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Abstract 

This study investigates differences in approaches to public sector relocation 

reforms in Denmark and Sweden, using a comparative public administration 

research design. These countries are both part of a Nordic administrative model, 

but important differences in their respective administrative traditions exist. 

Previous research on public sector relocation shows a varying array of 

arguments and approaches to such reforms used in different European countries 

over time. Building on the experiences from such research, the study aims to map 

how public service relocation reforms are conceived and designed. The objects of 

comparison are a Swedish relocation reform from 2005 and a Danish relocation 

reform from 2015. The respective approaches in Denmark and Sweden are found 

to differ on most of the studied variables. Using neo-institutional theory, 

explanations for these differences, and the few similarities that are found, are 

attributed to path dependency, mimetic isomorphism, and the internal logic of 

the reforms themselves. The differences in administrative traditions are not found 

to have impacted the reforms.  
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1. Inledning 

UTLO KALISER INGAR AV M YN DIGHETER  är en typ av myndighetsreform som 

förekommit under lång tid och i många länder. Detta till trots finns lite kunskap 

om varför och hur sådana reformer genomförs. När en myndighet flyttar kan detta 

bero på någon av en rad olika anledningar. Den rumsliga placeringen av en 

myndighet innebär bland annat kostnader, effekter på arbetsmarknaden, och ett 

större eller mindre avstånd till beslutsfattare, medborgare, andra myndigheter, 

och eventuella resurser som myndigheten är satt att förvalta. Inflytandet av dessa 

faktorer innebär att organisationens identitet kan påverkas av dess placering, 

något som i sin tur kan ha inflytande på resultaten av dess arbete (March & Heath, 

1994, ss. 71–73; March & Olsen, 1989, s. 98). Normalt föranleds en myndighetsflytt 

av en ambition att förändra någon eller flera av dessa variabler. Här finns 

anledning att anta att olika värden vägs mot varandra, då dessa kan hamna i 

konflikt, och eftersom en flytt av en myndighet är att betrakta som en drastisk 

åtgärd bör denna vara välmotiverad.  

 En specifik typ av myndighetsflytt är utlokalisering, en flytt som sker från 

centrum mot periferi. Normalt innebär detta en flytt från huvudstaden till en 

annan del av landet. Sådana myndighetsflyttar återkommer i flera olika länder, och 

motiveras på olika sätt, bland annat med att avståndet mellan den statliga 

förvaltningen och landets medborgare ska minska och att utlokaliseringen ska 

fungera som en riktad insats mot lokala arbetsmarknader. Utlokaliseringar av 

myndigheter ska inte förväxlas med decentralisering, då de förra inte innebär 

någon förskjutning av nivån på vilken beslut om policy fattas. Medan det är möjligt 

att en utlokaliseringsreform i vissa fall kombineras med andra reformer som på-

verkar organisering och styrning av offentlig verksamhet, och i vissa fall även är ett 

verktyg för att få till stånd sådana andra reformer, så innebär utlokaliseringen i sig 

enbart en geografisk förändring av en redan existerande struktur. Detta betyder 

dock inte att utlokaliseringen saknar vikt, då en struktur inte är neutral, utan 

snarare kan ses som en manifestering av ett ideal (Egeberg, 2003, s. 117). I tillägg 

till detta är en utlokalisering av en myndighet en stor reform som har en direkt 
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påverkan på myndighetens anställda, vilket tillsammans med riskerna att 

myndighetens arbete påverkas till det sämre, gör att området är väl värt att 

undersöka. 

 I Sverige har utlokaliseringar diskuterats och genomförts i olika omgångar sedan 

åtminstone 1940-talet. Större utlokaliseringsprojekt har skett under 1970-talet, då 

48 myndigheter flyttades från Stockholm till 16 andra orter i Sverige, och efter 

försvarsbeslutet 2004 då ett tjugotal myndigheter helt eller delvis utlokaliserades 

till de regioner som ansågs drabbas hårdast av de försvarsnedläggningar som 

genomfördes (Statskontoret, 2016, ss. 109–115). Den nuvarande regeringen har 

som ambition att genomföra ännu ett större utlokaliseringsprojekt, och hittills har 

planer att flytta 11 myndigheter från Stockholm till andra städer presenterats 

(Regeringskansliet, 2017). För denna studie är utlokaliseringarna som skedde i 

samband med försvarsbeslutet 2004 relevanta. De arbetsmarknadsregioner som 

skulle kompenseras var Östersund, Karlstad och Kristinehamn, Arvidsjaur, och 

Visby, och bland de mest påverkade myndigheterna fanns Statens folkhälso-

institut, Konsumentverket och Riksantikvarieämbetet. Totalt omfattades cirka 

2 700 tjänster av utlokaliseringarna.  

 Danmark arbetar sedan 2015 med en stor utlokaliseringsreform, i vilken 3 900 

statliga arbetstillfällen på omkring 40 myndigheter håller på att flyttas från Köpen-

hamn till andra orter i landet (Finansministeriet, 2015, s. 3). I oktober 2017 hade 

omkring 2 500 av dessa arbetstillfällen flyttats, och arbetet med myndigheternas 

förflyttningar fortgår (Finansministeriet, 2017). Detta utlokaliseringsprojekts om-

fattning motsvarar över tio procent av de statliga arbetstillfällena som före 

projektets start fanns förlagda i Köpenhamn, vilket innebär att utlokaliserings-

projektet är ovanligt stort. De största myndigheterna som flyttas i sin helhet är 

Utlændingestyrelsen, Arbejdsskadestyrelsen, Statens Administration och Søfarts-

styrelsen. Danmark saknar erfarenhet av utlokaliseringsprojekt av denna storlek, 

då de tidigare utlokaliseringarna man genomfört har omfattat som mest några 

hundra arbetstillfällen.  

 Denna studie kommer att genomföra en jämförande analys mellan det svenska 

utlokaliseringsprojektet som inleddes 2004 och det danska utlokaliserings-

projektet som startade 2015, med tonvikt på de initiativ och beredningar som ledde 

fram till genomförandet av utlokaliseringarna. De två projekten som omfattas av 

studien ligger relativt nära varandra i tid, och är av jämförbar numerär storleks-

ordning. De studerade länderna, Danmark och Sverige, ses ibland bägge såsom 
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varande delar av vad som kallas för en nordisk förvaltningsmodell, som skiljer sig 

från övriga förvaltningsmodeller i Europa, men skillnader i förvaltningstraditionen 

finns ändå länderna emellan (Ahlbäck Öberg & Wockelberg, 2016a, s. 77). Dessa 

skillnader, som i första hand består i förekomsten av ministerstyre i Danmark och 

avsaknaden av detta i Sverige, kan möjligen ha påverkat utformningarna av de 

respektive utlokaliseringsreformerna. Samtidigt finns anledning att anta att 

reformernas utformning också påverkats av andra faktorer, som tidigare erfaren-

heter med liknande reformer, och erfarenheter från andra länders motsvarande 

projekt.  

