 
1986 och 2007. 
 
 

 
Figur 26 Lokal Morans I 1986-90 och 2005-07 
Källa: Egna bearbetningar av data från SCB 
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I nästa steg analyseras om det finns positiva kluster om hänsyn tas till be-
folkningens fördelning. När samma beräkning genomfördes för hela myn-
dighetssektorn relaterades de anställda till hela befolkningen. I den här 
analysen ska vi först göra motsvarande beräkning för AMS och därefter 
vara lite mer detaljerade och relatera siffrorna till arbetslöshetssiffror på 
samma sätt som vi gjorde med Theil-indexet. Eftersom arbetsmarknads-
verket arbetar med åtgärder för arbetslösa ska vi studera om de positiva 
klustren beror på att arbetslösheten är högre där än i övriga landet. I ana-
lysen används arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik och anställda på 
AMS inom kommunen. Den visar därmed arbetsbelastningen för myndig-
heten i olika kommuner och är inte direkt jämförbar med arbetslöshetssta-
tistiken i SCB:s databas och inte heller med hela den statliga sektorn som 
relaterades till nattbefolkningen. I det fall data saknas har närmast liggan-
de tidpunkt använts. 
 
Tabell 15 Morans I 1986-90 och 2005-07 (EB standardiserad i förhållande 
till befolkningen) 
År Morans I P 

1986-90 0,15 0,0150 
2005-07 0,26 0,0020 

Källa: Egna beräkningar av SCB data 

Av en beräkning av Morans I i förhållande till befolkningen i landets 
kommuner framgår att arbetsförmedlingens verksamhet har koncentrerats 
(Tabell 15). Den lokala Morans I beräkningen visar att kluster med en 
högre andel arbetsförmedlare i förhållande till befolkningen ligger koncent-
rerade i norra Sverige medan kluster med lägre andel arbetsförmedlare 
ligger längre söderut. (Figur 27)  
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Figur 27 Kluster inom arbetsmarknadsverket 1986-90 och 2005-07.  
(EB-standardiserad i förhållande till befolkningen) 
Källa: Egna bearbetningar av data från SCB 
 
Figur 27 visar att arbetsmarknadsverkets personal i större utsträckning än 
myndighetssektorn som helhet är koncentrerad till Jämtland och Norrbot-
tens län. De kluster av negativa värden, d v s där arbetsmarknadsverket är 
underrepresenterat ligger däremot i södra Sverige. 

Slutligen ska vi undersöka om arbetsmarknadsverkets personal är klust-
rad om hänsyn tas till de arbetslösas geografiska fördelning. Analysen om-
fattar perioden 1997-2005, d v s samma period som i Theilanalysen.  
 

Tabell 16 Morans I med tillhörande signifikansvärde 1997 och 2006 
År Morans I P 
1997 0,2592 0,002 
2005 -0,0055 0,001 

Källa: Egna berarbetningar av SCB data 

Resultatet visar att arbetsmarknadsverkets personal uppvisade en svag 
klustring 1997, när hänsyn togs till de arbetslösas geografiska fördelning 
Det rumsliga beroendet har alltså blivit svagare mellan närliggande kom-
muner om hänsyn tas till arbetslöshet. Det kan finnas två möjliga förklar-
ingar till det här mönstret. Den första är att det är möjligt att med hjälp av 
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ny teknik koncentrera myndighetens arbetsuppgifter. Den andra är att den 
politiska styrningen av myndighetens lokalisering har ökat sedan mitten av 
1990-talet. 
 
   

 
Figur 28 Kluster av arbetsmarknadsverket personal i förhållande till in-
skrivna 1997 och 2006 
Källa: Egna bearbetningar av data från SCB 
 
 
Figur 28 visar slutligen de områden som utgör ”AMS-kluster” i förhållan-
de till de arbetssökande vid de aktuella tidsperioderna. Slutsatsen är att 
AMS har fått ett antal enskilda kommuner som avviker från sin lokala 
omgivning med hänseende på antalet anställda. Det beror inte på att ar-
betslösheten utmärker sig i dessa kommuner utan på andra faktorer. I 
Stockholm finns stabsfunktionerna kvar och i några kommuner i Norrland 
finns en överrepresentation som inte beror på fler inskrivna utan på andra 
faktorer. Men Stockholmsområdets dominans inom arbetsmarkandsverket 
har minskat. 
 

Slutsatser om förändringarna i arbetsmarknadsverkets närvaro 
Arbetsmarknadsverkets personal minskade med 2000 personer mellan 
1986 och 2007. Minst neddragningar genomfördes i små kommuner med 
färre än 10 000 invånare och i de största kommunerna med över 200 000 
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invånare. En stor del av minskningen återfanns i kommuner med mellan 
50-100 000 invånare. 

När arbetsmarknadsverkets lokalisering sätts i relation till befolkningens 
fördelning förändras mönstret. Eftersom den strukturella arbetslösheten är 
olika i landets kommuner har antalet anställda jämförts med arbetslöshets-
siffror mellan 1996 och 2007. De norrländska klustren blir mindre fram-
trädande när hänsyn tas till arbetslösheten istället för befolkningen. Resul-
tatet tyder på att arbetsmarknadsverkets ökade tyngdpunkt på Norrlands-
kommunerna inte beror på en högre arbetslöshet utan andra faktorer. Det 
skulle kunna bero på en svårare form av arbetslöshet eller att det är svårt 
att understiga vissa tröskelvärden för att upprätthålla service.  

En återhållande kraft som lett till en ökad klustring av kommuner med 
en högre andel arbetsförmedlingsanställda i förhållande till sin befolkning 
är att arbetsmarknadsverket länge fick ålägganden om att upprätthålla 
kontor i alla kommuner i landet. Detta, tillsammans med enskilda politiska 
beslut rörande omlokalisering och befolkningsminskning, har inneburit att 
verket fått en glesbygdsbetonad lokalisering.  

Det fordistiska systemets ekonomiska politik förändras 
I efterhand är det tydligt att 1980-talet var en upptakt till 1990-talets kraf-
tiga förändring av statens roll i samhället. Det här avsnittet ger en kortfat-
tad bakgrund till hur arbetsmarknadsverkets omvärldssituation förändra-
des när det klassiska fordistiska systemet bröt samman under 1990-talets 
kris. 

Överhettningen av ekonomin under 1980-talets senare del ledde i början 
av 1990-talet fram till den djupaste lågkonjunkturen och högsta arbetslös-
heten sedan 1930-talet. Den socialdemokratiska regeringen vidtog ett antal 
åtgärder för att snabbt kyla av ekonomin. Under flera år hade inflationen 
varit hög.  Mellan 1986 och 1990 ökade inflationen från 4 %  till över 
10% per år.214 En orsak var avregleringen av kreditmarknaden som ledde 
till en kraftigt ökad utlåning och privatkonsumtion som spädde på infla-
tionen. Den exportinriktade industrisektorn fick därför problem med kon-
kurrenskraften och produktionen minskade med 10 % mellan 1989-90 och 
1992. Dessutom genomfördes en skattereform som gjorde det dyrare att 
låna pengar. Det innebar att lånemarknaden kyldes av och fastighetssek-
torn råkade i problem. Eftersom det blev dyrare att låna pengar minskade 
den inhemska konsumtionen samtidigt som det inhemska sparandet ökade.  

Mellan 1988-1992 ökade sparandet från – 5 % till + 7 % av den dispo-
nibla inkomsten. Resultatet blev att hemmamarknaden sviktade och arbets-
                                                      
214 Björklund, A. Edin, P-A, Wadensjö, E. (2006) Arbetsmarknaden. Tredje reviderade upplagan SNS. Stockholm. Sid. 337. 
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lösheten ökade snabbt. Under tidigare lågkonjunkturer hade den minskade 
efterfrågan på arbetskraft kunnat vägas upp genom att den offentliga sek-
torn hade expanderat. Under 1990-talets lågkonjunktur minskade istället 
den offentliga sysselsättningen. De ekonomiska problemen sammanföll 
dessutom med en internationell lågkonjunktur.215 Enligt Björksjö, Edin och 
Wadensjö var huvudskälet till att lågkonjunkturen blev så djup inte att 
lönebildningen var mer decentraliserad i början av 1990-talet än 10 år 
tidigare, utan främst de makroekonomiska chocker som den svenska eko-
nomin råkade ut för. Men som Nycander har visat så fanns det inbyggda 
problem i lönebildningen under hela 1980-talet, med bl.a. lönerörelser där 
löntagarna kompenserade sig för skattehöjningar och inflation. Det ledde 
till löneökningar som inte motsvarades av produktivitetsökningar i eko-
nomin.216 

För att kyla av ekonomin och få ner inflationen försökte den socialde-
mokratiska regeringen 1990 använda den gamla modellen med att låta 
arbetsmarknadens parter enas om måttfulla löneökningar. Det hade miss-
lyckats under hela 1980-talet, men SAF accepterade att frysa höjda aktie-
utdelningar och prisökningar i utbyte mot att staten stiftade en lag mot 
höjda löner under en tvåårsperiod i avtalsrörelsen 1990. Förslaget resulte-
rade i en proposition där staten genom förbud mot pris- och löneökningar 
och höjda strejkskadestånd försökte bryta inflationsspiralen. Kommuner 
och landsting förbjöds att höja skatten. Propositionen ledde till protester 
och trots att LO:s landssekretariat hade godkänt den godkändes den inte 
av fackförbundet Kommunal, som vid tidpunkten låg i avtalsförhandlingar. 
Eftersom propositionen inte stöddes av vänsterpartiet i riksdagen valde den 
socialdemokratiska regeringen att avgå.217 Ingvar Carlsson karaktäriserar 
hela processen som ett resultat av att systemet med centrala avtal inte kun-
de hålla tillbaka den lokala löneglidningen. Resultatet var en för hög infla-
tion.218 

I slutet av 1980-talet hade statens klassiska roll i avtalsprocessen därmed 
nått vägs ände och regeringen försökte anträda en mer aktivistisk linje. 
Efter regeringsombildningen återkom socialdemokraterna i regeringsställ-
ning. Istället för lagstiftning försökte man en annan väg. En förhandlings-
grupp under ledning av den före detta GD:n inom AMS, Bertil Rehnberg, 
fick till uppgift att följa avtalsrörelsen.219 Rehnberg hade stor erfarenhet av 
                                                      
215 Björklund, A. Edin, P-A, Wadensjö, E.(2006) Sid. 338. 

216 Nycander, S.(2008) 

217 Nycander, S, (2008) Sid. 208. 

218 Carlsson, I. (2004) Så tänkte jag: Politik och dramatik. Hjalmarsson och Högberg. Stockholm. Sid. 298-304. 

219 Westermark, A. Lönebildningen i Sverige 1966-2009. Finanspolitiska rådet rapport 2008/6. 
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att samtala med arbetsmarknadens parter sedan sin tid på arbetsmark-
nadsverket. Ett förslag om låga löneökningar under 1991 avvisades av 
PTK. I september 1990 hade lågkonjunkturen startat och förhandlings-
gruppen föreslog för arbetsmarknadens parter ett antal principer för ett 
stabiliseringsavtal. Det fanns en stor majoritet för att stabilisera löner och 
priser bland arbetsmarknadens parter men parterna ställde krav om om-
förhandlingsmöjligheter om prisökningstakten blev för hög.220  
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Figur 29 Arbetslösa och i åtgärd 1980-2006 
Källa:AMS 
 
Lågkonjunkturen ledde till hög arbetslöshet. Mellan 1990-1993 förlorade 
Sverige 12 % eller omkring 500 000 arbetstillfällen.221 Lågkonjunkturen 
innebar att arbetslösheten ökade i alla åldersgrupper och i samtliga län, 
men drabbade hårdast unga som inte hade etablerat sig på arbetsmarkna-
den. 1993-94 var två tredjedelar av de arbetslösa under 40 år.222   

Den socialdemokratiska regeringen satte upp målet att halvera arbets-
lösheten mellan 1996 och 2000. För socialdemokraterna var det något 
nytt, att målet inte längre var entydigt satt på full sysselsättning. Infla-
tionsbekämpning hade blivit viktigare. Vid Göran Perssons installationstal 
1996 hade inflationsbekämpning blivit övergripande mål för den ekono-
                                                      
220 Nycander. (2008) Sid. 206-215. 

221 Prop. 1999-2000:98. 

222 Propp 1999-2000:98. 
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miska politiken. Dock skulle det inte ske på bekostnad av massarbetslös-
het. Persson sade i talet att: 

”Dagens förhållanden medger inte en återgång till full sysselsättning i kom-
bination med bevarad låg inflation. LO förbundens har startat en utveckling 
av lönebildning och i LO:s kongressrapport aviseras en delvis ny avtalstek-
nik. Den processen måste fullföljas.”223  

Den förändrade synen på inflationen hade inkorporerats i sysselsättnings-
politiken. Det sågs inte längre som möjligt att ha en avsevärt högre infla-
tion än omvärlden utan att arbetslösheten steg på sikt. Orsaken var inter-
nationaliseringen av ekonomin. Lösningen var för Persson inte att avregle-
ra arbetsmarknaden eller att tillåta en hög arbetslöshet, utan att reformera 
avtalsrörelsen. Redan från början menade han att nyckeln till framgång var 
att arbetsförmedlingen tillsammans med kommunerna kunde sysselsätta 
arbetslösa inom skola vård och omsorg. Det nära samarbetet mellan kom-
muner och arbetsförmedlingen förstärktes.224 Andra viktiga steg mot en 
stärkt inflationsbekämpning var beslutet 1999 att göra Riksbanken själv-
ständig. I den ekonomiska politiken infördes utgiftstak i statsbudgeten och 
överskottsmål för de offentliga finanserna sattes upp. Många av föränd-
ringarna under 1990-talet hade kopplingar till EU-medlemskapet. Men 
drivkraften var en lång period av dysfunktionell ekonomisk politik som 
regeringen försökte anpassa till en förändrad omvärldssituation. 

Det här visar hur den globala integrationen minskade möjligheterna för 
staten att bedriva sin ekonomiska politik i slutet av 1980-talet. Regler som 
hade etablerats under det fordistiska systemet sattes under press då statens 
handlingsutrymme minskade genom internationaliseringen av näringslivet 
och internationella överenskommelser. Arbetsmarknadsverkets struktur 
och arbetsmetoder som i stort var utformade på 1920-talet utsattes på 
1990-talet för en grundlig omprövning. 

Arbetsmarknadsverket och 1990-talets ekonomiska kris 

”Det var väldigt tydligt, det var hösten 1990. Normalt har vi ju alltid en 
uppgång av arbetssökande i augusti och i början av september och sen när 
högskolor och universitet kommer igång sjunker den tillbaka. Men 1990 
kom aldrig nergången.[…] Det slutade aldrig strömma in arbetssökande på 
förmedlingen som det brukade göra.”225 

 
                                                      
223 Persson, G. (2001) Tankar och Tal. Hjalmarsson och Högberg. Stockholm. Sid. 24. 

224 Fichtelius, E.(2007) Aldrig ensam, alltid ensam : samtalen med Göran Persson 1996-2006. Nordstedts. Stockholm. 

225 Intervju 3. 
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Citatet ovan belyser hur oförberedd man var på 1990-talets kris. Under 
1980-talet hade uppgiften varit att förse näringslivet med arbetskraft och 
att förbättra servicen till medborgarna. Så sent som 1990 förutspådde ver-
ket att den stora utmaningen på arbetsmarknaden låg i att förse näringsli-
vet med arbetskraft. En av mina respondenter beskriver hur man, trots att 
arbetslösheten ökat i stora delar av landet, trodde att Stockholm skulle bli 
förskonat från den ökade arbetslösheten. År 1990 var Stockholms arbets-
marknad kraftigt överhettad och arbetslösheten var i princip obefintlig. 
Men under 1991 drabbades även Stockholm och sommaren 1992 var näs-
tan 100 000 personer arbetslösa i Stockholms län.226 Länstidningen i Söder-
tälje beskrev förloppet under rubriken ”Svarta september” och exemplifie-
rade krisen med att fem gånger så många personer varslades i Stockholm i 
september 1991 som i september 1990.227 Medvetenheten saknades till en 
början om att förändringarna i det fordistiska systemet hade gått så långt 
och att de skulle dominera hela 1990-talet. 

Regeringen försökte hålla den öppna arbetslösheten nere genom att öka 
volymen av traditionella arbetsmarknadsåtgärder. Intervjuerna visar att 
personalen insåg att åtgärderna egentligen inte var dimensionerade för så 
stora volymer. Omfattningen på arbetsmarknadspolitiken var länge en 
källa till konflikt mellan de borgerliga och socialdemokraterna. På 1950-
60-talet, när exempelvis folkpartiet kritiserade omfattningen på arbets-
marknadspolitiken var antalet personer i åtgärder mindre än 1 % av den 
totala arbetskraften. När tillväxten sjönk under 1970-talet och det sociala 
skyddsnätet byggdes ut ökade andelen sysselsatta i åtgärder till över två 
procent av arbetskraften. Från borgerligt håll var de ökade volymerna ett 
tecken på en ökad socialisering av näringslivet. Från socialdemokraterna 
sågs ökningen snarare som ett resultat av att nya grupper i samhället, ex-
empelvis handikappade började inkluderas i arbetsgemenskapen. För första 
gången gick andelen i åtgärder över 3 % i början av 1990-talet. Men det 
berodde inte på att nya grupper inkluderades utan på att arbetsmarknaden 
hade försämrats. Ambitionerna övergick från att bygga ut till att vidmakt-
hålla arbetsmarknadspolitiken.  Det stora problemet för myndigheten blev 
att lösa den enorma arbetsbelastningen. Lösningen blev att arbetsmark-
nadsverket förde över resurser från arbetsmarknadsåtgärder till sin interna 
förvaltning. Effektivitet som i det fordistiska systemet handlade om hur 
effektivt arbetsmarknadsverket kunde förse industrin med arbetskraft om-
definierades.  Effektivitet inom organisationen under 1990-talet  blev likty-
digt med aktivering av stora volymer av arbetssökande. 
                                                      
226 Intervju 1. 

227 Länstidningen 1991-09 
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Den borgerliga kritiken mot kopplingen mellan socialdemokratin och 
arbetsförmedlingen har under perioder varit kraftig. Kontakterna mellan 
AMS och arbetarrörelsen har undan för undan försvagats och myndigheten 
har blivit mer lik andra statliga myndigheter. Den ideologiska förändringen 
under 1980-talet fortsatte påverka utvecklingen under 1990-talet. Arbets-
marknadsverket förändrades bort från att vara en socialdemokratisk ”ka-
derorganisation” som Rothstein tidigare karaktäriserade den som. En av 
mina respondenter påpekar att när hon började inom AMV på 1980-talet 
var hon helt oförberedd på vad hon karaktäriserar som ett ”nät av social-
demokratiska värderingar” som fanns i organisationen.228 Flera menar att 
den kopplingen har försvunnit och eventuella band till socialdemokratin är 
mycket svagare än tidigare. Även om generaldirektörerna ofta har haft 
nära band till arbetarrörelsen så har organisationen med tiden omvandlats 
till en klassisk tjänstemannaorganisation. 