1.1 Syfte 

Denna studie kommer att syfta till att besvara följande frågeställning: Vilka 

skillnader finns mellan de danska och svenska utlokaliseringsreformerna, med 

avseende på hur dessa reformer motiveras och utformas? Vid sidan av att besvara 

denna forskningsfråga, syftar studien till att försöka att kartlägga vad som driver 

och motiverar utlokaliseringar av myndigheter. Medan utlokaliseringar av mynd-

igheter är en typ av reform som genomförs i många länder, av skilda anledningar 

och med en rad olika utformningar, är fenomenet relativt understuderat i 

forskningen. Marshall noterar, i sin studie av brittiska och irländska utlokaliser-

ingar av myndigheter, vilken kommer att hänvisas till flera gånger i avsnittet om 

tidigare forskning nedan, att internationell komparativ analys av detta fenomen 

både saknas och behövs (2007, ss. 646, 663). Även om den rumsliga placeringen 

av en arbetsplats inte ska ha någon formell påverkan på dennas tjänsteutövande 

finns goda anledningar att anta en sådan påverkan förekommer, och att en 

förflyttning av en arbetsplats har en effekt på en sådan påverkan. Mot denna 

bakgrund bör alltså rimligen en utlokalisering av en myndighet vara en reform som 

motiveras av den aktuella beslutsfattaren. I nyss nämnda artikel av Marshall kon-

strueras en kategorisering av de argument som används för att motivera en 

utlokalisering av en myndighet (a.a., s. 647–648), vilken kommer att vidare-

utvecklas för denna undersöknings syften. Därefter kompletteras denna med en 

kategorisering av hur utlokaliseringar av myndigheter utformas. Undersökningen 

har således en deskriptiv ansats, och kan i detta avseende sägas vara induktiv, då 

en kategorisering av utformningarna av utlokaliseringsreformer saknas i den 

tidigare forskning som diskuteras senare i denna text. Som vidrördes i under-

sökningens inledning ovan ingår de utvalda studieobjekten Danmark och Sverige i 

vad som kan kallas för en nordisk förvaltningsmodell med många gemensamma 
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drag. I denna förvaltningsmodell kan vidare två undergrupper identifieras, en 

västnordisk modell i vilken Danmark och Norge ingår, och en östnordisk modell 

som omfattar Finland och Sverige (Balle Hansen, Lægreid, Pierre & Salminen, 

2012, s. 260). Den jämförande analys som denna studie genomför kommer alltså 

att omfatta två länder som var för sig ingår i vardera av dessa två undergrupper av 

den nordiska förvaltningsmodellen, och ett sekundärt syfte med undersökningen 

är därmed att studera huruvida denna uppdelning har någon effekt vid genom-

förandet av utlokaliseringsreformer. I detta avseende gör undersökningen inte 

anspråk på att försöka belägga något kausalt samband, utan kommer snarare att 

fungera som ett straw-in-the-wind test, det vill säga att om undersökningen finner 

en skillnad mellan de två länderna med avseende på motiveringarna för och 

utformningarna av utlokaliseringar av myndigheter så kan detta vara en indikation 

på att uppdelningen av den nordiska förvaltningsmodellen i två undergrupper är 

en meningsfull sådan, medan om en skillnad inte finnes kan detta tolkas som en 

indikation på att uppdelningen inte är meningsfull. Inget av dessa resultat kommer 

dock att ge ett säkert svar på frågan om huruvida denna uppdelning bör anammas 

eller förkastas. 

1.2 Disposition 

Återstoden av denna undersökning kommer att vara disponerad enligt följande. 

Nästkommande avsnitt kommer att sammanfatta tidigare forskning om utlok-

aliseringar av myndigheter, i ett antal olika europeiska länder. Analysverktyg 

konstrueras baserat på de lärdomar som kan dras ifrån denna tidigare forskning. 

Därefter förklaras den metod som kommer att användas för att genomföra 

undersökningen, jämförande offentlig förvaltning, och valet av fall till under-

sökningen presenteras och förklaras. Den jämförande analysen inleds med att de 

institutionella förutsättningarna och erfarenheter inom myndighetsreformer i 

allmänhet och utlokaliseringar i synnerhet beskrivs kortfattat för de studerade 

länderna, därefter genomförs analysen, som följs av en diskussion om de resultat 

som analysen uppnår. Detta leder fram till att undersökningens slutsatser 

formuleras. 
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2. Tidigare forskning och teori 

GENOMFÖRANDET AV EN  reform inom offentlig förvaltning kan delas in i reform-

diskurs, reformprogram, och de konkreta åtgärder som reformen resulterar i, alltså 

hur reformen diskuteras, vad som beslutas, och vad som utförs, och dessa tre 

aspekter är inte nödvändigtvis sammanknutna (Kuhlmann & Wollmann, 2014, 

s. 40). Denna studie kommer att lägga fokus på de första två av dessa aspekter. 

Frågan om varför utlokaliseringsreformer genomförs anknyter till reform-

diskursen, och frågan om hur dessa genomförs anknyter till reformprogram. Detta 

placerar frågan om konkreta åtgärder utanför undersökningens fokus, vilket är en 

naturlig konsekvens av att det danska utlokaliseringsprogrammet som ingår i 

undersökningen fortfarande befinner sig i en implementationsfas och de åtgärder 

som följer av reformen inte är färdigställda ännu. I det svenska fallet kan dock en 

kontroll ske om de konkreta åtgärder som skedde i utlokaliseringsreformens 

implementation stämde överens med de beslut som fattades då reformprogrammet 

antogs.  

 Myndigheters horisontella specialisering kan i likhet med andra organisationer 

klassificeras som huvudsakligen baserad på territorium, sektor, process, eller 

klientel (Egeberg, 2003, s. 119). De myndigheter som organiserats baserat på 

territorium, som svenska länsstyrelser, är generellt fasta i sin geografiska placering 

och det är osannolikt att dessa blir föremål för någon utlokaliseringsreform. 

Myndigheter som baserar sin organisation på sektor eller klientel, som den svenska 

Polismyndigheten eller Försäkringskassan, är också till viss del knutna till en 

geografisk placering, i det att deras verksamhet kräver interaktion med med-

borgarna. Dessa myndigheter är dock mer rörliga än de förra, då delar av 

verksamheten kan vara geografiskt oberoende, och detta geografiska oberoende 

ökar rimligen för vissa funktioner i takt med samhällets tilltagande digitalisering. 

Just Försäkringskassan är en myndighet som ingår i den svenska utlokaliserings-

reform som studeras i denna undersökning. Den sista gruppen myndigheter, de 

som baserar sin organisation på process, som exempelvis Statistiska Centralbyrån, 
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är de myndigheter som är minst beroende av sin geografiska placering och mest 

sannolikt kan ingå i en utlokalisering.  

 Den tidigare forskning som genomförts om förflyttningar av myndigheter består 

i huvudsak av fallstudier av nationella program för utlokaliseringar, och någon 

enstaka jämförande analys av flera länders sådana program. Forskningen är i 

princip uteslutande av empirisk karaktär. Dessa studier visar på ett antal olika 

modeller för utlokaliseringar, med skiftande argument till varför utlokaliseringar 

behövs, och skiftande genomförandestrategier. Detta avsnitt kommer att samman-

fatta forskningen kring några av de utlokaliseringsprojekt som genomförts eller 

försökts genomföras i tre länder: Storbritannien, Irland, och Norge; i syfte att 

identifiera viktiga faktorer som tagits i beaktande eller visat sig vara viktiga vid 

genomförandet av dessa projekt, samt vilka lärdomar som finns att dra därav. 

Urvalet av studerade länder styrs till stor del av tillgängligheten av tidigare 

forskning. Efter att denna bakgrund redogjorts för konstrueras en kategorisering 

av de argument som används för att genomdriva en utlokalisering av myndigheter, 

och de sätt på vilka sådana utlokaliseringar utformas.  

2.1 Skiftande strategier i Storbritannien och på Irland 

Storbritannien har genomfört ett antal projekt för utlokaliseringar av myndigheter 

eller myndighetsfunktioner från London, från 1963 och framåt (Marshall, 2007, 

s. 648). Det första utlokaliseringsprojektet skedde mellan 1963 och 1973, och 

omfattade cirka 32 000 myndighetstjänster som flyttades från, eller skapades 

utanför, London (Marshall & Alderman, 1991, s. 58). Under perioden 1973–1979 

planerades för utflyttningar av ytterligare cirka 30 000 tjänster från London (a.a.). 