Arbetsmarknadspolitik med nya mål 
De arbetsmarknadspolitiska programmen var inte dimensionerade för så 
stora volymer av arbetssökande och belastningen på personalen ökade 
dramatiskt. Tre uppgifter dominerade under 1990-talet. Den första var att 
se till att personer fick sina arbetslöshetsunderstöd, den andra var att orga-
nisera olika åtgärder för att sysselsätta de arbetslösa vilket skedde genom 
att arbetsförmedlingen skapade arbeten i egen regi eller genom samarbete 
med någon annan aktör. Den tredje var att administrera olika former av 
arbetsmarknadsutbildning.  

Den djupa krisen i början av 1990-talet bar vissa likheter med situatio-
nen på 1930-talet. Arbetslösheten var nästan lika hög, men det bröt inte ut 
någon debatt om hur staten kunde använda massiva investeringar för upp-
rätthålla sysselsättningen. 1930-talets krispolitik ledde till utvecklingen av 
statligt organiserade jobb som fick avtalsenliga löner. Under 1990-talet 
gick utvecklingen åt andra hållet. Beredskapsarbetena ökade inte trots att 
arbetslösheten ökade. Slutligen avvecklades de till förmån för ALU i slutet 
av 1990-talet. För att sysselsätta de arbetslösa byggde staten ut olika for-
mer av utbildning som till stor del köptes in av privata aktörer. De försäm-
rade statsfinanserna innebar återkommande förändringar i bidragssyste-
men vilket innebar ett krav på ständig anpassning av myndigheten. 

Ända sedan 1930-talet hade staten använt sig av beredskapsarbeten för 
att direkt påverka sysselsättningen. Reglerna och ersättningen har varierat, 
men för staten har motiven alltid varit att få arbeten utförda som inte 
genomfördes på den ordinarie arbetsmarknaden trots att arbetskraften och 
                                                      
228 Intervju 4. 
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behoven fanns. Socialdemokraterna menade att det var ett slöseri att inte 
produktionsmedlen användes tillfullo bara för att marknaden inte förmåd-
de skapa tillräcklig efterfrågan. Beredskapsarbetena blev en integrerad del 
av den sociala ingenjörskonsten. 

När den keynesianska ekonomiska politiken stötte på problem föränd-
rades synen på beredskapsarbetena. Istället för att betraktas som ett verk-
tyg för att upprätthålla en hög efterfrågan på arbetskraft i tider av lågkon-
junktur svängde det över till att betraktas som en dyr åtgärdsform bland 
många andra. Beredskapsarbetena fanns kvar på 1990-talet men var inte 
längre den viktigaste formen av aktiv arbetsmarknadspolitik. Antalet sys-
selsatta i beredskapsarbeten var 1984 tre gånger så många som 1994 trots 
den djupa lågkonjunkturen. AMS uppgift var nu att bara som sista åtgärd 
sätta in beredskapsarbete. Allteftersom lågkonjunkturen förvärrades ville 
AMS öka antalet platser och regeringen backade då från sin ståndpunkt 
och ökade volymen av beredskapsarbeten. Men långsiktigt var linjen fast-
lagd, beredskapsarbetena skulle bort och i slutet av 1990-talet försvann 
beredskapsarbetena efter nästan 70 år. 

Under 1990-talet dominerades arbetsmarknadspolitiken istället av en 
annan åtgärd den s.k. arbetslivsutvecklingen(ALU).  Tanken var att de 
arbetslösa skulle etablera kontakter med arbetslivet och behålla och vida-
reutveckla sin yrkeskompetens. Dessutom skulle ALU hjälpa de arbetslösa 
att behålla de sociala kontakterna under arbetslöshetstiden. Jämfört med 
debatten på 1930-talet om statliga arbeten handlade inte argumenten för 
ALU om att bygga landet. Istället försökte man hitta sätt att aktivera män-
niskor. Detta återspeglar den förändrade synen hur staten kunde påverka 
samhällsekonomin bland ekonomer och politiker. Anne Wibble pekar på 
att förändringen av ekonomin hade gjort de statliga stimulansåtgärderna 
omöjliga.229 Nästan samma argumentation, som går ut på att statliga inve-
steringar kan påverka ekonomin positivt endast i slutna ekonomier, fördes 
av Kjell Olof Feldt några år tidigare.230  

1930-talets konsensus som växte mellan de olika politiska partierna gick 
ut på att en aktiv stat som stimulerade efterfrågan på arbetskraft och skapa 
tillväxt. Under 1990-talets kris växte istället en konsensus om att i den 
mån staten skulle organisera arbeten så skulle de inte vara i närheten av 
den ”ordinarie” arbetsmarknaden. Därför lades fokus på olika stöd som 
skulle aktivera de arbetslösa och andra stöd som skulle minska kostnader-
na för att anställa dem. 

                                                      
229 Wibble, A. (1994) Två cigg och en kopp kaffe. Ekerlid i samarbete med Veckans affärer. Stockholm. Sid.76-77. 

230 Feldt, K-O.( 1991) Alla dessa dagar… I regeringen 1982-1990. Norstedts.  Stockholm.. 
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Intervjuerna visar att ALU var oerhört viktigt för att nå aktivitetskravet 
och upprätthålla den aktiva arbetsmarknadspolitiken. Svårigheten var att 
få kvalité på åtgärderna. Det ställde stora krav på arbetsförmedlingarna att 
hitta lämpliga sysselsättningar och egentligen var inte de arbetsmarknads-
politiska programmen dimensionerade för så stora volymer. Projekten var 
svåra att kontrollera och utvärdera. Den lokala och regionala nivån ville 
hellre ha s.k. fria pengar än öronmärkta medel för ALU-projekt. 

Förutom att själva vara med och organisera och skapa offentligt finansi-
erade arbeten har staten sedan länge använt olika former av anställnings-
stöd. Ett av de första rekryteringsstöden utgick till tillverkningsindustrin 
för att den skulle nyrekrytera personal. Tanken var att dessa stöd skulle 
vara en variant på beredskapsarbeten men för privat sektor. Det kunde ges 
till långtidsarbetslösa, men även andra grupper som hade svårt på arbets-
marknaden. Därefter byggdes stöden successivt ut under 1980-talet. Under 
1990-talet fortsatte utbyggnaden av rekryteringsstöden och 1994 kunde 
stöd även utgå för anställande av vissa akademikergrupper.231 

För att ytterligare stimulera efterfrågan på arbetskraft inrättades 1995 
ett riktat anställningsstöd.(RAS) Det gick ut på att ge arbetsgivare en rätt 
till avdrag för arbetsgivaravgiften för nyanställda mellan 1 januari och den 
31 mars 1995.232  

Mellan 1996 och 2000 fanns även ett stöd som benämndes offentliga 
tillfälliga arbeten (OTA). Tanken var att de arbetsslösas kompetens skulle 
stärkas samtidigt som anordnarens verksamhet skulle bli bättre. Deltagar-
antalet i OTA var inte särskilt stort eftersom det var begränsat till en rela-
tivt liten grupp på arbetsmarknaden.233 

År 2000 infördes aktivitetsgarantin. Den föreskrev att personer som var 
över 20 år hade rätt att få tillgång till individuellt anpassade arbetsmark-
nadspolitiska aktiviteter. Arbetsförmedlingen upprättade i samråd med den 
arbetssökande en individuell handlingsplan. Samtidigt ändrades regelverket 
i riktning mot att föreskriva regler om program. Programmen omfattar 
regler om: 
Aktivitetsgarantin 
Arbetsmarknadsutbildning 
Arbetspraktik 
Ungdomsinsatser 
Förberedande insatser 

                                                      
231 SFS 1995:720. 

232 SFS 1995:287. 

233 Olli Segendorf, Å. (2003) Arbetsmarknadspolitiskt kalendarium II. Rapport: Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering. 

2003:9. Uppsala. Sid. 179. 
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Projekt med arbetspolitisk inriktning 
 
Ett nytt sätt att bekämpa sysslolöshet för arbetssökande var införandet av 
friår 2002. Friåret gick ut på att en arbetstagare kunde få ledigt ett år från 
sitt ordinarie jobb för att utbilda- eller utveckla sig. Samtidigt skulle plat-
sen besättas av en person som var inskriven arbetslös. Det angavs till och 
med vilka kommuner som friåret skulle gälla i.234 Men 2004 blev det en 
generell åtgärd. Friåret gällde fram till 2006 då det upphörde.235 

Sammanfattningsvis går det att konstatera att åtgärderna under 1990-
talets kris var koncentrerade kring individen och den sociala situation som 
uppstod vid arbetslöshet. Till skillnad från den aktiva arbetsmarknadspoli-
tiken så syftade många av åtgärderna inte till att stimulera bransch- och 
geografisk rörlighet utan till att skapa försörjningsmöjligheter. Den aktiva 
arbetsmarknadspolitiken inordnades under 1990-talet i den allmänna när-
ingspolitiken. I den mån stora åtgärder användes var syftet att motverka 
sociala problem. Som tidigare har beskrivits i avhandlingen har Andersson 
pekat på att det under efterkrigstiden länge fanns en syn på investeringar i 
socialpolitik som en produktiv investering inom socialdemokratin. Under 
1980-talet sågs istället utgifter på det sociala området som en motsats till 
tillväxtpolitik.236 

Intervjuerna visar delade meningar om 1990-talets arbetsmarknadspoli-
tiska åtgärder. Vissa hävdar att programmen under 1990-talet möjliggjorde 
ett lättare återinträde på arbetsmarknaden när konjunkturen vände i slutet 
av 1990-talet. De som anser detta menar att Sverige tack vare åtgärderna 
hade en arbetskraftsreserv som kunde gå in och ta de nya jobben. Kritiken 
när åtgärderna genomfördes kunde vara omfattande, men i efterhand har 
de visat sig vara bra eftersom det minskade bristen på arbetskraft och höll 
tillbaka inflationen när konjunkturen vände.237 Andra är kritiska och säger 
att ”övervintringstaktiken” fördröjde en mer framåtsyftande politik. Han-
teringen av pengar förskräckte vissa respondenter eftersom det fanns en 
historia av att man rekvirerade mer pengar om anslagen tog slut: 

”Ja, du vet det var fullt med aktiviteter som var av arten peppkurser för 
kvinnor som blivit bortrationaliserade från landstinget, du vet de mest me-

                                                      
234 SFS  2001:1300 

235 SFS 2006:1559. 

236 Andersson, J. (2005)  
237 Intervju 1. 
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ningslösa aktiviteter som kunde tänkas.[…] Det var min första tanke här, att 
man satsade på fel sorts utbildning.”238 

 
De olika arbetsmarknadspolitiska åtgärderna kritiserades av de borgerliga 
partierna under den fordistiska perioden. Eftersom den öppna arbetslöshe-
ten inte omfattade personer som var sysselsatta i åtgärder så innebar det att 
olika former av åtgärder användes för putsa siffrorna inför val. En av mina 
respondenter uttrycker det hela så här:  

”Ja, det var vår paradgren att trycka ner arbetslösheten. Och jag kan sym-
patisera med att det är bättre att vara sysselsatt än bara arbetslös, men pro-
blemet var att verktygen inte fungerade. Sen var det ju också politiskt. Jag 
levde ju i den världen att när valet närmade sig så kom det mer pengar och 
mer volymer än tidigare. Vi hade 4 % målet. Utmaningen hade ju varit att 
sänka den totala arbetslösheten, bruttoarbetslösheten. Men det pratade man 
aldrig om. Det andra kan man ju alltid reglera med pengar.”239 

Förändringen av arbetsmarknadspolitiken under 1990-talets kris uppvisar 
likheter med 1930-talets. Produktionssystemet hade sedan 1970-talet råkat 
i svårigheter och den etablerade politiken hade svårt att komma tillrätta 
med problemen. Därför utvecklades flera nya åtgärder som skulle upprätt-
hålla den aktiva arbetsmarknadspolitiken. Perioden 1970-90 kan ses som 
en omprövningstid då nya vägar söktes för att etablera ett nytt stabilt 
mönster i den ekonomiska politiken.  I kapitel tre och fyra kunde vi kon-
statera att staten är en medlingsinstitution mellan olika grupper i samhäl-
let. Omsvängningen i den statliga arbetsmarknadspolitiken kan ses som en 
förskjuten maktrelation mellan arbete och kapital. Genom den fördjupade 
globala integrationen hade den stabila maktrelationen mellan arbete och 
kapital som etablerades under den fordistiska perioden förskjutits. Det 
internationella kapitalet blev starkare och möjligheterna att flytta produk-
tion och kapital om produktionsvillkoren inte var jämställda med andra 
länders förstärktes. Därför karaktäriserades 1990-talet av arbetsmark-
nadspolitiska åtgärder som syftade till att upprätthålla aktivitetslinjen men 
som inte var klassisk Keynesiansk politik.  

Statlig arbetsmarknadspolitik i samarbete med kommunerna 
För arbetsmarknadsverket innebar 1990-talet en kraftigt ökad arbetsbe-
lastning. För att möta den ökade antalet arbetssökande och samtidigt klara 
regeringens krav på rationaliseringar genomfördes flera omorganisationer 
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och administrativa förändringar. Den formella strukturen förblev intakt 
under hela 1990-talet men grunden lades för en genomgripande omorgani-
sation som startade 2006.   

På lokal nivå var AMV vid tiden för initieringen av PLOG-utredningen 
på 1970-talet indelad i s.k. arbetsförmedlingsdistrikt. Inom distrikten fanns 
både distriktskontor och lokalkontor. När organisationen förändrades på 
1980-talet upphörde arbetsförmedlingsdistrikten och alla arbetsförmed-
lingskontor blev lokalkontor och formellt inordnade i länsarbetsnämnden. 
Även arbetsmarknadsinstituten, som skapats i början av 1980-talet för att 
arbeta med rehabiliteringsfrågor, inordnades i länsarbetsnämnderna. 
 

 
Figur 30 Arbetsmarknadsverkets organisation i början av 1980-talet 
 
Samtidigt försökte man hitta former för att samverka mellan den kommu-
nala nivån och arbetsmarknadsverket.  Enligt regeringen var de lokala 
företrädarna viktiga i arbetsförmedlingen eftersom de hade den bästa kun-
skapen om det lokala näringslivet. Därför behövdes ett samarbetsorgan 
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mellan kommunerna och staten för att effektivt implementera den statliga 
arbetsmarknadspolitiken. År 1985 infördes arbetsförmedlingsnämnder på 
försök i ett antal kommuner och permanentades två år senare.240 Den 
egentliga makten i arbetsförmedlingsnämnderna låg till en början inom 
AMV. Formellt kunde nämnden vid den här tiden ses som ett sätt för sta-
ten att styra arbetsmarknadspolitiken på lokal nivå med hjälp av lokala 
företrädare.  

På regional nivå fanns en länsarbetsnämnd. AMS hade 1986 bestämt att 
varje länsarbetsnämnd internt skulle vara uppbyggd på samma sätt oavsett 
hur stora länen var och hur arbetsmarknaden såg ut. En enhetlig organisa-
tion skulle medföra ett effektivare genomförande av den målstyrda organi-
sationen.  

När Allan Larsson avgick 1990 så började en ny era inom arbetsmark-
nadsverket. Det kan delvis kopplas till omvärldsförändringar, men det 
fanns även en stor skillnad mellan de hur den gamla och den nya generaldi-
rektören såg på hur organisationen borde utvecklas. Göte Bernardsson, 
som blev ny GD, var sedan länge anställd inom myndigheten och besatt 
därför djupa detaljkunskaper om arbetsmarknadspolitik. Det präglade 
hans sätt att leda organisationen. Under sin tid som länsarbetsmarknadsdi-
rektör i Malmöhus län hade han blivit övertygad om att arbetsmarknads-
politiken var beroende av den lokala och regionala nivån för att lyckas.241 
Trots att Allan Larsson på flera punkter hade försökt göra Arbetsmark-
nadsverket enhetligt i sin organisatoriska uppbyggnad hade han inte lyck-
ats. Istället utvecklades organisationen mot en ökad lokal och regional 
variation i sin struktur i början av 1990-talet.242 En orsak var Bernhards-
sons i grunden positiva syn på en decentraliserad arbetsmarknadspolitik.  

Under Bernardssons tid som GD på 1990-talet försämrades arbetsmark-
naden dramatisk och de tidigare nämnda arbetsmarknadsåtgärderna intro-
ducerades. Därför förstärktes kopplingen mot kommunerna. Staten var 
beroende av hjälp av många olika aktörer för att genomföra alla nya åt-
gärder. 