Gemensamt för dessa två projekt var att de var centralt planerade, att de hade en 

vid spridning av de utflyttade tjänsterna över hela Storbritannien, och de hade ett 

tydligt syfte att fungera som ekonomiskt stöd för mottagarområdena (a.a., s. 52). 

Under perioden 1980–1988 lades istället fokus på besparingar inom offentlig 

sektor, och frågan om myndigheters placering ansågs ovidkommande (a.a., s. 62). 

Under denna period fortsatte andelen av myndighetstjänster förlagda till London-

regionen att minska, då besparingskraven främst påverkade myndigheter med sin 

verksamhet i huvudstaden (a.a., s. 63). Sammanlagt under perioden 1973–1988 

flyttades eller skapades över 11 000 myndighetstjänster utanför London (Marshall, 

2007, s. 649). Efter 1988 har utlokaliseringar av myndigheter fortsatt att ske, men 

inte som ett centralt planerat program, utan istället som ett resultat av brittiska 

myndigheters ökade autonomi (a.a., s. 650). En myndighets placering började 
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under denna period vara en faktor som en departements- eller myndighetschef 

hade att ta med i beräkningarna vid kostnadsminskningar (Jefferson & Trainor, 

1996, s. 43). I besparingssyfte har myndighetsfunktioner flyttats från London för 

att sänka hyres- och lönekostnader, men inte så långt bort att kommunikationerna 

med huvudstaden försämras, vilket resulterade i att lokaliseringarna under denna 

period fokuserades geografiskt till ett band genom landet, cirka 130 till 270 kilo-

meter från London (Marshall, 2007, s. 650). Här framgår alltså att syftet med 

utlokaliseringsprojektet, och nivån på vilken det planeras, påverkar destinations-

orternas spridning. Ett nytt program för utlokaliseringen av cirka 20 000 

myndighetstjänster presenterades 2004, vilket lade uppgiften för planering av 

förflyttningarna på de enskilda myndigheterna och departementen (a.a., s. 651). 

Projektet syftade till att kombinera utlokaliseringar med andra reformer med 

avseende bland annat på myndigheters storlek, organisation och produktivitet, och 

utlokaliseringarna betraktades här som ett verktyg för att få till stånd sådana 

reformer (a.a.). När Marshall skrev sin artikel var detta utlokaliseringsprojekt i sin 

inledningsfas, och resultaten av projektet presenteras därmed inte, men det är 

ändå intressant att notera att både myndighetsledningar och offentliganställdas 

fackförbund ställde sig tveksamma till projektet, i första hand med anledning av de 

personalförflyttningar som projektet skulle komma att innebära, och att denna 

tveksamhet ledde till förändringar av projektet, något som inte nämns i 

redogörelserna för tidigare utlokaliseringsprojekt (a.a.). De brittiska utlokaliser-

ingsprojekten har gemensamt att de i nästan samtliga fall primärt utlokaliserat 

delar av verksamheter och lägre tjänstemän, medan myndigheternas lednings-

funktioner har stannat i huvudstaden, vilket resulterat i en koncentration av 

seniora tjänstemän i London (Marshall, 2007, s. 650; Jefferson & Trainor, 1996, 

s. 42). Indikationer finns på att detta orsakar vissa bekymmer vid rekrytering av 

offentliganställda, då karriärmöjligheterna ses som begränsade utanför London, 

medan myndigheters internrekrytering av ledningsfunktioner kan ha försvårats av 

avsaknaden av juniora tjänstemän i huvudstaden (Marshall, 2007, s. 657). 

 Parallellt med Storbritanniens utlokaliseringsprojekt, kort redogjorda för ovan, 

har även Storbritanniens självstyrande riksdelar egna projekt för utlokaliseringar 

av myndigheter. Av dessa är Skottlands system för utlokaliseringar värt att 

diskutera. Skottland införde vid självstyrets start 1999 omlokalisering som en 

löpande revisionspunkt för sina myndigheter, en faktor för externa konsulter att ta 

ställning till i samband med andra omorganiseringar eller vid en hyresperiods 
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utlöpande, vilket påverkar även myndigheter redan lokaliserade på annan ort än i 

huvudstaden (Marshall, 2007, s. 653–654). Projektet hade bland annat som 

ambition att skapa en ökad öppenhet och tillgänglighet i förvaltningen (a.a., 

s. 647). Detta system kom under kritik vid 2004, då flera större myndighets-

förflyttningar planerades, och det skotska parlamentets finanskommitté bedömde 

systemet såsom havande låg transparens och lågt allmänt stöd, och efterlyste 

istället en mer strategisk lösning för myndigheters placering, likt de projekt 

Storbritannien som helhet genomfört (a.a., s. 654). Detta löpande system för 

placeringsförändringar var också kritiserat av offentliganställdas fackförbund, då 

avtal för omplacering av anställda ovilliga att följa med vid en eventuell flytt var 

svårare att få till stånd i avsaknad av central planering (a.a.).  

 De program för utlokalisering av myndigheter som genomförts på Irland sedan 

1987 bär stora likheter med de tidiga programmen i Storbritannien under 1960- 

och 1970-talen, redogjorda för ovan. Från starten och under 1990-talet utlokalis-

erades omkring 4 000 tjänster från Dublin, och 2003 formulerades planer på att 

fortsätta att flytta över 10 000 ytterligare tjänster (Marshall, 2007, s. 654). 

Utlokaliseringarna var centralt planerade av landets regering och syftade till att nå 

en jämn balans av regional utveckling i landet, destinationerna var strategiskt 

utvalda som attraktiva arbetsorter med goda kommunikationer och utlokalis-

eringarna gjordes med en vid spridning av de påverkade myndigheterna över hela 

Irland (a.a.). Genom ett tydligt engagemang för en bibehållen kommunikation 

mellan de utlokaliserade myndigheterna och för dem ansvariga departement, samt 

genom samarbeten med lokala myndigheter på destinationsorterna, skapades ett 

system för kunskapsöverföring så att erfarenheter från redan utlokaliserade 

myndigheter kunde komma andra till gagn (a.a.). Genom att erbjuda en möjlighet 

att flytta sin anställning för de anställda inom påverkade myndigheter som inte 

ville följa med i utlokaliseringarna, och de anställda inom andra myndigheter som 

ville följa med, kunde man minska risken för konflikt med fackliga parter (a.a.). 

Denna partsinkludering, som kontrasterar något mot de brittiska fallen, har alltså 

underlättat genomförandet av utlokaliseringarna. Hanteringen av externa parter 

kommer också att visa sig vara viktigt i det norska fallet, som diskuteras härnäst. 

2.2 Utlokalisering som del i agencification 

Norges erfarenheter inom utlokaliseringar av myndigheter är intressanta att 

belysa, då flera försök att genomföra sådana projekt har fallerat. Då regeringen 

Bondevik II år 2003 lyckades få till stånd ett utlokaliseringsprojekt som flyttade 
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900 myndighetstjänster från Oslo var detta den första lyckade större geografiska 

omflyttningen av statliga tjänster i norsk förvaltningshistoria (Trondal & Kiland, 

2009, s. 332). Dessa utlokaliseringar, som genomfördes med start under 2003, 

grundade sig i ett projekt att öka de norska myndigheternas autonomi i förhållande 

till ansvariga departement, och ett antagande att en geografisk förflyttning av 

myndigheter längre från departementen kunde vara ett verktyg i detta projekt (a.a., 

s. 333). Trondal och Kiland identifierar den primära skillnaden mellan det lyckade 

utlokaliseringsprojektet 2003 och de tidigare försök som strandat under 1970- och 