En annan orsak till att den regionala och lokala variationen inom orga-
nisationen ökade var hur företagskontakterna organiserades. Redan under 
1980-talet hade AMV arbetat med att utveckla dessa eftersom det sågs som 
ett viktigt arbete i den mer företagstillvända organisationen. Under 1990-
talet så prioriterades detta inte särskilt högt till en början. GD var exem-
pelvis inte intresserad av att förstärka specialiseringen inom organisationen 
                                                      
240 Olli Segendorf, Å. (2003) Sid. 78. 

241 Intervju 1. 

242 Intervju 1. 
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för att få fram specialister för företagen. Vid vissa kontor fanns sådana det 
men var inte allmänt förekommande. Istället utarbetades informations-
kampanjer riktade mot företagarna för att därigenom få dem benägna att 
anställa människor. I informationsmaterialet uttrycks det hela som: ”vi 
måste få fram mer jobb.”243 

De regler om hur länsarbetsnämnderna skulle vara utformade togs bort i 
början av 1990-talet. Trenden blev att LAN- kanslierna blev mindre och 
att antalet enheter minskade. Decentraliseringen förstärkte utvecklingen av 
LAN:s roll mot ett stöd- och ledningsorgan inom AMV.244 Det låg även i 
linje med programmen Vara–Göra-Åstadkomma och Lära-Leda-Utveckla. 
En stor del av myndighetsutövandet hade redan under 1980-talet decentra-
liserats till kontorsnivå och länsarbetsnämnderna ville i början av 1990-
talet organisera sig efter länets specifika efterfrågesituation.    

En annan trend bidrog till att arbetsmarknadsverket blev mer hetero-
gent. I början av 1990-talet bedrevs det s.k. frikommunsförsöket. Staten 
försökte minska detaljregleringen av kommunerna. Det ledde till att arbets-
förmedlingsnämnderna och vissa kommuner fick ett ökat lokalt självbe-
stämmande. I fyra av frikommunerna tillät staten att kommunerna föreslog 
ordförande i nämnden.245 De statliga företrädarna fick en mer nedtonad 
roll i arbetsförmedlingsnämnderna och makt försköts mot de lokala före-
trädarna. Men målsättningen med arbetet var fortfarande att genomföra 
den nationella arbetsmarknadspolitiken. Genom att nämnderna fick en 
förändrad majoritet under 1990-talet, så byggdes en målkonflikt in i 
nämnden. De statliga företrädarna arbetade för den nationella arbetsmark-
naden medan de lokala företrädarna ibland kunde ha lokala motiv för sitt 
handlande. 

Den lokala och regionala anpassningen av arbetsmarknadspolitiken i 
början på 1990-talet illustreras på ett bra sätt i ett ramdokument från 1996 
AMS skriver: 

”Nu stärks kommunernas roll i arbetsförmedlingsnämnder och 
kommunledningarna får större inflytande över den lokala arbets-
marknadspolitiken. Det ger utrymme för nya lösningar och skapar 
förutsättningar för ett bättre totalt utnyttjande av de statliga och 
kommunala samhällsresurserna.”246  

 

                                                      
243 Informationsmaterial till företagarna. 

244 Häll, M. Länsarbetsnämndernas kansliorganisation 1991-07-01. VL sekretariatet 1881-10-31.  

245 Proposition 1991/92:13. punkt 11.11. 

246 Gemensamma utgångspunkter för arbetet- Ramdokument AMV. Sid. 3. 1996. 
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Martin Lundin(1999) konstaterar att både kommuner och myndigheten 
hade ett intresse av att motarbeta arbetslöshet men att medlen inte behövde 
sammanfalla. LAN kunde vilja öka den geografiska rörligheten för att 
förhindra flaskhalsar i ekonomin, medan kommunen var mer intresserad 
av åtgärder som inte stimulerade rörlighet, d v s utflyttning från kommu-
nen.247 Lundin finner i sin studie betydande skillnader i hur tjänstemän i 
den statliga organisationen och de kommunala företrädarna i nämnden såg 
på uppdraget. Tjänstemännen lade större vikt vid att följa de nationellt 
ställda målen och riktlinjerna än kommunens aktörer.248  Därför var det 
alltid ett problem för den statliga organisationen att inte ha kontroll över 
nämnderna och därför blev de aldrig det effektiva instrument man hade 
hoppats på.  

Intressemotsättningarna mellan staten och kommunerna ledde fram till 
att staten förändrade organisationen. I början av 2000-talet fick arbets-
förmedlingsnämnden ett bredare uppdrag än bara förmedling av arbeten 
och bytte därför namn till arbetsmarknadsnämnd. En av mina responden-
ter ger en bild av det kluvna förhållande arbetsmarknadsverkets personal 
hade till det nära samarbetet: 

”När jag började i X län så tyckte jag att det var ett skämt. Jag tyckte att 
det var så otroligt onödigt bara. Men när jag tittar på X kommun där XX 
var chef, där var det ett väldigt drag.[…] Jag tror det mycket handlade om 
hur duktig chefen för arbetsförmedlingen var och hur den gick ihop med 
kommunalrådet och hur stämningen var i synen på företag. Alltså, generellt 
sett så hade vi jättesvårt att engagera näringslivet för detta. Det var svårt att 
få dem att komma på möten. Jag tror att man hade kunnat göra mer av dem 
men det blev aldrig så.”249 

Vid den stora omorganiseringen 2007 togs arbetsmarknadsnämnderna bort 
och ersattes av bransch- och arbetsmarknadsområdesråd. Den lokala för-
ankringen av arbetsmarknadspolitiken och den organisatoriska samman-
blandningen mellan kommun och arbetsmarknadsverk var därmed avskaf-
fad. Arbetsförmedlingsnämnderna fungerade så olika beroende på vilka 
som satt i dem och det var inte acceptabelt för arbetsmarknadsverkets led-
ning 2007.  

Det som benämnts som ”skalpolitik” i kapitel fyra framträder här tyd-
ligt. Det är viktigt på vilken nivå som genomförandet av politiken sker. 
Under 1990-talet fanns, liksom på 1920-talet ett intresse hos staten att 
                                                      
247 Lundin, M. (1999) Arbetsförmedlingsnämnderna – en implementeringsstudie. Stencil 6. IFAU.  

248 Lundin, M. (2007) The conditions for multi-level governance : implementation, politics, and cooperation in Swedish active labor 

market policy. Uppsala Universitet. Sid. 24. 

249 Intervju 4. 
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bedriva arbetsmarknadspolitik tillsammans med kommunen. Men konkur-
rensutsättning, effektivitetskrav och utveckling av resultatindikatorer, ver-
kade emot den här trenden. I stället blev resultatet att koncentration och 
centralisering tog överhanden.  

Arbetsmarknadsverkets interna förändring under 1990-talet 
Genomgående i arbetsmarknadsverkets utveckling från 1980-talet och 
framåt var strävan efter renodling av arbetsuppgifter och ansvarsområden. 
Drivande bakom denna utveckling var det marknadstänkande som penet-
rerade den offentliga sektorn under 1980-talet. Det var framför allt tre 
områden som renodlades; organisationens gränser mot omgivande aktörer, 
de uppgifter som organisationen bedrev i egen regi och frikopplingen från 
partipolitiken. Tanken med renodlingen var att arbetsmarknadsverket skul-
le koncentrera sig på sina kärnverksamheter för att uppnå en förbättrad 
effektivitet.  

AMV styrdes, liksom många andra statliga myndigheter av en parts-
sammansatt styrelse när den inrättades. År 1991 lämnade SAF denna sty-
relse och därmed hade den traditionella partinblandningen brutits. Det 
krävde att AMS genomförde en omorganisation och att regeringen ändrade 
lagen för att hitta nya sätt att styra myndigheten.   

Två synsätt som stod emot varandra med avseende på arbetsmarknads-
politikens genomförande. Det ena var att det var viktigt att få en ökad 
delaktighet i arbetsmarknadspolitiken från det lokala näringslivet och 
kommunala företrädare. Det hade styrt inrättandet av de lokala arbets-
marknadsnämnderna. Det andra synsättet förespråkade renodling av rol-
lerna mellan statsförvaltning och andra aktörer vilket den borgerliga reger-
ingen gav uttryck för. Principiellt ansåg regeringens ansvariga statsråd i 
början av 1990-talet att: 

”avgörande betydelse för en effektiv och välfungerande förvaltning [är] att 
den styrs utan hänsyn till organisations- och andra intressegruppers särin-
tressen”250  

Strävandena mot renodling av tjänsteutbudet påbörjades under 1970-
talet byggnads- och utbildningsverksamheten började avvecklas.251 Ar-
betsmarknadsverkets roll blev under 1980-talet begränsad till att utbild-
ningar, delta i rehabiliteringsärenden och att förmedla arbeten.252 

                                                      
250 Proposition 1991/92:123. 

251 Intervju 1 

252 Intervju 1 
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Banden till partipolitiken försvagades också. När den aktiva arbets-
marknadspolitiken var som mest omfattande under 1960-talet var de nära 
kontakterna mellan AMS och den socialdemokratiska regeringen en förut-
sättning. Genom en nära dialog mellan AMS ledning och det socialdemo-
kratiska partiet under exempelvis Bertil Olssons tid som generaldirektör 
kunde snabba åtgärder sättas in, utan att formella beslut hade fattats i 
riksdagen. Bertil Rehnberg som var en senare generaldirektör för AMS 
menar att detta var en viktig förutsättning för effektiva åtgärder.253 Under 
1990-talet hade situationen förändrats och den socialdemokratiska synen 
på arbetsmarknadspolitiken hade delvis omdanats. Den fackligt initierade 
arbetsmarknadspolitiken som sedan länge hade socialdemokratiskt stöd 
hade reformerats vilket gjorde att kopplingarna mellan arbetsmarknads-
verket, arbetsmarknadens parter och den politiska makten hade fått en 
mindre betydelse. En annan betydelsefull faktor var att socialdemokratin i 
perioder var i opposition. 

Vad hände med AMS centrala styrelse när SAF valde att hoppa av? I den 
nya, icke partsammansatta styrelse som utsågs 1992 blev generaldirektören 
ordförande och ledamöterna utsågs av regeringen. Samtidigt bildades en 
rådgivande nämnd för samverkan med arbetslivsföreträdarna. Den bestod 
av ledamöter från arbetsgivar- och arbetstagarsidan. Generaldirektören 
blev ordförande i nämnden. För att uppnå likformighet i landet förändra-
des LAN på samma sätt, med skillnaden att landshövdingen satt som ord-
förande i den regionala styrelsen. 

                                                      
253 Rehnberg. B. (1999) Till arbetsmarknadens förfogande- En personlig skildring av den svenska arbetsmarknadens utveckling. 

Hjalmarsson och Högberg. Stockholm. 
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Figur 31 Arbetsmarknadsverkets organisation 1996 

 
Som modell gav formen upphov till otydliga ansvarsförhållanden. Arbets-
marknadsverkets länsarbetsmarknadsdirektörer var ansvariga inför den 
regionala länsarbetsnämnden. Men de utsågs av regeringen på förslag av 
myndighetschefen och var underställda generaldirektören. Oklarheten med 
den nya styrelsen blev alltså följande: Var länsarbetsmarknadsdirektören 
formellt underställd sin egen länsarbetsnämnd, sin generaldirektör eller 
regeringen? En respondent exemplifierar det med att hon lämnade sitt 
uppdrag som länsarbetsmarknadsdirektör eftersom hon hade fått nya an-
ställningsförhållanden som var oacceptabla för henne. Hon flyttade istället 
tillbaka till AMS huvudkontor där hon arbetat tidigare, mot generaldirek-
törens vilja. Eftersom hon var formellt utsedd av regeringen kunde gene-
raldirektören inte påverka hennes anställning vid myndigheten.254 

Trots att målsättningen var att förtydliga och renodla rollerna internt 
och externt så fick den förda politiken en stor påverkan på verkets geogra-
fiska organisering. 

                                                      
254 Intervju  5. 
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Den interna administrationen koncentreras  
I slutet av 1990-talet genomfördes en stor omorganisation. Bakgrunden 

var rationaliseringskrav från regeringen. Lågkonjunkturen i början av 
1990-talet innebar stora samhällsekonomiska påfrestningar förutom en 
hög arbetslöshet. Kostnaderna bara för arbetsmarknadspolitiken har upp-
skattats till 630 miljarder kronor under 1990-talet.255 För att hålla ner sta-
tens utgifter lanserades bl. a ett sparprogram på statsförvaltningen. Tanken 
var att all statlig förvaltning skulle minska sina kostnader med 11 %. Ef-
tersom arbetsförmedlingens arbetsbörda ökade till följd av den höga ar-
betslösheten undantogs arbetsmarknadsverket i början av 1990-talet från 
sparkraven.   

Trots att besparingarna kunde skjutas på framtiden sökte man stor-
driftsfördelar. En koncentration av verksamheten till regional nivå hindra-
des av att ADB-systemen var ålderdomliga och t.ex. lönehanteringen förut-
satte personliga kontakter för att fungera tillfredställande. En intern utred-
ning utrycker saken så här:  

”En regionalisering av verksamheterna är tveksam eftersom handläggningen 
vid LAN inte enbart består av enbart registreringsarbete utan också hanter-
ing av enskilda individer. I båda fallen är hanteringen vid LAN ett viktigt 
led i beslutsprocessen.”256  

Citatet pekar på två faktorer som var agerade återhållsamt på koncentra-
tion av verksamhet. Det första var att ADB-systemen var omoderna och 
det andra var att LAN fortfarande var en viktig instans för beslutsfattandet 
i olika frågor. 

År 1997 nådde sparkraven även till arbetsmarknadsverket. AMS beslu-
tade att besparingarna i möjligaste mån skulle läggas på central och regio-
nal nivå. Den lokala nivån skulle skyddas. Man ville behålla personalen 
där arbetsbelastningen var som tyngst och man ansåg att genom att decent-
ralisera beslut till lokal nivå gick att minska kostnaderna. Länsarbets-
nämnderna bantades väsentligt 1997-98 då deras administration bröts ut 
ur den regionala nivån och koncentrerades till ett mindre antal orter i lan-
det. Samtidigt införde man ett interndebiteringssystem för att öka konkur-
rensen inom verksamheten. Vissa omorganiseringar genomfördes efter 
tjänsteorganisationsreformen.  

Konsekvensen av reformen blev att den centrala och den lokala nivån 
förstärktes relativt sett. Ökningen av den centrala nivån berodde på att det 

                                                      
255 Ackum Agell, S., Forslund, A., Harkman, A., Johansson, E., Lundin, M., Martinsson, S.  Persson. (2000) Erfarenheter av nittiotalets 

arbetsmarknadspolitik. IFAU. Uppsala. Sid. 1.  

256 Portén, B. (1992) Regionalisering av löne- och bidragsadministrationen inom Arbetsmarknadsverket. Rapport 1992-01-28. 
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inrättades ett informationscentrum i Söderhamn och att man förstärkte 
resurserna för att utveckla Arbetsförmedlingen Internet. Organisationen 
blev allt mer timglasformad, med många anställda på lokal nivå och rela-
tivt många anställda på central nivå. Under slutet av 1990-talet hade alltså 
organisationen fortsatt på den utstakade vägen och ledningsfunktionerna 
renodlades i och med att den interna administrationsorganisationen bilda-
des. När dessa delar bröts ut kunde även deras arbetsuppgifter renodlas 
och tydliggöras bl.a. med ett interdebiteringssystem. Det har dock funnits 
en omfattande kritik mot hur systemet har fungerat. Det har karaktärise-
rats som att man ”leker affär” utan att någon egentlig konkurrens har 
uppstått. 

De ökade kraven på effektivitet och besparingar ledde under 1990-talet 
till att relationen mellan central, regional och lokal nivå inom arbetsmark-
nadsverket förändrades. Vissa platser blev i landet som ett resultat av detta 
stödjepunkter för den interna administrationen. Förutom de sysselsätt-
ningsmässiga effekterna drev omorganisationen fram nya drivkrafter till en 
fördjupad territoriell förändring av organisationen. 

Regionala avvikelser blir ett problem 
Spänningen mellan lokal anpassning och enhetlighet blev tydlig då man såg 
att det fanns avvikelser i hur arbetet vid de olika länsarbetsnämnderna var 
organiserat. De ursprungliga farhågorna att lokala och regional kännedom 
var viktig för tjänsteproduktionen kom på skam. Införandet av tjänsteor-
ganisationen verkar enligt mina respondenter ha gått smärtfritt. Utan att 
AMV hade haft det som ett huvudsakligt motiv till omorganiseringen inne-
bar uppbyggandet av tjänsteorganisationen en förskjutning mot en mer 
enhetlig organisation.257 

Även i den del av verksamheten som sysslade med kundkontakter fanns 
betydande skillnader mellan kontor och län. Satsningen på lokal anpass-
ning av arbetsmarknadspolitiken hade inneburit att stora resurser hade 
satsats på nya arbetsmarknadspolitiska åtgärder. I den decentraliserade 
organisationen fanns ett antal system för uppföljning och utvärdering av 
verksamheten, men det var ändå svårt att bedöma effekterna och att hålla 
ordning på resurserna som flödade in. Det saknades effektiva IKT-system 
för att driva den omfattande åtgärdsadministrationen. När dessa med tiden 
utvecklades blev regionala skillnader uppenbara och blev i sig en bidragan-
de orsak till att förändra organisationen mot en större enhetlighet. 

Redan 1992 påtalade ekonomienheten på AMS att det var svårt att kon-
trollera alla resurser som man skulle hantera. Man skriver: 
                                                      
257 Intervju 2. 
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”Grunden för en bättre kontroll över verksamheten är emellertid 
inte en bättre redovisning av det som redan hänt, utan bättre pla-
nering och styrning av det som kan eller bör hända.”258 
   

AMV hade svårt att kontrollera kostnaderna för arbetsmarknadspolitiken. 
RRV riktade 1996 en invändning mot AMV:s årsredovisning. Verket hade 
bl.a. överskridit anslaget för arbetsmarknadspolitiska åtgärder med 280 
miljoner. Enligt RRV visade detta på en brist på intern styrning och upp-
följning. Regeringen skrev i sin vårproposition att: 

 
”Regering ser mycket allvarligt på det inträffade och delar RRV:s 
bedömning att det finns brister i AMV:s interna styrning och upp-
följning.” 259 

  
Det kom krav om en noggrann redovisning av verksamheten varje månad 
från AMS. Dessutom gick utvecklingen på myndighetsområdet mot en 
ökad kontroll. Alla myndigheter som ålades en årsredovisning skulle pre-
sentera delårsrapporter. Staten tryckte alltså på för att få fram bättre sy-
stem för redovisning av pengarna och att styrinstrumenten skulle utvecklas. 
 