1980-talen som användandet i det lyckade projektet av en tydlig formell organis-

ering med hierarkiskt ledarskap och en strategisk inblandning av berörda parter 

(a.a., s. 338). Att ge ett reformprojekt en högre status genom att ge projektet 

prioritet bland de högsta politiska nivåerna kan ofta vara en fungerande metod för 

att projektet ska lyckas genomföras, vilket dessa norska erfarenheter verkar 

bekräfta (March & Olsen, 1989, s. 99). Avsaknaden av sådana strategier vid de 

tidigare försöken hade lett till att utlokaliseringsprojekten drog ut på tiden, och ett 

stort antal regeringar och ministrar ansvarade under olika perioder för frågan 

(Trondal & Kiland, 2009, s. 332). I tillägg till otydligt ledarskap hade också en 

majoritet i Stortinget bara skapats om att utlokaliseringar skulle ske, och då frågan 

om destinationsorter lyftes försvann denna enighet (a.a., s. 339). För att undvika 

att upprepa dessa misstag valde man under arbetet före utlokaliseringarna 2003 

att inkludera kommunpolitiker i processen för att skapa lokala stöd för 

lokaliseringsfrågan, medan man exkluderade bland annat representanter från 

berörda myndigheter och fackförbund (a.a., s. 340). Sammantaget möjliggjorde 

detta en snabb behandling av frågan, och först sent i beslutsprocessen blev 

projektets omfattning känd hos de uteslutna parterna (a.a., s. 341). Detta för-

anledde ett massivt motstånd mot utlokaliseringarna från fackföreningar och de 

anställda på de berörda myndigheterna, men detta motstånd mobiliserades för 

sent för att kunna stoppa beslutet (a.a., s. 345).  

 Att det norska programmet för utlokalisering av myndigheter syftade till att öka 

de påverkade myndigheternas autonomi är en intressant iakttagelse, som kan 

kontrasteras mot de tidigare diskuterade brittiska utlokaliseringarna under 1980- 

och 1990-talen, där utlokaliseringarna istället var ett resultat av ökad autonomi. I 

detta norska program var alltså utlokaliseringar en metod som användes för att öka 

myndigheters vertikala specialisering, det vill säga en process i vilken offentligt 

utförande av policy separeras från skapandet av denna (Egeberg, 2003, s. 122). En 
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sådan process, som i engelskspråkig litteratur också hänvisas till som 

agencification, sker typiskt antingen genom skapandet av separata organisationer 

för utförandet av policy som tidigare hanterats direkt av ett departement, eller 

genom formella regler som syftar till att öka redan existerande organisationers 

autonomi (a.a.). Den därigenom till myndigheterna tillförskansade autonomin 

syftar till att öka vikten av professionella överväganden kontra politiska hänsyn 

och klientintressen, och genom detta skapa en tydligare förutsebarhet och minska 

risken för godtycke i utförandet av offentliga uppdrag (a.a.). Upprättandet av 

avgränsningar mellan olika organisatoriska enheter möjliggör detta både genom 

formella regler för tjänsteutövande och genom skapandet av en egen organisatorisk 

identitet som kan påverka de anställdas beteende (March & Heath, 1994, s. 72). 

Reformer av denna typ ses normalt som en typ av NPM-reform, och har blivit ett 

relativt vanligt använt verktyg i länder som sökt anamma NPM (Egeberg, 2003, 

s. 123). Utlokaliseringar av myndigheter är inte en metod som normalt nämns i 

samband med vertikal specialisering, men det är inte orimligt att anta att det är en 

metod som kan åstadkomma den ökade autonomi som är målet. Den rumsliga 

separation mellan organisationer, i dessa fall myndigheter och departement, som 

en utlokalisering åstadkommer kan bidra till autonomi genom att tydligare 

separera de organisatoriska identiteterna, men också genom att försvåra 

informella besök organisationerna emellan (March & Heath, 1994, s. 73). Den 

norska utlokaliseringen av myndigheter var en del av ett större projekt som syftade 

till att separera myndigheters regleringsfunktioner från annan verksamhet, stärka 

deras professionella kompetens, och minska möjligheten för ministeriella 

ingripanden i verksamheten (Christensen, Lie & Lægreid, 2007, s. 29). Det är alltså 

mot denna bakgrund som det norska projektet för utlokaliseringar av myndigheter 

beslutades om.  

2.3 Kategorisering av argument för utlokaliseringar av myndigheter 

I Marshalls jämförande studie av utlokaliseringar av myndigheter i Storbritannien 

och på Irland identifieras åtta huvudsakliga argument som används för att flytta 

myndighetsfunktioner från en huvudstad (2007, ss. 647–648). Det första 

argumentet är kostnadsbesparing, vilket vilar på antagandet att hyres- och 

lönekostnader är högre i nationens huvudstad än på andra platser. Detta argument 

verkar åtminstone i Storbritannien stämma, men beror på huruvida destinations-

placeringen valts med besparingar som mål (a.a., s. 656). Argument nummer två 

är att en utlokaliserad myndighet kan uppnå en högre kvalitet på sitt arbete, vilket 
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väntas som ett resultat av en mindre pressad arbetsmarknad med en lägre 

personalomsättning på destinationsorten. Detta argument förutsätter dels att 

myndigheten förläggs på en ort med tillräckligt befolkningsunderlag för att 

möjliggöra rekrytering till de omfattade tjänsterna, och dels att den typ av tjänster 

som omlokaliseras är av en art för vilken utbildad personal finns tillgänglig på 

destinationsorten, något som möjligen underlättas om delar av myndigheter 

snarare än hela sådana omlokaliseras, likt vad som varit normen i de brittiska 

projekten. Det tredje identifierade argumentet är att en förflyttning av en myndig-

het skapar en möjlighet för förändring av myndighetens organisation eller 

verksamhet som annars inte skulle uppstå. Både den andra och den tredje typen av 

argument finner stöd i forskningen (a.a., s. 657). Argument nummer fyra handlar 

om att göra staten mer öppen och tillgänglig, något som Marshall noterar inte 

förklaras tydligare, och något som heller inte verkar kunna beläggas (a.a., s. 662). 

Det femte argumentet är att myndigheters implementation av policy förväntas nå 

en högre kvalitet om detta arbete utförs nära den miljö som påverkas av sagda 

policy, då en ökad lokalkännedom och lokala nätverk kan påverka genomförandet, 

något som Marshall enbart finner svaga belägg för (a.a.). Under argument nummer 

fem sorterar Marshall också in det norska fallet, där avsikten var att förbättra 

implementationen av policy genom ett ökat avstånd till departement (a.a.). Det 

sjätte argumentet är att utlokaliseringar kan utnyttjas för att uppnå en bättre 

balans mellan centrum och periferi, med avseende på ekonomisk tillväxt. Detta 

argument verkar stämma, men är direkt beroende på utlokaliseringens storlek, de 

flyttade tjänsternas typer, och de lokala ekonomiska förutsättningarna vid 

destinationsplaceringen (a.a., s. 659). Argument nummer sju är att utlokaliser-

ingar av myndigheter kan användas för att minska regionala skillnader inom 

nationen och därmed öka effektiviteten av nationell monetär policy, vilket i likhet 

med argument nummer fem enbart svaga stöd kan identifieras för (a.a., s. 662). 

Slutligen, det åttonde argumentet är att en utspridning av myndighetsfunktioner 

kan vara nödvändigt för nationell säkerhet, i syfte att minska effekterna av både 

terrordåd och naturkatastrofer som drabbar nationens huvudstad. Detta argument 

är svårprövat, och Marshall utelämnar detta ur sin studie (a.a.). Det är svårbedömt 

huruvida denna kategorisering av argument är fullständig, då mängden 

utlokaliseringar som genomförts är avsevärt fler än de som diskuteras i denna 

forskningsgenomgång, och det är omöjligt att förutspå framtida argument för 

utlokaliseringar. Baserat på det material som diskuterats ovan verkar dock 

kategoriseringen vara fullständig. Däremot är det inte helt uppenbart huruvida 
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kategorierna är ömsesidigt uteslutande, då några av dem verkar tangera varandra. 

Specifikt är kategorierna två och fem väldigt lika i sökt effekt, en högre kvalitet på 

myndigheters utförda arbete, även om mekanismerna som väntas leda till detta är 

skilda, och även kategori sex och sju liknar varandra i att den sökta effekten är att 

jämna ut ekonomiska skillnader i landet. 

 För denna studies genomförande kommer Marshalls kategorisering av argument 

att omformuleras något, i syfte att åstadkomma både önskvärd ömsesidig uteslut-

ning bland kategorierna och en ökad tydlighet bland dessa. Det kan vara värt att 

notera här att även om en ömsesidig uteslutning bland kategorierna uppnås så kan 

utlokaliseringsprojekt komma att klassificeras under flera av dessa kategorier, då 

flera argument kan användas parallellt för samma projekt. Istället för Marshalls 

åtta kategorier kommer sex kategorier att användas.  

 Den första av dessa kategorier är argument som handlar om sänkande av 

kostnader. Denna kategori är densamma som Marshalls första typ av argument 

beskrivet ovan, och omfattar de argument som baseras på en ambition att sänka i 

första hand hyres- eller lönekostnader, baserat på antagandet att dessa kostnader 

är högre i huvudstaden än utanför denna. Härunder kan sorteras de brittiska 

utlokaliseringarna som skedde under de senare tidsperioderna, 1980–1988 och 

1988–2004, samt även de löpande skotska utlokaliseringarna som startade i 

samband med självstyrets början. Till denna kategori kan också det svenska förslag 

för utlokalisering av statlig verksamhet som formulerades 1941 sorteras, även om 

detta inte ledde till någon faktisk utlokalisering (Statskontoret, 2016, s. 110).  

 Den andra kategorin omfattar argument som berör samhällsekonomin, och 

består av Marshalls sjätte och sjunde argument ovan. Härunder sorteras argument 

som beskriver en utlokalisering av en myndighet som ett regionalstöd, då statligt 

finansierade arbetsplatser på en ort kan få positiva effekter på regionens tillväxt, 

men även motsatsen till detta, att en förflyttning av myndigheter från huvudstaden 

kan skydda dennas ekonomi från en överhettning. Till denna kategori kan de 

brittiska utlokaliseringarna under perioden 1963–1979 sorteras, så även de 

irländska utlokaliseringarna av myndigheter. Även den svenska delegationen för 

lokalisering av statlig verksamhet som tillsattes 1969 använde sig av dessa 

argument (a.a., s. 111).  

 Den tredje kategorin omfattar de argument som behandlar myndigheters 

arbetskvalitet, och består av Marshalls andra och femte argument enligt ovan. Det 
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är rimligt att slå ihop dessa två kategorier till en, då det instrumentella värdet av 

en högre kvalitet på myndighetens arbete torde vara det centrala i dessa argument, 

snarare än de olika mekanismer som antas leda till denna kvalitetsförbättring. 

Härunder sorteras alltså de argument som bygger på antaganden som att 

myndigheter kommer att lättare kunna rekrytera och behålla kompetent personal 

på andra orter än huvudstaden eller att en placering på en annan ort än 

huvudstaden innebär att myndighetspersonalen når en fördjupad förståelse för 

genomförandet av policy, alternativt lättare kan utnyttja lokala nätverk för 

detsamma. Till denna kategori sorteras också de argument som bygger på 

antaganden om att ett ökat geografiskt avstånd mellan myndigheten och dess 

ansvariga departement kommer att öka myndighetens autonomi. Denna 

kategorisering bygger på antagandet att en tydligare separering mellan 

myndigheter och den exekutiva makten kommer att öka såväl profession-

aliseringen och inflytandet av experter i myndigheterna, som förutsebarheten i 

myndighetsutövandet, vilket i sin tur väntas leda till en kvalitetsökning i 

myndighetsarbetet. Till denna kategori hör det norska utlokaliseringsprojektet 

som inleddes 2003, då detta genomfördes med syfte att avpolitisera verksamheten 

i de påverkade myndigheterna, för att möjliggöra för mer expertmässigt 

tjänsteutförande.  

 I nästa kategori, nummer fyra i ordningen, sorteras de argument vari 

utlokaliseringar förväntas möjliggöra andra myndighetsreformer. Detta grundar 

sig i antagandet att en förflyttning av en organisation är en såpass stor förändring 

av organisationens verksamhet att andra förändringar kan genomföras samtidigt 

eller senare, med avseende på bland annat organisationens storlek, hierarki, eller 

arbetsmetoder. Att åstadkomma en förändring i institutionella normer och 

identiteter kan vara en svår uppgift (March & Olsen, 1989, s. 110), och den 

förändring av verksamheten som en utlokalisering innebär kan potentiellt 

utnyttjas för att skapa ett möjlighetsfönster för sådana förändringar. Häri kan 

sorteras det brittiska utlokaliseringsprogrammet från 2004.  

 Den femte kategorin av argument för utlokaliseringar av myndigheter är de som 

framhåller att detta kan skapa en ökad öppenhet och tillgänglighet i förvaltningen, 

genom en närmare kontakt med ett större antal lokalsamhällen. Denna kategori 

innehåller som exempel det skotska programmet för löpande omlokaliseringar av 

myndigheter.  
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 Slutligen, den sjätte kategorin av argument omfattar de argument som berör 

nationell säkerhet, där en spridning av statens funktioner förväntas minska 

effekterna av terrorhandlingar eller naturkatastrofer som drabbar landets huvud-

stad. Detta argument har använts bland annat i Japans planering för att hantera 

naturkatastrofer (Marshall, 2007, s. 648), men även i svenska initiativ från 1950-

talet, då utlokalisering sågs som en åtgärd som kunde skydda landet i händelse av 

krig (Kristensen, Drejer & Halkier, 2013, s. 19). Kategoriseringen av argument för 

utlokaliseringar av myndigheter sammanfattas nedan i tabell 1.  

Tabell 1: Kategorisering av argument för utlokaliseringar av myndigheter 

Kategori av argument Exempel 

Kostnadsminskningar Storbritannien 1980–1988 

Storbritannien 1988–2004 

Sverige 1941 

Samhällsekonomi Storbritannien 1963–1969 

Sverige 1969 

Irland 

Arbetskvalitet Norge 2003 

Verktyg för andra reformer Storbritannien 2004 

Öppenhet och tillgänglighet Skottland 

Nationell säkerhet Japan 

Sverige, 1950-tal 

 

2.4 Kategorisering av utformningsvariabler 

Efter detta försök att systematisera anledningarna till varför utlokaliseringar av 

myndigheter sker blir nästa steg att söka en systematik till hur dessa utlokal-

iseringar utformas. I forskningsöversikten ovan har ett antal faktorer som getts 

vikt, eller visat sig vara viktiga, i olika utlokaliseringsprojekt diskuterats. En 

naturlig startpunkt för att diskutera dessa är planeringen av utlokaliseringen. 

Initiativ till en utlokalisering har i de diskuterade fallen tagits antingen av en 

regering, som ett centralt planerat projekt, eller av den påverkade myndigheten 
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själv som ett decentraliserat projekt i det fall tillräcklig autonomi till ett sådant 

beslut existerar. Det är också möjligt att ett initiativ till utlokalisering kan komma 

från en enskild minister eller ett departement om förvaltningsmodellen tillåter 

detta. Erfarenheterna från den tidigare forskningen visar att ett decentraliserat 

beslutsfattande i frågan kan komma att utgöra grund för kritik om bristande 

transparens och leda till att vissa geografiska områden överrepresenteras som 

destinationsorter, vilket exemplen från Skottland och Storbritannien visar. 