Datoriseringen av AMS: ADB-tiden 
Vi har hittills studerat hur ekonomiska och ideologiska drivkrafter har 
förändrats från den fordistiska perioden fram till 1990- och 00-talet. Hit-
tills har vi inte berört den tekniska revolution som har möjliggjort den nya 
organisationen. Därför ska vi vända tillbaka i tiden och analysera hur IKT 
har använts inom Arbetsmarknadsverket och hur tekniken har samverkat 
med de andra drivkrafterna som format organisationen. Eftersom utveck-
lingen startade redan under 1970-talet bryts den kronologiska framställ-
ning för att i detalj studera varför den tekniska utvecklingen undan för 
undan blev allt mer betydelsefull för arbetsmarknadsverkets geografiska 
organisering. 

Arbetsmarknadsverket är en av de myndigheter som har satsat mest på 
utveckling av IKT. Tekniken har varit central för hur verksamheten har 
organiserats internt under de senaste 20 åren och hur verket under senare 
tid har förändrat sina kundkontakter. Den omfattande renodlingen och 
                                                      
258 Resurser och planerade åtgärder – en sammanställning av resurser och planerade åtgärdsvolymer vid länsarbetsnämnderna med 

ledning av novemberenheten 1992-11-19 sid. 10. 

259 Proposition.1995/1996:150. 
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formateringen hade i praktiken varit omöjlig att genomföra utan den nya 
tekniken. 

Användning av tele- och datorhjälpmedel har långa anor inom AMV. 
Redan i slutet av 1960-talet drev arbetsförmedlingen försök med telefoner 
både i kassaärenden och i arbetsförmedling. Istället för personliga besök 
blev det möjligt att per telefon meddela arbetsförmedlingen att man sökte 
arbete. Arbetsförmedlingen ringde om något ledigt jobb dök upp. Även om 
utvecklingslinjen inte varit rak har de tekniska försöken lett mot ett ökat 
utnyttjande av data- och kommunikationsteknik i verksamheten. 

I statskontorets översyn över arbetsmarknadsverket 1968 föreslogs att 
AMV skulle använda sig av ADB i sin verksamhet för att kunna rationali-
sera. Efter en studieresa till USA, där ADB redan hade börjat användas, 
tillsattes en omfattande internutredning i början av 1970-talet för att utre-
da frågan. 

De första försöken med ADB-producerade platslistor startade i början 
av 1970-talet i Stockholm och systemet spreds successivt till mindre orter. 
Platslistorna hade helt ersatt de gamla lokala platslistorna i slutet av 1970-
talet. Rent praktiskt kom listorna från en platsbank som innehöll nyan-
mälda jobb som registrerades på arbetsförmedlingarna. Informationen 
samlades in och skickades till fem platser i landet. Därefter sammanställdes 
en platslista med lediga jobb för varje län. Dessutom kunde informationen 
användas för statistikproduktion. Det var kontoren som både lade in ny-
anmälda platser och gallrade bort aktuell information från systemet inkod-
ningsterminaler.260 I den här perioden av datoriseringen var fortfarande 
lokalkontoren viktiga instanser för att få systemet att fungera eftersom de 
spred informationen till de arbetssökande och samlade upp informationen 
om lediga jobb som senare publicerades i listorna. Ett problem som kvar-
stod var att hitta informationen som passade för den enskilda sökande. 

Ett fullständigt söknings och matchningssystem utvecklades i mitten av 
1970-talet. Då verkställdes ett antal praktiska försök att söka i platsban-
ken med hjälp av terminaler. Det blev för första gången möjligt att söka i 
hela rikets lediga platser. Som ett resultat av datoriseringen infördes en lag 
om allmän platsförmedling. För att uppnå den efterstävade effektiviteten 
var en förutsättning att arbetsgivaren rapporterade in den lediga platsen till 
arbetsförmedlingen. Varje platsförmedlare fick tillgång till en egen terminal 
och kunde genomföra sökningar och matchningar. Dessutom kunde det 
nya systemet bl.a. 
 
a) Skriva ut anvisningskort 

                                                      
260 SOU 1990:31. Arbetsförmedling med ADB-resurser. Frizes. Stockholm  
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b) Registrera resultat från anvisningen 
c) Ge olika typer av påminnelser till handläggare 
d) Föra in uppgifter i sökande- plats- och arbetsgivaregister 
e) Söka i arbetssökanderegister för en arbetsgivare 
 
Systemet spreds med tiden till hela organisationen eftersom utvärderingar-
na visade att de var effektiva. Ett genomgående tema var att öka centralise-
ringen av datordriften för att öka effektiviteten i platsförmedlingen. Under 
1980-talet ökade därför datorkommunikationen inom organisationen. Det 
var en direkt följd av utbyggnaden av datoranvändningen i förmedlings-
verksamheten. Redan från början hade arbetsmarknadsverket klart för sig 
att de stora möjligheterna i ADB-systemet inte låg i arbetsmarknadspolitis-
ka vinster utan i att kunna rationalisera verksamheten ute på arbetsför-
medlingarna. 

Den ökade användningen av datorer var del av ett stort rationaliserings-
program som bedrevs inom verket på 1980-talet. Expansionstakten av 
terminaler var snabb. I mitten av 1980-talet var det möjligt att tillgå in-
formation om lediga platser från 340 sökterminaler på 200 kontor. I slutet 
av årtiondet fanns nästan 2000 terminaler och då hade man byggt upp ett 
nytt platsförmedlingssystem (AF90) som innehöll många olika delar för att 
underlätta arbetsförmedling. 

 
Sökanderegister: Information om den arbetssökande och kompetensprofil, 
Men även information om handlingsplan och anteckningar om ärendet 
Anvisningsstöd: När handläggaren hittar ett lämpligt arbete kunde anvis-
ning skrivas ut till individen som sedan kunde använda informationen på 
anvisningen för att söka det anvisade arbetet. 
Automatisk bevakning av lämpliga jobb med avseende på sökandes kom-
petensprofil 
Vissa administrativa stödfunktioner för att hjälpa handläggare. 
Ett platsregister som innehöll uppgifter om de lediga jobben som rapporte-
ras in 
Automatisk överföring av det lediga jobbet till platsbanken 
En handlingsplan för hur platstillsättningen ska ske 
Information om platsen fått en anvisning och om den lett till att platsen 
besatts. 
Ett arbetsgivarregister- Alla som någon gång skickat in en plats registreras 
och stödfunktioner för att föra in annan information. 
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Yrkesmallar som strukturerar hur kompetens och krav strukturerades i 
databasen för att möjliggöra matchning och sökning i databasen.261 
 
Mer hjälp än tidigare fanns alltså tillgängligt för arbetsförmedlarna, men 
fortfarande hade ingen avgörande förändring inträffat med avseende på 
vilken roll de olika verksamhetsdelarna hade i organisationen. Arbetsför-
medlarna hade t.ex. fortfarande en central roll både för inmatning och 
hämtning av information i systemet. 

Vid den här tiden introducerades ny teknik som skulle få stor betydelse 
för arbetsförmedlingsverksamheten. Det var självserviceteknik. Det första 
tekniska hjälpmedlet för självservice var platsautomaten. I slutet av 1980-
talet var bara ett 40-tal platsautomater utplacerade. De innehöll dagsaktu-
ella annonser och fyllig information om kommuner och företag. En annan 
liknande teknik var bildslingor som kunde visas på arbetsförmedlingar och 
andra offentliga platser dygnet runt. Arbetsförmedlingarnas möjlighet att 
nå ut till många människor förbättrades på ett enkelt och effektivt sätt. 

Fram till 1994 fanns registren, som var kärnan i AMS datorsystem, lag-
rade hos varje länsarbetsnämnd, men därefter byggdes ett centralt arbets-
förmedlingsregister upp. Tanken var att det nya centrala registret skulle få 
användas för: ”tillsyn, uppföljning och utvärdering av verksamheten och för 
framställning av avidentifierad statistik.”262 I efterhand är det uppenbart att 
centraliseringen av arbetsmarknadsverkets register var ett steg i att minska 
länsarbetsnämndernas arbetsuppgifter och banade vägen för koncentratio-
nen av den interna administrationen.  

Datoriseringen av AMS: Intranet- och Internettiden 
Platsbanken introducerades på Internet så tidigt som 1995 och utvecklades 
under senare delen av 1990-talet till att bli ett fundament för servicen på 
arbetsmarknadsområdet. Arbetsförmedlarnas roll i organisationen föränd-
rades i och med Internet. De steg som togs i och med självserviceutbyggna-
den i slutet av 1980-talet förstärktes. Arbetsförmedlarna var inte längre 
den viktiga länken mellan registrering av arbetssökande och lediga platser 
som de hade varit. Det utvecklades t.ex. en sökandebank, där personer 
själva kunde publicera sina meriter och göra sig tillgängliga för arbetsgiva-
re som kunde söka i databasen. AMV byggde ut ett nät av kundarbetsplat-
ser för de kunder som inte hade tillgång till Internet hemifrån.263Över en 

                                                      
261 Arbetsmarknadsverket. IT inom arbetsmarknadsverket. Arbetsmarknadsstyrelsen Ain 1998:2. 

262 Betänkande 1993/1994. AU24. 

263 Arbetsmarknadsverkets årsredovisning 1998 Sid. 27. 
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kvarts miljon personer använde Internettjänsterna i slutet av 1990-talet.264 
Det var först i slutet av 1990-talet arbetsmarknadsverket systematiskt sat-
sade på IKT utifrån ett mer strategiskt perspektiv. Man införde nya delar i 
sin Internettjänst och marknadsförde dem hårt. Samtidigt intoducerades 
nästa reform, distansvägledning, som baserades på IKT. 265 

Det som drev utvecklingen var enligt AMS dels teknologins förändring, 
men även nya och ändrade behov. Dessutom hade läget på arbetsmarkna-
den förbättrats vilket innebar att resurserna till arbetsförmedlingen mins-
kade.266 Internet och distansoberoende teknik blev ett sätt för AMS att 
upprätthålla servicen trots besparingar.  

De tidiga datorsystemen hade ingen stor betydelse för hur arbetsmark-
nadsverkets lokaliserade sin verksamhet. Den fysiska närheten till kunder-
na var fortfarande viktig för serviceproduktionen eftersom arbetsförmed-
larna fortfarande samlade in statistiken och utförde sökningar och match-
ningar. Länsarbetsnämnderna var viktiga bryggor mellan den lokala nivån 
och den centrala nivån när det gällde statistikinsamling och resultatredo-
visning. 

De system som användes för att stödja arbetsförmedling och ge service 
till kunderna är bara en del av de IKT-system som utvecklades inom ar-
betsmarknadsverket. Datorsystem som kunde hantera penningflöden, stati-
stik o s v utvecklades parallellt med platshanteringssystemen.  

När 1990-talets arbetsmarknadssituation förbättrades hade mål och re-
sultatstyrning, intern debitering redan införts i statsförvaltningen. Utveck-
lades de nya administrativa IKT-stöd riktades därför mot effektivare resul-
tatuppföljning och budgethantering. År 1998 bestod de administrativa 
systemen bl. a. av: 
Leda- Visar hur måluppfyllelsen ser ut för olika grupper i systemen exem-
pelvis långtidsarbetslösa eller handikappade. Det gick att studera utfallet 
för månad eller vecka och statistiken kunde brytas ner ända på kontorsni-
vå. Informationen spreds dessutom i organisationen varje vecka. 
Presto- Systemet för ekonomistyrning hjälpte AMS att hålla ordning på 
budgetplanering och följa upp verksamhetens hantering både av åtgärds-
medel och förvaltningskostnader. I systemet var det möjligt att analysera 
processen från beslut till utbetalning och det gick att summera på nästan 
vilken nivå som helst. Presto tog sin information från AF 90. 
Händel- Ett system för statistik över olika händelser som skett i AF 90 
vilket möjliggör analyser över utvecklingen på arbetsmarknaden. 
                                                      
264 Arbetsmarknadsverkets årsredovisning 1998 Sid. 27. 

265 Arbetsmarknadsverkets årsredovisning 1999. 

266 Arbetsmarknadsverkets årsredovisning 1999. 
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Vis- En informationstjänst som ligger på intranet och där ledningsinforma-
tion distribuerades och där måluppfyllelsen publicerades. Systemet innehål-
ler även blanketter, handläggarstöd för ekonomisk ersättning osv.  
Prosit Open- Ett ekonomisystem för att hantera ekonomisk hantering inom 
verket. 
Ett nytt PA-system  

 
De administrativa systemen medförde goda förutsättningar för verksled-
ningen att analysera resultaten inom verksamheten utan att gå via länsar-
betsnämnderna. Även att sprida information om målen och de uppnådda 
resultaten blev lättare och medförde en intern konkurrens. I symbios med 
de andra drivkrafterna så bidrog den här utvecklingen till en ökad centrali-
sering av kontroll- och ledningsfunktionerna.  

Under Internetperioden ökade även möjligheterna att utnyttja flexibla 
lösningar i tid och rum. Den relativt svaga påverkan som ADB-systemen 
hade för arbetsmarknadsverkets organisationsstruktur ökade under Inter-
netperioden. Under Internetperioden strukturerades därför tjänsteutbudet 
och arbetssättet hårdare för att fungera i den nya organisationen. 

Arbetsmarknadsverket struktureras hårdare 
Det finns fler orsaker än teknisk utveckling till att Arbetsmarknadsverket 
strukturerades hårdare mot slutet av 1990-talet. Två orsaker är övervak-
ning och rättsäkerhetsaspekter. Arbetsförmedlingarna har alltsedan de 
inrättades haft som en av sina uppgifter att övervaka arbetslösas arbetsvil-
ja. Under olika perioder har kontrollfunktionen betonats olika mycket. 
Under exempelvis försöken med öppen förmedling på 1960-talet började 
arbetsmarknadsverket med försök för att minska arbetsförmedlingens roll 
som a-kasseanstalt. GD Bertil Olsson ansåg att arbetsförmedlingen skulle 
fokusera på att förmedla arbeten istället för att vara kontrollanstalt. När 
försöket med öppen förmedling lades ner, skrinlade man även försöken 
med telefonanmälan till a-kassan. Orsaken var både att arbetsmarknadens 
parter var missnöjda med kontrollen och att de arbetslösa själva ansåg att 
kontakten med arbetsförmedlingen var för dålig. 

Den ursprungliga kontrollfunktionen för arbetsförmedlingen var att se 
till att reglerna i A-kassan följdes. När arbetslöshetsboomen kom i början 
av 1990-talet började arbetsmarknadsverket anklagas för att ha för dålig 
kontroll på vilka som uppbar olika former av stöd. Därför begärde AMS 
att få samköra sina register med RFV:s register under en månad för att se 
om det förekom fusk. Omfattningen av problemet visade sig vara ganska 
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litet, men att projektet genomfördes signalerade att en process mot större 
kontroll av arbetslöshetsförsäkringen hade börjat.267 

I slutet av 1990-talet blev det tydligt att synen på arbetslöshet hade för-
ändrats. Personer hade ett eget ansvar att ta arbeten som erbjöds och att 
kraven från samhällets sida på att medborgaren förstärktes. Om man bröt 
mot reglerna kunde man få sänkta ersättningsbelopp och i förlängningen 
kunde a-kassan ta beslut om att ersättningen skulle dras in. Mina respon-
denter menar att den hårdare regeltillämpningen som började komma i 
slutet av 1990-talet inte hade varit möjlig att praktisera i början av 1990-
talet eftersom efterfrågan på arbetskraft var så låg och att fokus för myn-
digheten snarare låg på att hitta sysselsättning än att kontrollera arbetsvil-
ja.268 

År 2000 ökade åter kraven på de arbetssökande. För att kunna få er-
sättning från a-kassan var man tvungen att aktivt söka lämpligt arbete. 
Året därpå kom nästa steg i samma riktning. För att få ersättning var den 
sökande tvungen att vara med och utveckla en individuell handlingsplan. 
Handlingsplaner var egentligen ingenting nytt, men utvärderingar hade 
visat att det fanns betydande skillnader mellan län och kontor. Kravet blev 
att det var obligatoriskt att upprätta en handlingsplan tillsammans med 
arbetsförmedlingen.269  Kraven på flexibilitet hos den arbetssökande ökade 
också. De första hundra dagarna fick den arbetssökande begränsa sitt sö-
kande till närområdet och till sitt yrke därefter var man tvungen att söka 
bredare för att om det var möjligt att hitta jobb. Även möjligheterna till 
rundgång i systemet begränsades i början av 2000-talet. De geografiska 
aspekterna på den här utvecklingen är tydliga. Den första är att betoningen 
på regler och enhetlighet förstärktes vilket innebar en hårdare strukturering 
av arbetet. Den andra är att arbetskraftens geografiska flexibilitet betona-
des. Arbetskraftens geografiska bundenhet gör den mindre mobil än flera 
andra produktionsfaktorer. Den ökade betoningen på arbete är en trend i 
många delar i västvärlden som vi såg i kapitel tre. I Sverige påbörjades 
omsvängningen i slutet av 1990-talet och har förstärkts under 2000-talet.  

För att minska regional variation i tillämpningen genomförde AMV en 
utbildnings- och informationskampanj gentemot sina arbetsförmedlare för 
att öka kunskapen om regelverket. Satsningen ledde till att ifrågasättandet 
av ersättningen ökade med över 20 % under 2001. Även de tekniska sy-

                                                      
267 Stickprojektet AMS interna dokument. 

268 Intervju 3. 

269 Proposition 1999-2000:98. 
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stemen användes för att ge påminnelser till personalen om att man hade en 
kontrollerande funktion gentemot de arbetssökande.270  

Motivet till att ha en geografisk spridd organisation hade tidigare varit 
att understödja sökprocessen. I takt med att matchningen underlättades av 
Internet framställdes den geografiskt spridda organisationen också som en 
förutsättning för att kontrollera arbetstagaren. AMS skriver att:  

 
”Tätare kontakter mellan arbetsförmedlarna och de arbetslösa syf-
tar bl. a. till att stödja de arbetslösa i deras arbetssökande. Med 
dessa tätare kontakter följer också att flera tillfällen uppstår då ar-
betsförmedlarna har anledning att informera arbetslöshetskassorna 
om förhållanden som kan strida mot arbetslöshetsförsäkringens 
villkor”.271 

 
Fram till 2003 hade AMS internt en egen avdelning som arbetade med att 
inspektera arbetslöshetsförsäkringen, men då inrättades en ny myndighet 
för detta ändamål ”Inspektionen för arbetslöshetsförsäkring”. AMS och 
länsarbetsnämnderna skulle lämna uppgifter som har betydelse för tillsy-
nen över ärenden om arbetslöshetsersättning till den nya myndigheten. 