Samtidigt kan denna typ av beslutsfattande leda till en högre flexibilitet och 

behovsanpassad lokalisering för de myndigheter som har mandat att utnyttja 

möjligheten. Central planering av utlokaliseringsprojekt, som alltså sker på 

regeringsnivå, kan användas för att undvika de problem som en decentraliserad 

lösning riskerar att leda till, medan de tidiga norska försöken till utlokaliseringar 

visar att central planering i sig inte nödvändigtvis leder till att projekten lyckas.  

 Nästa faktor som är viktig att studera är vilken verksamhet som utlokaliserings-

projektet omfattar. Forskningsgenomgången ovan visar på hur de brittiska 

projekten för utlokaliseringar nästan enbart omfattat delar av myndigheter, i första 

hand lägre tjänstemän med mer rutinartade funktioner, medan de utlokaliseringar 

som skett på Irland har omfattat hela myndigheter inklusive deras huvudkontor 

(Marshall, 2007, s. 654). I det irländska utlokaliseringsprojekt som planerades 

2004 fanns också planer på att utlokalisera flera departement, något som inte 

genomfördes (a.a.). Erfarenheterna från de brittiska utlokaliseringsprojekten ger 

vid handen hur utlokaliseringar av delar av en verksamhet kan ha negativa 

konsekvenser på karriärmöjligheter och rekryteringar inom de påverkade 

myndigheterna, något som balanseras mot den kommunikationsförsämring med 

huvudstaden som riskerar att bli ett resultat av en utlokalisering av huvudkontor. 

En sådan kommunikationsförsämring riskerar att orsaka svårigheter i både i den 

hierarkiska kommunikationen med ansvariga departement och den horisontella 

kommunikationen mellan olika myndigheter och andra parter som myndigheten 

har att samarbeta med. Detta kan möjligen mildras genom en digitalisering av 

verksamheten, vilket kan öppna kommunikationsmöjligheter som tidigare inte 

funnits tillgängliga. Då utlokaliseringsprojekt ofta omfattar flera samtidiga 

myndighetsförflyttningar kan de komma att bestå av en kombination av hela och 

delar av myndigheter som utlokaliseras.  

 Den tredje faktorn att ta i beaktande är spridningen av de destinationsorter som 

de utlokaliserade myndigheterna flyttas till. Denna spridning kan vara vid, med en 
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jämn fördelning av destinationsorterna över landet, i det ena extremfallet, eller 

starkt klustrad till enstaka destinationsorter i det andra. Spridningen är uppenbart 

beroende av syftet med utlokaliseringsprojektet, och även antalet myndigheter 

eller myndighetsdelar som utlokaliseras. Det faller sig naturligt att en bedömning 

av spridningen inte går att genomföra i det fall en enstaka myndighet utlokaliseras. 

I de brittiska fallen syns hur utlokaliseringar med samhällsekonomiska ambitioner 

lett till en vid spridning, medan utlokaliseringar som drevs av ett syfte att sänka 

kostnader lett till ett mer klustrat spridningsmönster. Då spridningen av 

destinationsorter är avhängig både av syftet med utlokaliseringen och hur 

reformen planerats är också effekterna av spridningen avhängiga av dessa faktorer.  

 Den sista större faktorn i hur ett utlokaliseringsprojekt sker som kommer att 

studeras i denna studie är hur hanteringen av externa parter och intressen sker. De 

tydligaste exemplen på vikten av denna faktor är det irländska fallet, där samarbete 

med fackliga parter och lokala myndigheter möjliggjorde ett genomförande av 

utlokaliseringarna, och det norska fallet, där en strategisk inkludering av 

representanter för lokala myndigheter respektive exkludering av fackliga repre-

sentanter visade sig vara centrala för att få till stånd både en snabb behandling och 

en tillräckligt stor koalition för att kunna driva igenom projektet. Dessa exempel 

illustrerar att frågan om partssamarbete är komplex, och vilken form detta 

samarbete tar rimligen är avhängigt på det sammanhang i vilket utlokalis-

eringsprojektet planeras. Det verkar dock som att externa parter, särskilt 

offentliganställdas fackförbund och lokala myndigheter, på något sätt måste tas 

hänsyn till under processen. Därmed bör ett utlokaliseringsprojekt identifiera 

sådana parter och planera för hur dessa ska hanteras. Dock kan denna fråga 

bedömas vara något känslig, om en part upplever sig orättfärdigt utesluten, och det 

är rimligt att anta att informationen därom kan vara föremål för ett strategiskt 

undanhållande i syfte att undvika framtida samarbetsproblem med sådana parter, 

vilket kan göra korrekt information svår att identifiera.  

 Detta är inte en uttömmande lista på de faktorer som är viktiga i utformandet av 

ett utlokaliseringsprojekt, givetvis finns ett stort antal ytterligare faktorer som 

spelar in i processen, men de här ovan listade faktorerna torde vara de mest 

centrala. Dessa centrala faktorer sammanfattas nedan i tabell 2. 
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Tabell 2: Kategorisering av utformningsfaktorer vid utlokaliseringar av myndigheter 

Utformningsfaktor Möjliga värden 

Initiativ och planering Regering 

Enskild minister eller departement 

Myndighet 

Omfattning Hela myndigheter 

Delar av myndigheter 

Destinationsorternas spridning Vid spridning 

Klustrad kring enstaka orter 

Hantering av externa parter Parter identifieras och inkluderas i 

planeringen 

Parter identifieras i och exkluderas 

från planeringen 

Parter identifieras inte i planeringen 

 

 De kategoriseringar som visas i Tabellerna 1 och 2 ovan kommer att användas 

vid granskningen av det material som ingår i undersökningen, i syfte att kartlägga 

skillnaderna och likheterna mellan de jämförda fallen. Förklaringar till dessa 

skillnader och likheter kommer sedan att sökas från tre primära förklarings-

modeller. Den första av dessa är reformens interna logik, då specifika utfall i vissa 

kategorier kan antas leda till specifika utfall i andra kategorier. Ett exempel på 

detta är hur destinationsorternas spridning förväntas styras av utlokaliserings-

reformens syfte, som kan utläsas i de argument som använts för att motivera 

reformen. Den andra förklaringsmodellen är de institutionella förutsättningarna 

som ges av de två förvaltningsmodellerna som Sverige och Danmark ingår i. Denna 

förklaringsmodell blir särskilt aktuell vid två av kategorierna. Om det danska 

utlokaliseringsprogrammet argumenteras för med en vilja att öka myndigheters 

självständighet i likhet med det tidigare norska fallet kan detta tas för att vara ett 

resultat av de institutionella förutsättningar som placeras på Danmark av den 

västnordiska förvaltningsmodellen. Institutionella förutsättningar kan också 

komma att förklara vilken organisation som tar initiativ till och planerar 
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reformprogrammet. I det svenska fallet väntas regeringen vara denna ansvariga 

organisation, medan i Danmark är det möjligt att initiativ och planering sker hos 

en enskild minister, något som möjliggörs av förekomsten av ministerstyre i den 

västnordiska förvaltningsmodellen. Den tredje förklaringsmodellen hämtas från 

olika strömningar inom neoinstitutionell teori. Historisk institutionalism fokus-

erar på hur den historiska utvecklingen i en institution styr och begränsar möjliga 

förändringar av denna genom vad som kallas spårbundenhet (Kuhlmann & 

Wollmann, 2014, s. 51). Detta kan innebära att motiveringarna och utform-

ningarna av en reform styrs av tidigare erfarenheter, vilket skulle betyda att 

beprövade metoder som visat sig fungera återkommer även i de studerade 

reformerna. Inom sociologisk institutionalism hävdas att institutioner, som 

kulturella fenomen, formas genom intryck (a.a.). Likheter mellan jämförelse-

objekten kan från detta perspektiv förklaras med isomorfism, alltså en form av 

imitation, som kan uppstå på flera olika sätt (a.a., ss. 147–148). Denna kan vara 

tvingande genom externa aktörer, mimetisk, alltså härmande, genom lärdomar 

från andra exempel, eller normativ genom att vissa beteenden ses som mer eller 

mindre acceptabla (a.a.).  
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3. Metod 