Ett nytt steg i samma riktning var när det stiftades en lag 2006 som möj-
liggjorde informationsöverföring mellan a-kassorna och inom arbetsmark-
nadsverket. Genom att underlätta informationsflödet mellan dessa tänkte 
sig regeringen att servicen till de arbetssökande skulle förbättras.272 

I förhållandet till de arbetslösa förändrades synen på regionala skillna-
der. Inom organisationen innebar slutet av 1990-talet en åtstramning inom 
organisationen med avseende på regionala avvikelser. När synsättet även 
slår igenom gentemot medborgarna sker det under rättsäkerhetsparollen. 
Det finns inga hållbara orsaker till att myndighetsutövningen ska skilja sig 
åt i olika delar av landet. När en medborgare har kontakt med arbetsför-
medlingen ska han/hon behandlas på samma sätt oavsett var i landet kon-
takten tas. Den nya visionen hos arbetsmarknadsverket blev att kunden 
skulle bemötas och få samma service oavsett var i landet den bor. 

Syftet med omorganiseringen av arbetsmarknadsverket under 2000-talet 
har varit att skapa en geografiskt neutral organisation. Oavsett var i landet 
man finns ska organisationens tjänster se exakt lika ut och rättstillämp-
ningen ska se lika ut. Men svårigheten är att arbetsmarknaden inte ser lika 
ut i hela landet och att befolkningssammansättningen skiljer sig åt. Till-
                                                      
270 Arbetsmarknadsverkets årsredovisning 2001. Sid. 16-21. 

Arbetsmarknadsverkets årsredovisning 2003. Sid. 21. 

272 Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2005-06. AU5 
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lämpningen av regelverket i en del av landet kan få helt andra konsekven-
ser än samma regeltillämpning i en annan del av landet. Som en respondent 
utrycker det hela:  

”Men det har blivit större krav på de arbetssökande de senaste 
åren och det känner de. Och det känner vi också, ofta säger de till 
oss att vi ställer för hårda krav på dem. Det är ofta så att vi får 
den informationen från de arbetssökande medan vi får motsatta 
signaler uppifrån att vi måste skärpa kraven.” 273 

 
Det finns naturligtvis en stor acceptans för att regler ska tillämpas lika 
inom organisationen, men samtidigt finns en oro för att regeltillämpningen 
ska drabba personalen negativt. Ett sätt för myndigheten att komma runt 
problemet har varit att öka graden av kontakter med arbetssökande på 
distans. Närhet till medborgaren framhålls allt som oftast som en förut-
sättning för ett bra myndighetsutövande. Men användning av distansöver-
bryggande teknik kan även användas till att minska de personliga banden 
mellan tjänsteman och medborgare och därigenom underlätta ett likfor-
migt handläggningssätt och myndighetsutövande. 

Den här genomgången visar att arbetsmarknadsverket påverkades av ett 
antal drivkrafter som styrde den rumsliga organisationen av verksamheten. 
De drivkrafter som har berörts här är: 
 
1) Nya förutsättningar för att bedriva ekonomisk politik jämfört med tidi-
gare. Den ekonomiska politiken blev allt mer inflätad i den globala eko-
nomin vilket styrde den ekonomiska politiken. 
 
2) Arbetsmarknadspolitikens mål förändrades från att stimulera geogra-
fisk- och branschrörlighet för att hålla tillbaka inflation till att uppnå vo-
lymmål och att aktivera de arbetssökande.  
 
3) Till följd av besparingskrav på statsförvaltningen under 1990-talet 
genomfördes omorganisationer för att öka effektiviteten. Det ledde till en 
geografisk koncentration av verksamheten. 
 
4) Volymen på insatserna och samarbetet med kommunerna drev fram en 
förbättrad budgetkontroll och utvärdering av de arbetsmarknadspolitiska 
åtgärderna. 
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5) IKT- systemen mognar och Internet slår igenom. Drivkrafterna mot en 
ökad centralisering och koncentration av verksamheten förstärks eftersom 
IKT-systemen möjliggör detta. Den tekniska utvecklingen har möjliggjort 
omorganisationen, men den har inte i sig självt inte drivit omorganisatio-
nerna. 

 
6) Kontroll av medborgarna och lika hantering av ärendena bidrog till en 
ökad geografisk likriktning. Den förbättrade genomlysningen av Arbets-
marknadsverkets verksamhet visade regionala skillnader som inte var 
önskvärda.  

En gemensam myndighet 
Vad hände med organisationen när situationen på arbetsmarknaden hade 
förändrats under 1990-talet? När Bosse Ringholm blev GD i AMS 1997 
startade en utveckling av arbetsmarknadsverkets målstyrningsmetoder. 
Man utarbetade resultatindikatorer, där statistik löpande stämdes av mot 
de uppsatta målen för olika delar av organisationen. Tidigare hade infor-
mationen funnits, men eftersom det inte var möjligt att sprida informatio-
nen effektivt i organisationen förrän 1997 hade genomslaget i verksamhe-
ten inte varit stort. När det interna informationssystemet LEDA togs i bruk 
kunde länsarbetsnämnder och lokalkontor övervakas och stödjas på ett 
bättre sätt än tidigare. Samtidigt kunde länen enklare jämföra sina resultat. 
Det skapades en intern bench-marking inom organisationen.  

Eftersom Ringholm utsågs till finansminister när Erik Åsbrink lämnade 
sin post med kort varsel, blev hans period som generaldirektör kortvarig. 
Till hans efterträdare utsågs Anders L Johansson 1999 som kom från ar-
betslivsinstitutet. Utvecklingen av förmedlingsverksamheten fortsatte ut-
vecklas under hans ledning.274 

Samtidigt som målstyrningen utvecklades tog man itu med de tjänster 
som arbetsförmedlingen skulle erbjuda sina kunder. AMV utvecklade ett 
antal tjänster och stöd för att underlätta sökprocessen. Tanken var att de 
som hade lätt att hitta nya arbeten och hade hög datavana skulle sköta sina 
egna ärenden. Därigenom skulle personalen skulle få mer tid över för de 
som behövde mer stöd. På så sätt påminde tankarna bakom försöken med 
öppen förmedling som utvecklades på 1960-talet.  

Vid tidpunkten för millennieskiftet hade struktureringsfasen övergått i 
vad som kan betecknas som en formateringsfas. De lokala avvikelserna 
mellan olika kontor försvann. Tjänstutbudet var samma, regeltillämpning-
en harmoniserades och kontoren arbetade på samma sätt.  
                                                      
274 Intervju 1. 



 DANIEL BRANDT  Geografiska perspektiv på den moderna statens organisering I 189
 

Men fortfarande fanns länsarbetsnämnder kvar på regional nivå med 
självständiga styrelser. Det utgjorde ett problem för verksledningen att det 
formella förhållandet mellan dessa olika delar fortfarande var oklart. AMS 
framställde en begäran att ombilda AMV till en gemensam myndighet. Det 
var både ett resultat av den interna förändringen men även av ett antal 
utvärderingar och revisionsrapporter som gjordes under 1990-talet som 
påvisade stora problem med styrning och kontroll av verksamheten.  

Kritik hade riktats från många håll att det inte var tillräckligt god kon-
troll över de insatser som gjordes inom AMV. Arbetet med de s.k. otradi-
tionella medlen var ett sådant.275 Det var ett decentraliserat system med fria 
pengar som gav upphov till stora problem för myndighetsledningen. De 
hade svårt att veta vad pengarna hade gått till och vilka effekter de hade 
fått. 

För att kunna kontrollera de stora belopp som arbetsmarknadspolitiken 
omsatte på 1990-talet inrättandes av en ny revisionsorganisation.276 Kon-
sekvensen blev en centralisering av internrevisionen. En orsak var EU-
bidragen som krävde förbättrad intern kontroll. De första revisionsberät-
telserna pekade på brister i den interna kontrollen. Det fanns även oklarhe-
ter i hur ansvarsförhållandena såg ut i de kontrollerade fallen. 

Arbetsmarknadsverket fick även hård kritik från RRV angående hur vis-
sa typer av bidrag hade använts av en länsarbetsnämnd. Eftersom den 
största delen av pengarna och projekten hanterades av länsarbetsnämnden 
kunde inte AMS svara på kritiken. Därför lade verksledningen ut ett revi-
sionsuppdrag på en konsultfirma för att undersöka hur de otraditionella 
medlen hade hanterats. Utredningen visade att det hade förekommit 
bristande rutiner i hanteringen av bidragen och att det rådde en kultur 
inom organisationen som inte var förenlig med hur bidragen borde hante-
ras. Även riksdagens revisorer granskade de otraditionella åtgärderna. De 
konstaterade en rad brister i länsarbetsnämndernas interna kontroll och 
föreslog att kontrollen och återrapporteringen borde förbättras. Som ett 
resultat av det påbörjades utvecklingen av IKT- verktyg som stödde denna 
internkontroll och måluppföljelse.277  

De anförda exemplen visar att både interna och externa analyser pekade 
på att den decentraliserade strukturen och målstyrningsmodellen ledde till 
ett antal oklarheter om hur ansvaret var fördelat inom AMV. Även kon-
trollfunktionen var bristfällig vilket innebar att felaktiga utbetalningar 
genomfördes och att rent bedrägeri inte upptäcktes. Resultatet av denna 
                                                      
275 Redovisning av insatser med otraditionella medel 1991-05-17. Dnr PF 10. 1013/90. 

276 Revisionsrapport över verksamhetsårets 1995/96 iakttagelser och slutsatser. 1997-02-13. 

277 Skrivelse 2001/2002 RR07 
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insikt blev att ett antal beslut som stärkte den centrala nivåns kontroll och 
makt över organisationen. Men förändringarna mot en mer centraliserad 
politik på bekostnad av det lokala och regionala självbestämmandet gick 
inte helt smärtfritt. I början av 1997 riktade Skånes länsarbetsnämnd ett 
klagomål mot att det regionala självbestämmandet minskade inom arbets-
marknadspolitiken278 Även Landskrona kommun menar att:  

 
”Det känns därför mycket nedslående att tvingas ta ansvar för en 
arbetsmarknadspolitik som inte får utformas efter de lokala förut-
sättningarna och den kunskap vi gemensamt besitter.”279  

 
Flera kommuner och länsarbetsnämnder utryckte vid denna tid missnöje 
med att möjligheterna att använda arbetsmarknadspolitiska medel kraftigt 
beskars.  

Anders L Johanssons uppgift var att förändra organisationen för att bl.a. 
bättre kunna hantera bidrag och utbetalningar på ett mer enhetligt och 
kontrollerat sätt. Flera olika utvecklingslinjer sammanstrålade mot behovet 
av en enhetlig organisation. Betydande skillnader i organisationskulturen 
mellan olika delar av landet ledde till att servicen skiljde sig åt, bidragen 
hanterades olika och att personer behandlades olika. Steg för steg under-
minerades länsarbetsnämndernas roll i organisationen. Exempel på föränd-
ringar som under 1990-talet minskade länsarbetsnämndernas betydelse var 
centraliseringen av internrevisionen, centraliseringen av ADB-utvecklingen 
och regionaliseringen av tjänsteorganisationen. Dessutom hade den teknis-
ka utvecklingen gjort organisationen mer transparent vilket innebar att 
regionala och lokala skillnader blev mer uppenbara för alla anställda inom 
organisationen. De nya datasystemen för exempelvis lönehantering bidrog 
också till en koncentration av verksamheten.  

Vid millennieskiftet skärpte regeringen tonen mot arbetsmarknadsver-
ket. Regeringen  skriver:  

”De senaste årens allvarliga kritik mot brister i ekonomistyrning innebär 
krav på åtgärder. Många länsarbetsnämnder har inte klarat av verksamhe-
terna på ett godtagbart sätt och AMS förfogar inte i tillräcklig omfattning 
över erforderliga styr-, uppföljnings- och kontrollsystem.”280 

 

                                                      
278 Brev till arbetsmarknadsdepartementet 1997-01-21. Åtgärdsplaneringen av arbetsmarknadspolititiska insatser budgetåret 1997. 

279 Brev till chefen för arbetsmarknadsdepartementet 6/3 1997. 

280 Proposition 1999-2000:98. 
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AMS framställde en begäran till regeringen att få bli en sammanhållen 
myndighet år 2000. Regeringen kunde välja mellan att fortsatta med AMS 
som central chefsmyndighet med regionala myndigheter som formellt var 
fristående precis som tidigare, eller att slå ihop de olika nivåerna till en 
enda myndighet. Bakgrunden till att statsförvaltningen ofta är uppdelad i 
centrala och regionala myndigheter är att förvaltningen behöver den regio-
nala nivån för att anpassa politiken till regionala förhållanden, och att 
förankra beslut som tagits på central nivå. Nackdelen är att det kan bli 
oklara styr- och kontrollförhållanden och att det är lättare att det uppstår 
olika kulturer mellan olika delar av myndigheterna, som hade var fallet vid 
AMV.  

Regeringen biföll inte AMS begäran utan beslöt att den regionala nivån 
skulle bestå, men med ett begränsat ansvar. Man valde alltså en mellan-
form. Länen skulle själva behålla visst lekmannainflytande över arbets-
marknadspolitiken men länsarbetsmarknadsdirektörens makt förstärktes. 
Länsarbetsdirektören blev formellt ansvarig för verksamheten i länet inför 
generaldirektören men inte inför sin styrelse. Arbetsmarknadsdirektören 
blev dessutom del in en nationell ledningsgrupp och därmed förbättrades 
kontakten mellan den centrala och den regionala nivån. 281  Ledningsorga-
net blev med så många ledamöter ganska otympligt och mina respondenter 
ger bilden av att ledningsgruppen blev för stor för att vara tillräckligt effek-
tiv.282 

Regeringen avslog AMS begäran med den officiella motiveringen att en 
sammanslagning skulle äventyra insynen och det demokratiska inflytandet 
över verksamheten.283 Intervjuerna visar att en bidragande orsak till att inte 
regeringen biföll begäran även var att landshövdingarna mobiliserade så 
hårt motstånd mot förslaget att det blev politiskt omöjligt att driva igenom 
det vid den aktuella tidpunkten. Men arbetet för att göra AMV likformigt i 
hela landet fortsatte.  

Trots regeringens avslag fortsatte AMS med att formatera verksamheten. 
År 2001 initierades ett fempunktsprogram inom AMV.284 Det gick bl. a. ut 
på att förbättra styrningen av verksamheten, öka effektiviteten, öka rättsä-
kerheten och förbättra likformigheten. De områden som täcktes in av fem-
punktsprogrammet var; gemensamt uppdrag och ett arbetsmarknadsverk, 
AMV i omvärlden, ledning och styrning, skapa en lärandeorganisation och 
att förbättra utvärdering och förnyelse av verksamheten. Fempunktspro-
                                                      
281 Det nya arbetsmarknadsverket. Statskontoret 2004 

282 Intervju 6. 

283 Arbetsförmedlingen- En ny myndighet. AMS PM 2007-04-20. Dnr 07-713. Sid.3 

284 Betänkande 2005/06 AU1.  
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grammet var grunden för det nya styrdokumentet Af Sverige som kom 
2002.285  

Det stora utvecklingsarbetet från 2000 och framåt visar att trenden av 
renodling och förtydligande av tjänsterna gentemot arbetssökande och 
arbetsgivare utvecklades snabbt vid denna tid. 

För att utreda frågan om en eventuell framtida förändring av verksam-
heten gav regeringen i uppdrag till statskontoret att studera hur den för-
ändrade styrformen inom arbetsmarknadspolitiken hade fungerat och hur 
de inblandade parterna, d v s företrädare på skilda nivåer inom AMS, 
länsarbetsnämnderna och arbetsförmedlingarna hade reagerat på föränd-
ringarna. Statskontoret konstaterade att många inom arbetsmarknadsver-
ket var nöjda med konstruktionen med regionala styrelser med begränsat 
ansvar. De regionala styrelserna var en form av diskussionsforum där de 
regionala parterna kunde utbyta tankar och erfarenheter. Trots att förord-
ningen hade förändrats så var det i grund och botten ingen större föränd-
ring i hur arbetet gick till. I praktiken hade styrelserna redan före föränd-
ringen arbetat som styrelser med begränsat ansvar. När det gällde framtida 
förändringar av verksamheten ansåg Statskontoret att AMV borde slås 
ihop till en sammanhållen myndighet.286 

Under första delen av 2000-talet arbetade alltså myndigheten med ett 
omfattande projekt som benämndes som AF Sverige för att harmonisera 
verksamheten. Till följd av bl. a statskontorets utvärdering och flera olika 
utvärderingar som påvisade ledningsproblem inom verksamheten beslutade 
Regeringen slutligen 2006 att AMV skulle omorganiseras till en myndighet. 
Samtliga Länsarbetsnämnder och AMV lades ner och de lades samman till 
den nya myndigheten som fick namnet ”Arbetsförmedlingen”.287 De punk-
ter som fanns med i det ursprungliga fempunktsprogrammet var vid tiden 
för bildandet av den nya organisationen vägledande för vad man ville upp-
nå med den nya organisationen 2010. 

                                                      
285 Statskontoret (2004) Det nya arbetsmarknadsverket. Sid.55. 

286 Statskontoret (2004) Det nya arbetsmarknadsverket. 

287 Arbetsförmedlingen- En ny myndighet. AMS PM 2007-04-20. Dnr 07-713. 
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Figur 32 Arbetsförmedlingens organisation 2010  
 (Källa: www.arbetsformedlingen.se) 
 
Avgörande för den geografiska organiseringen var arbetsmarknadsregio-
nerna. De gamla arbetsmarknadsnämnderna skrotades och att nya former 
för lekmannainflytandet introducerades. Länsarbetsnämnderna försvann 
och personalen överfördes till antingen till den nya centrala stabsorganisa-
tionen eller till arbetsförmedlingarna som arbetade utifrån de lokala ar-
betsmarknadsregionernas indelning, ofta flera kommuner. Betoning på 
närvaro i varje kommun tonades ner. För att inte varje chef i den centrala 
förvaltningsnivån ska få för många underställda delades landet in i ett an-
tal olika regioner som bestod av ungefär lika många arbetsmarknadsområ-
den. Denna regionindelning samordnades med försäkringskassans nya 
regionindelning. En fördel med organisationen är att den lätt kan ändras 
eftersom regionerna styrs från Stockholm.  

En slutsats av det här avsnittet är att de drivkrafter som påverkade Ar-
betsmarknadsverket under 1990-talet fick stora geografiska konsekvenser 
under 2000-talet. Staten övergripande ekonomiska politik har i slutändan 
har lett fram till en delvis ny rumslig organisering av arbetet inom statsför-
valtningen. Den kvantitativa genomgången av omfördelningen av Arbets-
marknadsverkets personal mellan 1986 och 2007 fångar inte upp de kvali-
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tativa förändringar som omorganisationerna inom verket har gett upphov 
till.   

Arbetsmarknadsverkets nya geografi växer fram 
En viktig orsak till att arbetsmarknadsverket lyckades upprätthålla den 
aktiva arbetsmarknadspolitiken under 1990-talets lågkonjunktur var att 
verksamheten bedrevs i samarbete med kommunerna. Arbetsmarknadsver-
kets territoriella indelning baserades på kommuner och län i början av 
1990-talet. Arbetsmarknadsverkets territoriella indelning underlättade på 
så sätt samarbete med andra aktörer offentliga aktörer och decentralise-
ringen av arbetsmarknadspolitiken i början av 1990-talet var en fortsätt-
ning av 1980-talets decentraliseringar. Bilden hos mina informanter var att 
den decentraliserade arbetsmarknadspolitiken fungerade effektivt. Det 
fanns ”fria” pengar och kommunerna organiserade många åtgärder som 
finansierades av arbetsförmedlingen. Egentligen var detta inte önskvärt för 
staten eftersom det i många fall blev svårt att upprätta ett fokus på den 
nationella arbetsmarknaden, men trycket var stort att hitta lösningar på de 
arbetsmarknadspolitiska problemen. Som ett resultat skaffade många 
kommuner sig egna arbetsmarknadspolitiska avdelningar för att hantera 
arbetsmarknadsfrågor. 1995 hade bara två av tio kommuner sådana orga-
nisationer. 1997 hade sju av tio skaffat egna arbetsmarknadspolitiska av-
delningar.288 

Mot slutet av 1990-talet försvagades det lokala inflytandet över arbets-
marknadspolitiken. Ett viktigt argument mot den decentraliserade arbets-
marknadspolitiken var det svårt att utvärdera hur de fria medlen hade 
använts.  

Den territoriella kopplingen mellan tjänsteproduktion och kunderna har 
gradvis försvagats.  De första datasystemen utvecklades för att sprida in-
formation om samtliga lediga arbeten i landet till arbetsförmedlarna. När 
Internet slog igenom på slutet av 1990-talet kunde informationen spridas 
direkt till kunden utan att arbetsmarknadsverkets personal behövde vara 
involverade i processen. Personalen var dock fortfarande nödvändig för att 
fylla i kunduppgifter i arbetsmarknadsverkets interna register. Personalen 
agerade både som gate-keeper och servicepersonal. Under 2000-talet har 
allt mer av detta arbete decentraliserats till kunderna med stöd av persona-
len. Men det kunde nu ske på distans vilket minskade beroendet av fysiska 
möten. Upplösningen av kopplingen mellan tjänsteproduktion och kunder 
har lett till en ökad formalisering. För att distansoberoende lösningar ska 
fungera krävs att tjänsteutbud och handläggningsrutiner är standardisera-
                                                      
288 Lundin, M. (2007) sid.22. 
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de. Genom att strukturera arbetet vid arbetsförmedlingarna genom centra-
la direktiv blev enhetligheten vid platsförmedlingen större i början av 00-
talet. Detta innebar att möjligheterna till distansförmedling ökade. Lokal 
praxis och regeltillämpning skulle arbetas bort. Genom att fokusera arbetet 
inom myndigheten till ett antal tjänster som skulle erbjudas till arbetssö-
kande och arbetsgivare förbättrades tydligheten i vad som skulle produce-
ras. Den strukturerade ärendehanteringen blev en logisk följd av kraven på 
bättre uppföljning av verksamheten och en strävan att söka stordriftsförde-
lar. 

Formateringen gav upphov till en ny rumslig logik inom organisationen. 
En del av arbetsförmedlingsarbetet sköts sedan mitten av 00-talet av call-
centers på ett fåtal orter i landet. Det innebär att produktionen av tjänster 
under 2000-talet har gått samma väg som den verksgemensamma admi-
nistrationen gjorde under 1990-talet. Denna rumsliga logik står i motsatts 
till den traditionella sociala dimensionen i förmedlingsarbetet. Den byggde 
på att arbetsförmedlarna hade djupare personliga kontakter med sina kli-
enter. Under en långvarig kontakt kunde personliga bindningar uppstå som 
kunde försvåra enhetlig, rättssäker och effektiv tillämpning av regler. När 
kontakterna med klienterna överfördes till distansförmedlingskontor mins-
kade faran för sådana personliga bindningar. Därför påverkar tjänstepro-
duktionens lokalisering även hur ärenden behandlas. Å andra sidan inne-
bär koncentration av ärendehantering att djupare kunskaper om den lokala 
arbetsmarknadsutvecklingen riskerar gå förlorade.  

I början av 1990-talet hade arbetsförmedlingen monopol på att förmed-
la jobb. En lag förbjöd privat arbetsförmedling. Bakgrunden var att staten 
ville skydda arbetslösa från marknadskrafterna. Det var ett exempel på en 
dekomodifiering av en statlig tjänst.  I början av 1990-talet togs denna lag 
bort och privata aktörer tilläts agera på marknaden. En snabbt växande 
bemanningsbransch blev följden. Ett annat resultat av avregleringen och 
renodlingen av arbetsuppgifter var att man började köpa in tjänster som 
tidigare betraktats som kärnverksamhet. Eftersom andra aktörer kunde 
ansvara för att producera tjänsten behövde man inte längre ha lika god 
geografisk täckning.  

Koncentrationstendenserna har uppvägts av ett antal drivkrafter som 
verkat i motsatt riktning. Den aktiva arbetsmarknadspolitiken har ersatts 
av en tydligare arbetslinje som betonar individens skyldighet att stå till 
arbetsmarknadens förfogande. I den post-keynesianska konkurrensstaten 
stimuleras arbetskraftsförsörjning till företagen. Arbetsmarknadsverkets 
traditionella roll att underlätta strukturomvandling i det fordistiska syste-
met genom utbildning och olika former av bidrag har omdefinierats. 
Många av grundelementen i den ekonomiska politiken reformerades i bör-
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jan av 1990-talet. Under 1970- och 80-talet hade inflationen blivit allt för 
hög, vilket ledde till försämrad konkurrensförmåga för industrin. Lösning-
en blev ofta att devalvera valutan, vilket kortsiktigt löste problemen men i 
det långa loppet inte sågs som en framkomlig väg. I början av 1990-talet 
svängde statens ekonomiska politik mot inflationsbekämpande, riksbanken 
blev självständig och den fulla sysselsättningen som övergripande politiskt 
mål tonades ner. 

1990-talet var en vattendelare mellan den keynesianska välfärdsstaten 
och den post-keynesianska konkurrensstaten. Förändringen av den ekono-
miska politiken gav arbetsmarknadsverket andra uppgifter. Ett av arbets-
marknadsverkets traditionella uppdrag, att kontrollera att de inskrivna 
uppfyller de krav som finns i arbetsmarknadsförsäkringen, blev allt vikti-
gare. När aktiveringen av de arbetslösa i början av 1990-talet var det hu-
vudsakliga målet hade kontrollen av de arbetslösa en nedtonad roll. När 
arbetsmarknadsläget förbättrades i slutet av årtiondet blev kontrollfrågan 
allt angelägnare. De administrativa systemen hade förbättrats så att de 
kunde användas för att undersöka eventuellt fusk. Den i grunden positiva 
synen på arbetslösa förändrades också under 1990-talskrisen. Politiken 
utvecklades mot att förbättra incitamenten för att arbeta, även om det 
innebar att individen skulle byta bransch eller bostadsort. Under 2000-talet 
har kontrollfunktionen ytterligare utvecklats och arbetsmarknadsverkets 
funktion att upprätthålla av en sträng arbetslinje har förtydligats. Kontrol-
len av de arbetssökande förutsätter en viss fysisk kontakt och därmed kan 
inte verksamheten geografiskt koncentreras fullt ut. Omfattande försök har 
gjorts för att kunna upprätthålla kontroll av medborgare på distans, men 
fortfarande är personliga möten det viktigaste medlet. Den lokala närvaron 
finns fortfarande kvar. En orsak är bl.a. att företagskontakter är svåra att 
upprätthålla på distans. De personliga kontakterna är svåra att knyta och 
upprätthålla på långa avstånd.  

Ett bärande element i regionalpolitiken under det fordistiska systemet 
var att utjämna levnadsvillkoren mellan olika delar av landet. När regio-
nalpolitiken förändrades under 1990-talets slut mot större acceptans för 
regionala skillnader, utvecklades arbetsmarknadsverket till att bli en hårt 
formaterad organisation såväl internt som gentemot kunderna. Oavsett var 
i landet man bodde skulle samma tjänster erbjudas och samma kanaler 
finnas tillhands. Men neddragningar har inneburit att den relativa skillna-
den mellan olika kommuntyper har ökat. Medborgarna i stora kommuner 
har fått flera servicekanaler samtidigt som de boende i andra kommuner 
hänvisas till enbart distansoberoende servicekanaler. 



 DANIEL BRANDT  Geografiska perspektiv på den moderna statens organisering I 197
 

 
 
Tabell 17 En jämförelse av arbetsmarknadsverket 1980-talets slut och 
2007 
 Teknik Ekonomi Politik 
Förmedling 
1990 

Regionala plats-
listor över lediga 
arbeten ersattes 
successivt under 
1980-talet, 
Platslistor, Lokal 
kännedom om 
arbetsmarkna-
den viktig, när-
het till arbetsgi-
vare viktig. 
 

Arbetsförmed-
lingsmonopol, 
ingen konkur-
rensutsättning 
med låg arbets-
löshet. Först 
svårt att hitta 
arbetskraft, 
överhettad eko-
nomi, därefter 
massarbetslös-
het. 

Aktiv arbetsmark-
nadspolitik. Inom 
arbetsmarknadsver-
ket fanns en kultur 
av att rekvirera 
pengar. Förmedling-
en ska vara inriktad 
brett. 
 

Förmedling 
2007 

Den arbetssö-
kande utför 
många arbets-
uppgifter själv 
med stöd från 
handläggaren. 
Fjärrarbetsför-
medling, Call-
center med för-
medling på di-
stans. 
 

Privata arbets-
förmedlingar 
existerar paral-
lellt med den 
statliga arbets-
förmedlingen. 
Nära samarbete 
med beman-
ningsföretag och 
privata utbild-
ninganordnare, 
Upphandling av 
jobbcoaching 

Effektivitet betonas 
från staten. Ökad 
fokusering på för-
medlingsuppgiften 
eftersom arbets-
kraftsbrist hotar. 
Arbetsförmedlingen 
bara en av organisa-
tionerna som an-
vänds vid arbetslös-
het 

Social di-
mension 
1990 
 

Lågt formalise-
rat arbetssätt, 
frihet för hand-
läggare, svårt att 
göra utvärde-
ringar, relation 
mellan förmed-
lare och med-
borgare viktig. 
 

Få jobb att söka, 
därför viktigt att 
aktivera de ar-
betslösa, ALU. 
Stor rundgång i 
systemet. Kom-
munalisering av 
insatsen. 
 

Arbetslöshetstiden 
skulle utnyttjas för 
utbildning och om-
skolning. Den socia-
la utslagningen för-
hindras genom aktiv 
arbetsmarknadspoli-
tik. 
 

Social di-
mension 
2007 
 
 

Den sociala 
dimensionen 
kräver närhet. 
Dock pågår 
försök med 

Kultur från 
1990-talet kvar 
riktad mot åt-
gärder. Risk för 
rundgång i sy-

Den sociala dimen-
sionen har tonats 
ner. Syftet med ar-
betsmarknadspoliti-
ken är mer att 
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Social di-
mension 
2007 (fort-
sättning) 
 

fjärrkontor som 
kan minska 
närhetskravet. 
Dessutom försö-
ker arbetsför-
medlingen mins-
ka rundgången i 
systemen. Coa-
ching på distans 
har gett bra 
resultat 
 

stemen upphör 
och arbetslinjen 
kopplas till poli-
tisk retorik om 
utanförskap 

:”hitta arbetskraft 
till jobb som ingen 
vill ha.” Fokus på 
kärnverksamheten 
som är att förmedla 
jobb.   

Kontroll av 
medborgar-
na 1990 
 

Svårt att samkö-
ra register, svå-
rare att kontrol-
lera medborgar-
na 
 

Kontrollen var 
inte prioriterad. 
Det var viktigare 
att hitta åtgärder 
för de arbetslösa. 
Det fanns få 
lediga arbeten 
 

En grundinställning 
att alla vill ha ett 
arbete och aktive-
ring. Kontroll av 
medborgaren långt 
ner på dagordningen 
 

Kontroll av 
medborgar-
na 2007 

Tekniken har 
gjort det möjligt 
att samköra 
register och att 
hålla kontakten 
med medbor-
garna på ett 
lättare sätt. 
 

Krav på med-
borgaren att ta 
arbeten i större 
geografiska om-
råden. Fler förlo-
rar sin a-kassa. 
Större andel av 
verksamheten 
går åt till detta. 

För att minska fusk 
med det allmännas 
medel har staten 
satsat på att motver-
ka fusk med exem-
pelvis a-kassan. 
Förändrad relation 
mellan medborgare 
och stat 

Organisa-
tions strate-
gi 1990 
 

Införande av IT 
dels ett medel 
för att styra 
verksamheten 
och dels att 
stödja proces-
serna i verksam-
heten. 
Decentralisering 
av utförande av 
tjänsterna till 
lokal nivå, men 
även frihet för 
handläggarna. 
Länsarbets-
nämnderna har 

I början av årti-
ondet svårt att 
kontrollera ef-
fekter av åtgär-
der. Strategin för 
att motverka 
arbetslöshetens 
effekter var att 
förstärka den 
lokala nivån. 
Länsarbets-
nämnden får 
mindre betydelse 
mot slutet av 
årtiondet. Kom-
munerna viktiga 

Arbetsmarknadsver-
ket berördes av av-
reglering och renod-
ling. Köp av utbild-
ning på den privata 
utbildningsmarkna-
den och avknopp-
ning av AMU och 
bolagisering av verk-
samheten. Men AF 
ska vara ett ”fullser-
viceföretag” 
 



 DANIEL BRANDT  Geografiska perspektiv på den moderna statens organisering I 199
 

formell frihet 
och fullt ansvar 
som under 
1990-talet ur-
holkades 
 

aktörer i arbets-
marknadspoliti-
ken, staten står 
för kostnaderna. 
 

Organisa-
tions strate-
gi 2007 

En kraftig kon-
centration och 
centralisering 
har blivit möjlig. 
I takt med den 
tekniska utveck-
lingen har allt 
fler delar av 
verksamheten 
blivit footloose. 
Länen har blivit 
en nivå för in-
tern benchmar-
king eftersom 
intranet sprider 
informationen. 
Resultatuppfölj-
ningen har för-
enklats tillföljd 
av systemens 
utbyggnad 
 

Produktivitet och 
resultatuppfyllel-
se central. Läns-
strukturen har 
avvecklats och 
AMV har blivit 
en sammanhållen 
myndighet. 
Toppstyrningen 
av verksamheten 
har ökat. 

Arbetsmarknadspoli-
tiken har övergått 
till ett konkurrens-
statstänkande. Or-
ganisationen delats 
in efter lokala ar-
betsmarknadsområ-
den. Den aktiva 
arbetsmarknadspoli-
tiken har förändrats. 
Prioritet åt de som 
står längst från ar-
betsmarknaden. 
Nära samarbete med 
Försäkringskassan 
trots lokala skillna-
der i bemanning och 
närvaro. 

 
I tabell 17 sammanfattas de viktigaste resultaten från studien av arbets-
marknadsverket. Tabellen visar att datoriseringen av myndigheten har 
förändrat de grundläggande lokaliseringsförutsättningarna, men att de 
organisatoriska valen har styrts av andra överväganden. Tekniken har 
använts för att uppnå målsättningar med omorganisationen. Myndigheter-
nas omorganisation drevs av rationaliseringskrav men under slutet av 
1990-talet anfördes även andra motiv bakom omorganisationen.  De nya 
administrativa systemen drev på formateringen av arbetsmarknadsverket 
eftersom de framhävde regionala skillnader och olika praxis vid de olika 
kontoren i landet. 
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KAPITEL 7 

7. Slutsatser om statens rumsliga organisering 
Antalet anställda i staten minskade samtidigt som statens samhälleliga roll 
förändrades mellan 1985 och 2007. I kapitel två analyserades den geogra-
fiska effekten av sysselsättningsminskningen. Privatiseringar, bolagiseringar 
påverkade sysselsättningen i statliga affärsverk och bolag negativt, men 
även myndighetssektorn fick färre anställda bl.a. på grund av avveckling av 
regementen. I viss mån har minskningen kompenserats i och med utbygg-
nad av högskolesektorn. Några stora statliga myndigheter omlokaliserades 
också för att mildra konsekvenserna av försvarsnedläggningar. Sammanta-
get har förändringarna varit regionalt snedfördelade.  

Analysen av förändringarna inom staten följdes därefter upp med en 
analys av de faktorer som påverkat statens roll i samhället. Globalisering, 
ideologiska förändringar och rationalisering av verksamheten bl.a. med 
hjälp av ny teknik har drivit förändringarna. Men staten är inte passiv i 
den här processen. Den är aktiv och dess aktiviteter styrs av hur olika in-
tressen kan balanseras. Analysen av staten som organisation visar att den 
är en komplex medlingsinstitution som samtidigt är utformad för att medla 
mellan arbete och kapital i dagens samhälle, och en lämning av tidigare 
medlingsaktiviteter.  