DENNA STU DIE KOMMER  att använda sig av jämförande offentlig förvaltning – 

comparative public administration – för att undersöka hur utlokaliseringar av 

myndigheter skiljer sig åt i Danmark och Sverige. En sådan metod syftar till att 

klargöra hur olika förvaltningsmiljöer påverkar både beteenden och strukturer 

inom dessa miljöer genom användandet av systematiska jämförelser dem emellan, 

och kan bidra till att ge perspektiv åt nationella resultat och förutsättningar (Brans, 

2003, s. 424). Detta perspektiv kan i sin tur hjälpa till med att öka förståelsen för 

nationella särdrag, och dessas styrkor och svagheter, inom den offentliga förvalt-

ningen (Kuhlmann & Wollmann, 2014, s. 2). Med hjälp av jämförande studier kan 

faktiska skillnader och likheter belysas, och risken att sådana antas vara resultatet 

av vad som egentligen är blott vaga uppfattningar om skillnader i politisk kultur 

kan minimeras (Brans, 2003, s. 425). I normalfallen kan jämförande studier vara 

synkrona, alltså att de jämför olika system inom samma tidsperiod, eller diakrona, 

att de jämför samma system över olika tidsperioder (Kuhlmann & Wollmann, 

2014, s. 2). Denna studie kommer att använda sig av en i huvudsak synkron 

jämförelse. De studerade utlokaliseringsreformerna i Danmark och Sverige är inte 

exakt samtidiga, men tidsskillnaden bedöms vara liten nog att denna inte bör ha 

någon menlig inverkan på de slutsatser som dras. Detta kommer att diskuteras 

ytterligare i sektionen om val av fall nedan. En analys som genomförs genom 

jämförande offentlig förvaltning kan vidröra upp till tre olika analysnivåer: en 

institutionell analysnivå som studerar rörelsen från reformprogram till institut-

ionell förändring, en utförandeanalysnivå som studerar rörelsen från institutionell 

förändring till förändrat tjänsteutförande, och en resultatanalysnivå som studerar 

den därifrån vidare rörelsen till ett förändrat utfall (a.a., s. 41). De flesta 

genomförda studier inom disciplinen fokuserar på den första av dessa analys-

nivåer, den institutionella analysnivån, som därför är den mest välutvecklade 

(a.a.). Även denna undersökning kommer att uppehålla sig på denna första 

analysnivå. Metoden lämpar sig väl för fallstudier, och fokus bör ligga på ett större 

antal variabler och ett lägre antal jämförelseobjekt (a.a., s. 284).  
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 En analys genomförd med jämförande offentlig förvaltning vilar ofta på ett 

datamaterial till huvudsaken bestående av offentliga dokument, och det kan vara 

fog för att iaktta försiktighet med sådana källor då de kan ha författats av det 

studerade objektet (Brans, 2003, s. 426). I denna studie bör sådan försiktighet vara 

påkallad främst vad gäller reformdiskursen, alltså frågan om hur en utlokalis-

eringsreform motiveras. I detta fall kan alltså en triangulering av informationen 

vara nödvändig för att säkerställa att resultatet är korrekt. Denna försiktighet bör 

rimligen vara opåkallad vid granskning av utformningen av reformen, då fattade 

beslut i text bör kunna antas vara kompletta och korrekta. Dock finns en risk för 

problematik med datamaterialet vid en av utformningsfaktorerna, hanteringen av 

externa parter, vilket kommer att diskuteras ytterligare i avsnittet som behandlar 

datamaterial. 

 Jämförande offentlig förvaltning är något av en transdisciplinär typ av analys, 

och den hämtar redskap och erfarenheter från flera olika discipliner, som 

exempelvis sociologi, offentlig förvaltning, statsvetenskap, och olika ekonomiska 

discipliner (Kuhlmann & Wollmann, 2014, s. 5). Detta för med sig svårigheter i 

teoriformering, och innebär att teori och tidigare forskning kan vara besvärliga att 

separera (a.a., s. 282). Detta innebär dock inte att formella teorier om byråkratiskt 

beteende ska förkastas, utan dessa kan fortfarande tjäna som användbara 

heuristiska verktyg för att analysera resultaten av jämförelsen (Brans, 2003, 

s. 432). Dock innebär detta att det inte finns någon formulerad grand theory på 

området, vilket gör erfarenheterna från tidigare forskning än viktigare att ta 

hänsyn till (Kuhlmann & Wollmann, 2014, s. 6). Eftersom metoden till sin natur är 

gränsöverskridande är det också viktigt att vara aktsam för vad som kallas för 

travelling problem, vilket innebär att de begrepp och den terminologi som 

studeras inte nödvändigtvis är överförbara mellan respektive sammanhang (a.a., 

s. 5). Då bägge de studerade länderna ingår i den nordiska förvaltningsmodellen 

bör dock inte detta orsaka några större problem med analysen.  

3.1 Val av fall 

De två fallen som kommer att studeras i denna undersökning är det svenska 

utlokaliseringsprogrammet som inleddes under 2004 och det danska programmet 

som inleddes under 2015. Dessa fall bedöms som lämpliga för analysen, då de berör 

liknande storleksordningar i omfattning, de ligger relativt nära varandra i tid, och 

de respektive länderna kan sägas representera varsin förvaltningsmodell inom den 

övergripande nordiska förvaltningsmodellen. Det danska fallet får alltså 
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representera den västnordiska förvaltningsmodellen, och det svenska fallet den 

östnordiska förvaltningsmodellen. Den liknande storleksordningen fallen emellan 

är i första hand en numerär sådan. Beräknad som andel av statsförvaltningens 

storlek är det danska projektet avsevärt större än det svenska, då den danska 

statsförvaltningen är mindre. Även om de båda fallen ligger relativt nära varandra 

i tid föreligger en viss tidsskillnad som måste uppmärksammas, eftersom 

finanskrisen som inleddes 2007 sannolikt har utövat en påverkan på det danska 

fallet, vilket inte kan ha skett i det svenska fallet. I första hand torde detta ta sig 

uttryck i ett större fokus på kostnadsbesparingar i det danska fallet. Andra 

tänkbara fall som skulle kunna utgöra jämförelseobjekt i analysen är det norska 

utlokaliseringsprojektet från 2003, vilket skulle kunna ersätta det danska fallet och 

därigenom minska tidsskillnaden fallen emellan. Detta undviks dock då detta 

norska projekt omfattade en mindre storleksordning än de bägge utvalda fallen, 

vilket skulle kunna minska jämförbarheten. Det utlokaliseringsprojekt som den 

svenska regeringen arbetar med i skrivande stund är ett fall som också skulle kunna 

lösa problemet med tidsskillnaden, men då detta projekt fortfarande befinner sig i 

en inledande fas bedöms detta inte som lämpligt. Eventuella finska fall av 

utlokaliseringar tas inte upp som möjliga jämförelseobjekt av praktiska skäl, då 

tillgången till datamaterial skulle begränsas av språkskillnaden. De utvalda fallens 

eventuella representativitet är svårbedömd. Å ena sidan talar den påtalade 

spårbundenheten för att likheter uppvisas över tid, vilket skulle innebära att viss 

representativitet kan uppnås. Å andra sidan, vilket noteras av Kristensen, Drejer 

och Halkier i deras rapport om svenska, norska och engelska erfarenheter med 

utlokaliseringar av myndigheter, är motiven och metoderna som används för en 

utlokalisering också avhängiga av sitt sammanhang, vilket pekar på att represent-

ativitet är svårt att uppnå (2013, ss. 24, 41–43). Försiktighet bör därmed iakttas i 

frågan om de utvalda fallens eventuella representativitet. 