Fallstudien i kapitel fem och sex visade att de generella drivkrafter som 
påverkade den moderna nationalstaten indirekt påverkade även arbets-
marknadsverket. Nya kundgrupper ställde nya krav på organisationens 
kompetens och förändringarna på arbetsmarknaden påverkade arbets-
marknadsverkets relationer till andra aktörer. De enskilt mest betydelseful-
la faktorer som påverkade arbetsmarknadsverket var ideologiskiftet som 
ledde fram till en hårt formaterad organisation som inte längre har mono-
pol på att bedriva arbetsförmedling och den andra var den långsiktiga 
satsningen på ny teknik sedan 1970-talet.  

Allmänt sett överensstämde myndigheternas geografiska indelningsgrund 
med kommun- och länsindelningen fram till 1980-talet. Därefter lämnade 
flera statliga myndigheter denna indelningsprincip. Mot bakgrund av fall-
studien över utvecklingen inom AMV så var den här utvecklingen en logisk 
följd av förändringar i samhällsekonomin, rationaliseringskrav och ny 
teknik. 

Ett utmärkande drag för den post-fordistiska staten är att den rumsliga 
politik som fördes under det fordistiska systemet har förändrats. Omför-
delning av resurser mellan medborgare och mellan regioner minskade. 
Istället skulle regioner och medborgare bidra till den nationella tillväxten 
efter förmåga. Det innebär inte att alla omfördelningsambitioner har för-
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svunnit. Den här studien visar att staten, samtidigt som den ändrar sin 
näringspolitik, fortfarande driver en omfördelande politik mot vissa delar 
av landet med hjälp av lokaliseringen av sina myndigheter. Däremot är 
mönstret och strategin bakom omfördelningen komplex. De statliga myn-
digheternas rumsliga strategi är dåligt koordinerad på samtliga geografiska 
nivåer. På lokal nivå är det mest uppenbart. Myndigheterna har under lång 
tid dragit sig tillbaka från vissa orter, men det finns ingen samordning mel-
lan dem och på regional nivå skiljer sig indelningarna åt, vilket försvårar 
samarbete mellan dem.289  

Näringspolitikens och välfärdspolitikens rumsliga logik 
Första kapitlet av avhandlingen visar hur samhället sedan 1970-talet har 
förändrats i riktning mot ett post-fordistiskt samhällssystem. Det föränd-
rade arbetsmarknadsverkets uppdrag. Verket var en central institution 
statens strukturrationaliseringspolitik. Efter 1990-talets djupa lågkonjunk-
tur hade samhällsekonomin förändrats i grunden och uppdraget var inte 
längre att driva den fulla sysselsättningens politik. Tidigare bedrev staten 
en aktiv regionalpolitik för att avleda ekonomisk aktivitet från storstads-
områden. Välfärdssatsningarna var ett led i att skapa förutsättningar för en 
hög tillväxt. Det här sambandet hade inte längre samma tydliga koppling. 
Istället styrdes näringspolitiken av en ambition att skapa dynamiska kluster 
som skulle skapas genom ett intensivt samarbete mellan stat, kommun och 
näringsliv.  

Visionen blev under 1990-talet att skapa starka regioner som kan alstra 
dynamiska kluster som skulle kunna konkurrera på den internationella 
marknaden. Välfärdspolitiken har en delvis annan logik. Under 1990-talet 
decentraliserades många välfärdstjänster från den nationella nivån till den 
kommunala nivån. Samtidigt bedrev staten i sina egna verksamheter ett 
decentraliseringsarbete för att öka den lokala flexibiliteten.  

Vid välfärdsproduktion är den territoriella indelningen viktig eftersom 
tillgänglighets- och fördelningsfrågor påverkar utfallet. Samtliga territoriel-
la enheter måste ha en viss uppsättning service för att kunna fungera. 
Samma krav finns inte för näringspolitiken. Där kan det istället finnas 
motiv för koncentration av resurserna. Det finns därför en inbyggd kon-
flikt mellan den näringspolitiska och den välfärdspolitiska territoriella 
indelningen.  

Sedan 1990-talet har omskalningen av de geografiska nivåerna för-
stärkts. Nationalstatens territoriella hegemoni utmanades både av interna-
tionella organisationer och regionala aktörer. Exemplet med arbetsmark-
                                                      
289 Brandt, D. Westholm, E.(2006) 
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nadsverket visar att förändringar av den territoriella indelningen är fylld 
med konflikter. Lokal anpassning leder till att lokala variationer i tillämp-
ning av regler och arbetssätt. Men det finns en inneboende motsättning 
mellan lokal anpassning och att följa centrala regler. Den centrala nivån 
vill decentralisera arbetet för att uppnå flexibilitet samtidigt som rättsäker-
heten och kontrollfunktionen kräver enhetlighet. Det leder till spänningar 
mellan regional nivå och den centrala nivån. I fallet med arbetsmarknads-
verket har den här spänningen lett till att den territoriella indelningen änd-
rades. De lokala och regionala nätverken som skapade en icke enhetlig 
organisation kunde brytas isär när nya territoriella enheter skapades. Det 
har funnits incitament att både förändra organisationen mot att understöd-
ja förändringarna med en större geografisk rörlighet på arbetsmarknaden 
och att prioritera socialpolitiska mål. De socialpolitiska målen står ibland i 
motsatts till de näringspolitiska. Arbetsmarknadsverkets uppgift blev då 
motsägelsefull. Myndigheten skulle både stimulera medborgare att söka 
arbete i allt större geografiska omland samtidigt som man skulle verka 
lokalt för att matcha arbetsgivare och arbetstagare och ingå i ett lokalt 
sammanhang. 

Under 1990-talets decentraliseringsarbete utsattes arbetsmarknadspoliti-
ken för hård kritik eftersom resultaten av arbetsmarknadspolitiska åtgär-
der var svåra att utvärdera. Dessutom ledde den till lokala inlåsningseffek-
ter som stod i strid med den rörlighetsbaserade näringspolitiken. De kom-
munala företrädarna arbetade för att människor skulle stanna kvar på den 
lokala arbetsmarknaden samtidigt som myndigheten försökte stimulera 
pendling. Det ledde till att arbetsmarknadsverkets rumsliga utformning på 
lokal nivå har ”avkommunaliserats” både funktionellt och territoriellt. 
Indelningen omorienterades mot lokala arbetsmarknadsregioner istället för 
kommuner. Den nya näringspolitiken satte därmed sitt avtryck i hur ar-
betsmarknadsverkets geografiska utformning förändrades. Den lokala ser-
vicen upprätthålls idag på vissa orter genom olika former av samverkans- 
och servicekontor och verksamhetens djup och lokala förankring förändrar 
karaktär. 

Arbetsmarknadsverket hade en partsammansatt styrelse fram till 1992. 
Den var ett organ som sammanförde motstridiga intressen på arbetsmark-
naden sedan inrättandet i början av 1900-talet. Den här korporativistiska 
organisationsmodellen bröt samman i början av 1990-talet efter att ar-
betssgivarorganisationen valde att avstå från att tillsätta sina platser i de 
statliga styrelserna. Diskussionen i kapitel fem visar att arbetsgivarsidans 
ställningstagande kan tolkas som om relationen mellan arbete och kapital 
hade förändrats och nått den punkt där det gamla mönstret utmanades och 
föll sönder. Även om arbetsmarknadsverket till en början inte önskade en 
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förändring av styrelserna fick förändringen en stor betydelse för det fort-
satta arbetet inom arbetsmarknadsverket. Arbetsmarknadsverket genom-
förde en bodelning mellan myndigheten och parterna på arbetsmarknaden. 
1990-talets kris och politiska turbulens medförde även att arbetsmark-
nadsverkets politiska kopplingar till socialdemokratin försvagades.  

En geografiskt neutral organisation är målet 
Ett antal statliga utredningar har påvisat att även den interna statliga verk-
samheten har stora svårigheter att skapa en geografiskt enhetlig organisa-
tionsstruktur. Varje statlig myndighet har sitt eget verksamhetsmål och 
försöker organisera sig optimalt. Inom Arbetsmarknadsverket innebar 
denna strävan att den lokala nivån till en början fredades från stora bespa-
ringar under 1990-talet. En intern serviceorganisation upprättades som 
hanterade myndighetens administration och det kunde ske på några få 
orter. När besparingskraven kom i slutet av 1990-talet forsatte den effekti-
viseringen med kärnverksamheten. De orter som fick de här verksamheter-
na blev vinnare i omfördelningen av arbetsmarknadsverkets personal.  

Avregleringen och de kraftiga besparingskraven som kom när statens 
finanser skulle saneras på 1990-talet ökade kraven på effektivitet och ut-
veckling av nya serviceformer. Som ett led i att förbättra sin verksamhet 
blev strävan efter att söka stordriftsfördelar allt viktigare. Det gjorde att 
verksamheten koncentrerades till färre orter dit specialenheter kunde för-
läggas. Först koncentrerades administrativa uppgifter och senare koncen-
trerades även traditionell kärnverksamhet som riktades till arbetssökande. 

Den tekniska utvecklingen understödjer. De första datasystemen som 
användes inom arbetsmarknadsverket syftade till att förbättra informa-
tionsläget på arbetsmarknaden. Genom att centralisera produktionen av 
platslistor och förbättra distributionen av informationen kunde matchning-
en mellan arbetssökande och arbetsgivare förbättras. Med tiden utveckla-
des tekniken och allt fler av arbetsmarknadsverkets tjänster kunde distri-
bueras elektroniskt direkt till de arbetssökande och arbetsgivarna. Försö-
ken med öppen förmedling visade att att tekniken med tiden hade blivit 
tillräckligt mogen för att möjliggöra en genomgripande förändring av or-
ganisationen. 

Standardisering är viktig för att kunna koncentrera tjänsteproduktionen 
och administrationen. Ett entydigt resultat är att den tekniska utvecklingen 
drev på en administrativ harmonisering av arbetsmarknadsverket. Sedan 
1990-talet har organisationen utvecklat ett stort antal datasystem som 
både syftar till att övervaka myndighetsutövningen och tjänsteproduktio-
nen. Det har i sin tur ytterligare drivit utvecklingen mot enhetlighet.  



 DANIEL BRANDT  Geografiska perspektiv på den moderna statens organisering I 205
 

Genomslaget för marknadsliberala idéer har fått stort genomslag i stats-
förvaltningens organisering. Organisationsmodeller har implementerats i 
statlig sektor och den integrationen mellan stat och arbetsmarknadens 
parter som fanns har försvunnit. Den starka stat som bedrev en aktiv ar-
betsmarknadspolitik under det fordistiska systemet har ersatts av en stat 
som på ett mer indirekt sätt bedriver arbetsmarknadspolitik. Arbetsmark-
nadsverket har t.ex. blivit en beställare av arbetsförmedlingstjänster på en 
öppen marknad och är sedan 1990-talet en aktör bland många. Under 
1980-talet införlivades mangementidéer inom organisationen som hämta-
des från det privata näringslivet och flera av de omfattande omorganisatio-
nerna är direkt influerade av New Public Managment. 

Det konkurrenstänkande som varit vägledande inom näringspolitiken 
har ännu inte satt några stora avtryck i myndigheternas geografiska lokali-
sering. Den regionala indelningen är relativt oviktig internt inom många 
myndigheter. Den pyramidformade organisationsmodellen som känneteck-
nade den fordistiska statens myndigheter har ersatts av en organisationstyp 
som har en central nivå för ledning och kontroll i storstäderna och lokala 
öar av förstärkt närvaro ute i landet.  

Den omlokalisering av statliga myndigheter som skett under 00-talet vi-
lar inte på någon uttalad närings- eller välfärdspolitisk strategi. Istället 
används omlokalisering av myndigheter som brandkårsutryckning för att 
lösa akuta problem på lokala arbetsmarknader som har uppstått på grund 
av att staten exempelvis lagt ner ett regemente. En möjlig förklaring till att 
en rumslig strategi saknas är att staten är en form av medlingsinstitution 
mellan olika grupper i samhället. Grupper kan ha olika krav på serviceni-
våer och kommuner kan ha olika stora möjligheter att påverka lokalise-
ingsbeslut. Omlokaliseringar och andra organisatoriska beslut är utsatta 
för konflikter mellan olika intressegrupperingar i samhället och utfallet 
beror på maktförhållanden. 
  

Lokala klyftor förstärks när den moderna förvaltningen upprättas 
Något stort politiskt projekt som t.ex. välfärdstatens konstruktion fanns 
inte i början av 2000-talet. Det som formade de stora statliga myndighe-
ternas geografiska organisation hade därför ändrat karaktär. Det innebar 
att myndigheterna istället för att bygga en organisation som var samman-
flätad med lokala och regionala aktörer byggde enhetliga, nationella myn-
digheter som förutsatte att alla delar agerade strukturerat och neutralt i 
hela landet. En allt större del av tjänsterna distribuerades på internet, vilket 
innebar att staten i vissa avseenden fanns närvarande överallt utan fysisk 
närvaro.  
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Den tekniska utvecklingen har varit av avgörande betydelse för uppluck-
ringen mellan geografisk förankring och tjänsteproduktion. IKT har fun-
damentalt förändrat möjligheten att styra de statliga myndigheternas geo-
grafiska lokalisering genom direkta politiska beslut.  

Den lokala förankringen har dock inte blivit oviktig. Ärenden som kräv-
de lokalkännedom och ärenden som krävde personliga relationer mellan 
medborgarna och myndigheterna var fortfarande beroende av korta av-
stånd. Denna kraft verkade återhållande på koncentrationen av statens 
myndigheter. Den statistiska analysen av koncentrationen av arbetsmark-
nadsverket som visade en relativt oförändrad närvaro i små kommuner, 
döljer en del av den faktiska utvecklingen. I många fall arbetar myndighe-
terna med att upprätthålla service genom att behålla någon form av lokal-
kontor utan att ha en omfattande bemanning. Därmed döljs en del av kon-
centrationen inom myndigheterna.290 

Den kvantitativa studien visar att statförvaltningen fortfarande är över-
representerad i vissa Norrlandskommuner. Det återspelar att den lokala 
förankringen i statsförvaltningen fortfarande är betydelsefull för många 
myndigheter. Försvarsnedläggningar och besparingsåtgärder minskade den 
här överrepresentationen över tiden. Däremot har den kvantitativa analy-
sen visat att det finns ett antal områden i södra och västra Sverige där den 
statliga närvaron var betydligt mindre än i riket som helhet. Därmed är 
inte koncentrationstendenserna inom staten ett ”Norrlandsproblem” utan 
ett större problem i glest befolkade områden i södra Sverige. 

Ny teknik omvandlade den interna administrationen och kundmötet. 
Det förändrade Webers klassiska hierarkiska organisationsmodell. Fallstu-
dien över arbetsmarknadsverket visade att datorsystemen som introduce-
rades inom arbetsmarknadsverket tidigt lade grunden för den omfattande 
centraliseringen och rationaliseringen av verksamheten. De administrativa 
datasystemen som byggdes upp under 1990-talet blev med tiden det vikti-
gaste sättet att övervaka och utvärdera enskilda territoriella enheter inom 
organisationen. När regionala och lokala skillnader upptäcktes bidrog det 
till att ytterligare driva på processen mot att likrikta verksamheten. Effek-
terna av den här likriktningen betyder inte samma sak för olika områden. 
På platser där arbetsmarknaden fungerar och arbetslösheten är låg innebär 
det att servicen förbättras. På andra platser uppstår ett tryck på lokalkon-
toren att ta beslut som inte passar i den lokala kontexten och medborgarna 
upplever att servicen försämrats. 

Den politiska viljan att ordna upp statsförvaltningen så att den blir en-
hetlig är svår att genomföra så länge statens politik innehåller målkonflik-
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ter. Tydligast syntes detta under 1990-talet då arbetsmarknadsverket till en 
början arbetade med lokal förankring och ett nära samarbete med den 
kommunala sektorn. När den lokala variationen blev ett faktum blev svå-
righeterna att kontrollera åtgärderna uppenbara. Därför startade ett sam-
spel mellan statens krav på en ökad enhetlighet inom landet och utveckling 
av interna kontrollfunktioner. Målsättningen förändrades bort från en 
lokalt anpassad verksamhet mot en geografiskt neutral organisation. 1990-
talets omsvängning i den geografiska politiken är ett exempel på en föränd-
rad koppling mellan arbetstagare och arbetsgivare. Kontroll av arbetstaga-
re och ökade krav på arbetspendling utgör en tydlig förändring i statens 
politik på lokala arbetsmarknader jämfört med tiden före 1990-talets kris. 

I början av 1990-talet utkämpades en strid om på vilken skalnivå ar-
betsmarknadspolitiken skulle utformas. 2010 är det möjligt att dra några 
slutsatser om resultatet av dragkampen. Den centrala nivån lyckades med 
motiv som rättsäkerhet, kontroll av effekter, flexibilitet, effektivitet och 
rättsäkerhet centralisera arbetsmarknadspolitiken. Den lokala nivån utra-
derades och en ny territoriell indelning ersatte kommunen som lokal geo-
grafisk arena. Under samma period ersattes länen som regional nivå inom 
arbetsmarknadsverket. Till en början kunde regionala företrädare uppbåda 
ett visst motstånd, men med tiden avvecklades länsarbetsnämnderna och 
länen ersattes av större geografiska områden. Det ligger i linje med strä-
vandena inom konkurrensstatstänkandet. Genom att ta bort länsarbets-
nämnderna kunde hinder för arbetskraftens rörlighet minska och därmed 
underlättas bildandet av större regioner. Men effekten av omorganisering-
en för arbetsmarknadsverket blev i realiteten liten eftersom begränsad be-
tydelse tillmäts den regionala nivån. 

Paradoxalt nog innebär utvecklingen inom statförvaltningen att det skul-
le vara relativt lätt att skapa enhetlighet i regional indelning bland de stat-
liga myndigheterna. Men eftersom utvecklingen redan har rusat förbi den 
regionala nivån blir effekten liten. Ny teknik och krav på effektivitet har 
möjliggjort kontroll och styrning av lokalkontor utan en regional nivå. 
Därmed har den regionala indelningen blivit oviktig för många myndighe-
ter. Dessutom har endast ett litet antal ett uttalat regionalt uppdrag. Väl-
digt få viktiga beslut tas på lokal och regional nivå i de enhetliga nationella 
myndigheterna.  
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KAPITEL 8  

8. Sammanfattning 
Avhandlingen belyser den moderna statens rumsliga organisation. Med 
olika metoder och källmaterial ges en bild av processer och drivkrafter i 
omvandlingen av staten. Perspektivet är genomgående geografiskt.  

Avhandlingens första del syftar till att analysera hur den rumsliga för-
delningen av statens personal har förändrats mellan 1993 och 2007. Det 
inledande avsnittet tecknar en bild av hela den statliga sektorn, d.v.s. af-
färsverk, statliga företag och statliga myndigheter. Under den undersökta 
perioden minskade staten sin personal med mer än 100 000 anställda. Per-
sonalminskningen har varit regionalt snedfördelad. Norrland har fått be-
tydligt färre anställda, medan Mälardalen har gått nästan oberörd igenom 
den kraftiga sysselsättningsminskningen inom staten. Det här mönstret 
förändras inte om hänsyn tas till befolkningsutvecklingen. Befolkningen 
och staten koncentreras till samma kommuner, men den statliga sektorn 
koncentreras snabbare. 

Statliga företag och affärsverk har varit föremål både för omfattande 
ombildningar och privatiseringar vilket gör det svårt att bedöma den totala 
sysselsättningseffekten. Ombildningar och privatiseringar har berört myn-
dighetssektorn mindre. Det är en av orsakerna till att intresset därefter 
riktas mot hur myndigheternas sysselsättning förändrades under samma 
period. Slutsatserna pekar mot att även myndigheternas personal minskade 
i de flesta kommuner. Effekterna av en minskad myndighetsnärvaro i 
kommunerna betyder mer än färre arbetstillfällen. Försäkringskassans, 
Arbetsförmedlingens och Polisens myndighetsutövande är både förankrat i 
och kopplat till ett territoriellt område. Deras medborgarkontakter är vik-
tiga. Därför utökades analysen för att kartlägga vad som hade hänt i myn-
dighetssektorn och vilka områden som hade fått färre respektive fler myn-
dighetsanställda.  

Myndigheterna blev mellan 1993 och 2007 större och färre och deras 
geografiska och organisatoriska struktur förändrades. 1990-talet känne-
tecknades av en omfattande minskning av myndighetsanställda som över-
gick i en expansion under 2000-talet. Den geografiska omfördelningen av 
de anställda följde samma mönster som hela den statliga sektorn. På läns-
nivå ökade statens personal framförallt i Uppsala och Stockholm, men till 
följd av utbyggnaden av Högskoleväsendet har flera län fått flera anställda, 
både totalt sett och i relation till sin befolkning. På kommunal nivå fram-
träder en betydande intern variation inom länen. Kommunernas utveckling 
skiljer sig åt. De tio kommuner som har förlorat flest anställda har tappat 
sammanlagt 3 500 anställda, detta samtidigt som de tio orter som har fått 
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flest nya statliga arbetstillfällen har ökat med mer än 6 000. Det visar att 
omfördelningen har varit betydande.  

En rangordning av kommunerna efter befolkningsstorlek visar att det 
pågår en tydlig koncentrationsprocess från små kommuner till stora. Gra-
den av koncentration av anställda i statliga myndigheter på regional och 
lokal nivå analyserades med hjälp av ett s.k. Theilindex. Beräkningen visar 
att 1990-talets sysselsättningsminskning ledde till en regional koncentra-
tion av myndigheternas personal. Den regionala koncentrationen drevs i 
huvudsak av Uppsala och Stockholm. När samma beräkning genomfördes 
på kommunal nivå inom länen visar analysen att graden av lokal koncent-
ration skiljer sig åt mellan olika län. Den regionala koncentrationen vände 
mot en utspridning under 00-talet och planade sedan ut.  

Sammantaget visar analysen av koncentrationen på lokal och regional 
nivå att koncentrationen ökade under 1990-talet men att den avtog under 
början av 2000-talet. Stockholm skiljer ut sig från de flesta län i och med 
att det pågår en inomregional koncentration av de statligt anställda inom 
länet. Eventuellt kommer den här utvecklingen att innebära att den totala 
koncentrationen, d.v.s. på både läns- och inomregional nivå kommer att 
öka. 

Slutligen visades att det finns ett antal geografiska områden, ”statliga 
kluster” som statens personal koncentrerades mot. Den här klustringen 
ökade mellan 1993 och 2007. De positiva kluster som har många statliga 
anställda är kommuner i Stockholmsområdet. Kluster av kommuner med 
få statligt anställda ligger i Värmland, Dalarna, Jämtland och Västerbotten. 
De här klustren framträder inte vid analyser som genomförs på kommun- 
eller länsnivå. 

När klustringsanalysen relateras till befolkningens storlek blir koncent-
rationen av myndigheternas personal mindre. Sett till hela landet finns 
ingen egentlig klustring av personalen. Däremot finns ett antal kluster som 
har en överrepresentation av myndighetspersonal. Även i den här analysen 
framstår Stockholmsområdet som en vinnare av myndigheternas personal.  

I en teoretiskt underbyggd analys i kapitel tre, riktas intresset mot driv-
krafterna bakom statens förändrade geografi. Här har perioden 1930-1970 
karaktäriserats som den ”fordistiska” perioden.  Begreppet har använts för 
att beskriva tre samverkande principer som var viktiga för samhällsutveck-
lingen. Den första var Taylorismen d v s en strävan efter att förbättra pro-
duktiviteten genom en vetenskapligt organiserad arbetsprocess. Den andra 
bärande principen var samhällets expanderande välfärdsåtaganden. Staten 
tog mer än tidigare ett ansvar för människors välfärd genom offentligt 
organiserade och finansierade sociala program. Den tredje principen var 
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Keynesianismen som bidrog till att statens intervention i ekonomin ökade, 
bl. a. genom offentliga investeringar.   

Från tiden kring 1980 gav de tre principerna inte samma positiva effekt 
på samhällsekonomin. Förändrade efterfrågemönster, global konkurrens 
och teknikutveckling drev fram en kraftig strukturrationalisering i ekono-
min. Arbetslösheten steg och trycket på statliga överföringar ökade. Även 
andra sociala förändringar ökade statens utgifter för välfärdsproduktionen. 
Samtidigt minskade skatteintäkterna och de keynesianska stimulanspake-
ten fick mindre effekt eftersom ekonomin hade internationaliserats. Detta 
fick till följd att statens intervention i ekonomin minskade. 

 En annan förklaringsmodell framhåller globaliseringen som en avgö-
rande faktor till varför statens uppdrag förändrades. Orsaken är att stater-
na fick svårare att påverka ekonomiska och sociala processer. Samtidigt 
visar forskningen paradoxalt nog att staterna själva drev en politik för att 
fördjupa globaliseringen.  

Statens roll i samhället minskade i stora delar av västvärlden och samti-
digt växte det fram en anti-statlig ideologi som kom att genomsyra den 
statliga politiken. Administrativa reformer genomfördes för att producera 
välfärdstjänster på nya sätt. Målet har varit att öka valfriheten, öka effek-
tiviteten och skapa nya marknader. Statens roll i den här utvecklingen har 
varit att träda tillbaka som serviceproducent och istället koncentrerat sig 
på reglering och upphandling, för att därigenom förnya välfärdsproduk-
tion. 

Den här förklaringsmodellen reser ett antal nya frågor. Varför driver 
stater en politik som är fientlig mot staten?  Och varför driver staten en 
politik som fördjupar globaliseringen som i sin tur underminerar den egna 
makten? Det är tydligt att analysen av orsakerna bakom förändringar i 
statens rumsliga organisering måste fördjupas. 

Kapitel fem vilar på en marxistiskt influerad analysram som förklarar 
varför staten under 1980-talet började bedriva en liberal marknadsekono-
misk politik som undergrävde de statliga monopolen.  Den visar staten som 
en medlingsinstitution som jämkar samman olika intressen och att styrke-
förhållandena mellan olika grupper i samhället bestämmer statens politiska 
handlingar. Under 1970-talet ökade det internationella kapitalets makt i 
förhållande till det nationella kapitalet. De samförståndslösningar som 
kunnat etableras på nationell nivå rubbades. Så vad var som hände under 
1970-talet som gjorde att den här maktbalansen rubbades? 

Regleringsteoretisk forskning visar hur samhällets produktion och kon-
sumtion är relaterade till varandra. Perioder av relativt stabila samman-
ställningar av produktion och konsumtion ersätts av perioder av kris då 
styrkeförhållandena förändras och nya stabila mönster växer fram. Utifrån 
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ett regleringsmässigt perspektiv innebär 1970-talet en vattendelare mellan 
ett fordistiskt och ett post-fordistiskt stadium.   

Med stöd i statsteorierna och regleringsteorin dras slutsatsen att föränd-
rade maktförhållanden mellan olika grupper ligger bakom att statens roll 
förändras. När fordismens principer bröt samman etablerades nya mål för 
statens politik. De teoretiska perspektiven lyfter fram makt som ett centralt 
element i analysen.  

Avhandlingen har ett rumsligt perspektiv på staten. Under den fordistis-
ka perioden dominerade ett ”containerperspektiv” i studier av staten. Sta-
ten analyserades som ett slutet system där olika processer kunde studeras. 
Det här perspektivet har fått vika för nya sätt att analysera statlig politik i 
ett rumsligt perspektiv. Det är uppenbart att statens administrativa struk-
tur utifrån ett geografiskt perspektiv har gått från en konsistent hierarkisk 
uppbyggnad till en mer komplex rumslig organisation.  

Kapitel sex fördjupar analysen genom en detaljstudie av omvandlingen 
av AMS, som har varit en central myndighet både i välfärdsprojektet och 
statens försök att styra ekonomin. Den geografiska organiseringen är också 
viktig eftersom AMS har haft en direkt relation till medborgarna. Centrala 
frågeställningar i det här avsnittet är hur AMS stöptes om när samhälls-
ekonomin gick över från ett fordistiskt till ett post-fordistiskt samhälle 
under 1990-talet. Under 1990-talet fördes delar av den interna administra-
tionen över från länsarbetsnämnderna till en intern organisation som kon-
centrerades till ett antal platser i landet. Den lokala nivån berördes inte av 
den här omorganisationen. Omorganisationen möjliggjorde besparingar 
och kunde genomföras eftersom AMS sedan länge hade utvecklat interna 
datasystem som understödde omorganisationen. Den ledde också till att 
nya datasystem utvecklades för att bistå personalen den nya organisatio-
nen. Eftersom arbetsmarknadsverket i början av 1990-talet var fredad från 
besparingskrav blev inte heller sysselsättningsminskningen lika stor inom 
AMS som inom andra statliga myndigheter. Dessutom fanns en vilja att 
freda den lokala nivån när besparingar genomfördes senare under årtion-
det. Den kvantitativa analysen visar därför att de minsta kommunerna inte 
har förlorat lika stor andel av sin personal som de större orterna. De störs-
ta kommunerna har inte heller minskat sin personal särskilt mycket. Där-
med blev arbetsmarknadsverkets struktur mer timglasformad under 1990-
talet. 
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KAPITEL 9 

9. Summary 
This thesis highlights the spatial organization of the modern state. By using 
different methods and sources it provides a picture of the processes and 
forces that change the geography of the state.  

The first part of the thesis analyzes how the spatial distribution of the 
employed in the Swedish state changed between 1993 and 2007. The first 
section gives a picture of the state sector as a whole, i.e. public enterprises, 
state owned enterprises and state authorities. During this period the num-
ber of employed decreased with more than 100 000 people. This decrease 
has been regionally biased. The reduction of employees has been greater in 
Norrland than elsewhere. Mälardalen has been almost unaffected by this 
development. This pattern does not change when the population is taking 
into consideration. The population and the state concentrate to the same 
areas.  

State owned enterprises and public enterprises have been privatized and 
reorganized which makes it difficult to asses the total employment effect. 
Privatization and reorganization have affected the state authorities to a 
much lesser extent. This was one of the reasons why the interest was di-
rected toward how the employment in this sector changed during the same 
period. The result of this analysis shows that most municipalities have 
fewer employed in state authorities 2007 compared to 2003. The effect of 
this development does not only mean less job opportunities for the popula-
tion. Försäkringskassan’s, Swedish Public Employment Service’s and the 
Police’s authority are anchored and tied to a specific territory. Their con-
tact with the public is important. The analysis was therefore made wider 
and included an analysis of what has happened in the sector during this 
period.  

The general trend between 1993 and 2007 is that the state authorities 
are becoming bigger and fewer. Their geographical and organizational 
structure has changed. The 1990’s was characterized by a significant reduc-
tion in the number of employed in the state authorities. This trend changed 
into an expansion during the 2000’s. The geographical redistribution of the 
state authorities followed the sector as a whole. At county level, the em-
ployed in state authorities increased most in Stockholm and Uppsala, but 
an increase is also noticeable in other counties due to the expansion of the 
university sector. When the situation is analyzed on municipality level the 
variation within the counties is significant.  

When the municipalities are grouped it is apparent that a process of 
concentration has been taking place. Small municipalities loose and big 
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municipalities gain employed. The level of concentration of the employed 
in state authorities at regional and local levels were measured with a Theil 
index. The calculation shows that the decrease of employees during the 
1990’s resulted in a regional concentration. It was primarily due to the 
development in Stockholm and Uppsala. When the same calculation is 
carried out at a local level within the counties the analysis reveals a hetero-
geneous picture of the level of concentration. The regional concentration is 
turned into a regional dispersion in the beginning of 2000’s and then 
comes to a halt 2006. Altogether this analysis shows an increased concen-
tration of the sector during the 1990’s but a dispersion during the 2000’s. 
Stockholm stands out from all other counties because the trend moves 
towards a local concentration of employed in state authorities. This might 
lead to an increase of the total concentration, i.e. on regional and local 
concentration. 

The quantitive analysis of the number of employed in state authorities 
also showed a number of geographical areas, “state” clusters that the state 
was concentrated to. This clustering increased between 1993 and 2007. 
The positive clusters with many employees are located close to Stockholm. 
Clusters with few employees are located to Värmland, Dalarna , Jämtland 
and Västerbotten. These clusters do not emerge in an analysis carried out 
on county- or municipality level. 

When the cluster analysis is related to the population the concentration 
of the sector there is no clustering on a country basis. However there are a 
number of clusters with an over representation of employees by state au-
thorities. In this analysis, as well as the other ones, the Stockholm area 
stands out as a winner. 

In chapter three a theoretically underpinned analysis is directed towards 
the driving forces behind the changing geography of the state. In this 
analysis the period 1930-1990 is characterized as the “fordistic” era. The 
term has been used to describe three mutually reinforcing principles that 
were important for the development of the society. The first was Taylorism 
i.e an ambition to enhance the productivity by scientific management. The 
second was the substantial welfare spending. The state organized and fi-
nanced social programs. The third principle was Keynesianism, which 
meant that the state made active interventions in the economy. 

From the end of the 1970’s the three principles did not give the same 
positive response in economic growth as before. New patterns of demand, 
global competition and new technology led to a restructuring of the econ-
omy. The unemployment rose and the public social security system was set 
under pressure. At the same time tax revenues fell. Other social changes 
within the society also contributed to a pressure on the state. 
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One way of explaining why the states started to change during the 
1980’s has been to connect the changes to globalization. This has made it 
harder for states to control and affect economic and social processes. At 
the same time the research shows that states are major agents in the global-
ization process.  

The role of the state was decreasing in large parts of the western world 
and at the same time it grew an anti-state ideology that influenced the po-
litical actions carried out by states. Administrative reforms were carried 
out in order to produce welfare services in new ways. The goal has been to 
increase free choice, the efficiency and to create new markets. 

This explanation raises new questions. Why do states purse a policy that 
is hostile to themselves? Why are they motors in the process of a deeper 
international integration that in the end threatens to undermine their exis-
tence? It is evident that the analysis of the state must be deepened. 

Chapter five is based on a Marxist analysis that seeks to explain why the 
state during the 1980’s started to pursue a liberal market orientated politic 
that undermined the state monopolies. It shows that the state is an institu-
tion that mediates between different interests in society and such strengths 
differ between groups which determine the political actions of the states. 
During the 1970’s the international capital became stronger compared to 
the national capital. The consensus between labour and capital on a na-
tional scale began to break down.  

Regulation theory shows how the production and consumption in the 
society is related to each other. Periods of relative stable configurations of 
production and consumptions are followed by crisis and new stable con-
figurations are emerging. From a regulationist point of view the 1970’s was 
a watershed between a fordistic and a post-fordistic society. 

The state theories and regulation theory argues that the reason that the 
states are reorganized is partly due to internal changes within the states. 
When the principles underpinning the fordistic society broke down new 
goals for the state were formulated. The theoretical discussion stresses 
power as a fundamental concept. 

The thesis has a spatial perspective on the state. During the fordistic pe-
riod a container view on the state was predominant. The state was ana-
lyzed as a closed system where different processes could be studied. This 
perspective has been replaced by new ways of looking at state politics in a 
geographical perspective.  

Chapter six deepens the analysis with a detailed study of the spatial re-
structuring of the Swedish Public Employment Service. It has been a central 
authority in both the welfare project and the Keynesian economic policy. 
The geographical distribution has been important because it has a direct 
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relation to the citizens. The central question in this section is how the au-
thority changed when the society went through a transition from a fordistic 
to a post-fordistic stage during the 1990’s. The findings indicate that the 
regional level was the first part of the organization that was affected. Parts 
of the internal administration at a regional level were concentrated to a few 
municipalities. During the recession in the 1990’s the active labour market 
policy was gradually changed and activation of the unemployed was the 
over-all goal. To be able to achieve this, a trend to involve the municipali-
ties in the labour market policy grew. The regional structure of the organi-
zation was set under pressure when the regional differences were reviled by 
the end of the 1990’s. This led to a change of the spatial structure of the 
organization. When internet/intranet was introduced the possibilities to 
control and concentrate service production was improved. This has started 
to change the geographical structure of the organization.  
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