 Med den kort sammanfattade bakgrund av reformarbete och utlokaliseringar 

inom de danska och svenska förvaltningarna som presenteras nedan kan ett antal 

antaganden göras inför analysen av de utvalda fallen. Erfarenheterna från Sveriges 

tidigare utlokaliseringsprojekt indikerar att de argument som används för att 

motivera sådana åtaganden ändras över längre tidsperioder och inte i första hand 

i snabba skiftningar, vilket pekar på att det kan finnas en viss spårbundenhet i hur 

dessa reformer utformas. Detta förefaller rimligt eftersom en utlokalisering är en 

omfattande förändring av en myndighets villkor, och det är därmed troligt att 
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tidigare erfarenheter tas tillvara på då en sådan sker. Mot denna bakgrund kan 

därmed ett antagande göras att de reformargument som använts vid de tidigare 

utlokaliseringsreformerna återkommer även i de projekt som ingår i under-

sökningen. I det svenska fallet rör detta sig tydligast om ett kompensatoriskt 

argument som kommer att beröras i bakgrunden nedan, och i det danska fallet har 

utlokaliseringar tidigare använts som ett regionalstöd. Tidigare svenska reform-

förslag har också återkommande berört kostnadsminskningar, och danska 

lokaliseringar har använts som ett verktyg i andra reformer. Det är möjligt att 

bägge dessa argumentstyper återkommer i de studerade reformerna, och som 

nämndes ovan kan finanskrisen ligga till grund för kostnadssänkande argument i 

det danska fallet. De institutionella förutsättningarna i de respektive länderna kan 

också antas begränsa de argument som kan användas. Det är tänkbart att 

argument som berör agencification kan användas i det danska fallet. Även om 

frågan om myndigheters autonomi inte varit aktuell under de senaste åren, har 

intresset för denna fråga skiftat över tid. Detta bör dock vara betydligt mindre 

sannolikt i det svenska fallet, eftersom de svenska myndigheterna redan åtnjuter 

en grundlagsfäst autonomi. I svenska utlokaliseringar har ett strategiskt urval av 

destinationsorter varit en återkommande del av de genomförda reformerna, vilket 

är en metod som kan antas upprepas i det studerade fallet. Danmark och Sverige 

har bägge en historia av korporativism i utformandet av policy, då intresse-

organisationer, särskilt arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer, varit 

representerade i lagstiftningsprocessen och utövat inflytande över denna 

(Anthonsen, Lindvall & Schmidt-Hansen, 2011, s. 119). Detta tillvägagångssätt har 

på olika sätt förändrats i de båda länderna under de senaste decennierna, och 

bruket av korporativism har minskat i Sverige, medan det förefaller stabilt i 

Danmark (a.a., ss. 121–123). Denna korporativistiska historia kan vara relevant i 

frågan om hanteringen av externa parter i de studerade utlokaliseringsreformerna, 

men det minskande bruket av korporativism leder till svårigheter i att formulera 

några antaganden om utfallet i denna fråga. 

3.2 Datamaterial 

Det material som kommer att användas för att utföra denna undersökning är i 

första hand offentligt tryck, utgivet av regeringarna i de respektive länderna som 

ingår i undersökningen. Detta omfattar såväl propositioner och utredningar som 

pressmeddelanden och presentationer. I tillägg till detta används information både 

från massmedia och intresseorganisationer som bedöms vara relevanta för 
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undersökningen. I det svenska utlokaliseringsprogrammet, som inleddes under 

2004 och genomfördes under de därpå följande åren, finns mer fullödigt 

datamaterial tillgängligt eftersom reformen är genomförd. Det danska utlokal-

iseringsprojektet håller fortfarande på att implementeras, vilket placerar vissa 

begränsningar på det datamaterial som finns att tillgå. I bägge fallen utgår 

analysen från presentationen av de bägge programmen av de respektive 

regeringarna. Presentationen av det svenska utlokaliseringsprogrammet skedde 

med ett pressmeddelande från Näringsdepartementet i juli 2005. Denna 

presentation kompletteras med det sätt på vilket utlokaliseringsreformen 

presenterades för Riksdagen i vår- och höstbudgeten under samma år (Proposition 

2004/05:100; Proposition 2005/06:1). I tillägg till detta är arbetet med den 

svenska utlokaliseringsreformen lätt att spåra genom dess beredning, då tydliga 

hänvisningar finns mellan de olika källorna från projektets inledning och framåt. 

Detta rör sig specifikt om den försvarsproposition vari programmet först 

aviserades (Proposition 2004/05:5), och den utredning som tillsattes för att arbeta 

fram ett förslag för utlokaliseringarna (Lokaliseringsutredningen, 2005). Eftersom 

den svenska utlokaliseringsreformen genomförts finns också en utvärdering av 

denna tillgänglig, vilken kommer att användas i syfte att verifiera uppgifter vid 

behov (Riksrevisionen, 2009). 

 Det material som finns tillgängligt angående det danska utlokaliserings-

programmet är, vilket konstaterats ovan, mer begränsat eftersom reformen ännu 

inte är helt genomförd. Detta kompenseras något av det faktum att den 

presentation av reformen som den danska regeringen publicerat är avgjort mer 

utförlig än det presentationsmaterial som finns tillgängligt i det svenska fallet 

(Finansministeriet, 2015). Utlokaliseringsprogrammet var dessutom en del av den 

regeringsplattform som Regeringen Lars Løkke Rasmussen II publicerade vid sitt 

tillträde (Statsministeriet, 2015a), och i den regeringsförklaring som stats-

ministern höll vid Folketingets öppnande samma år (Statsministeriet, 2015b). 

Beredningen av det danska programmet är mer svårspårad än den svenska 

motsvarigheten, då de olika källorna inte innehåller tydliga hänvisningar till 

varandra. Detta åtgärdas med ett visst mått av inferens. Det bedöms som ett rimligt 

antagande att de rapporter om utlokaliseringar av myndigheter som Folketinget 

publicerade under den tidsperiod som omedelbart föregick regeringens present-

ation av programmet ingick i regeringens arbete (Folketinget, 2015a).  
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 De offentliga dokument som diskuterats ovan är i huvudsak tillräckliga för att få 

fram den eftersökta informationen, men i ett fall behövs ytterligare information för 

att kunna formulera ett svar. Frågan om partshantering i det danska fallet besvaras 

inte av det tillgängliga materialet från den danska regeringen eller Folketinget. I 

det fallet genomförs en triangulering av information från de parter som rimligen 

borde ha påverkats av en sådan partshantering, nämligen kommuner och fack-

föreningar, vilken kombineras med den information som Folketinget gjort 

tillgänglig i samband med utlokaliseringsprogrammet, i syfte att formulera ett 

svar. Inte heller denna information är helt tillräcklig för att kunna belägga ett 

sådant svar, men används för att ge en indikation på vad svaret kan vara. Detta 

innebär förstås att slutsatserna som dras blir något mindre övertygande. Det är en 

bedömningsfråga huruvida tillräckligt material använts i undersökningen för att 

formulera de slutsatser som görs i slutet av studien. Detta är i första hand ett 

problem i just frågan om partshantering, där det kan föreligga risk för ett 

strategiskt undanhållande av information från de inblandade parterna, och detta 

problem är svårt att undvika. I frågan om de argument som använts för att 

presentera de respektive programmen är det relevanta resultatet just den 

information som regeringarna valt att framhålla, inte ett eventuellt dolt bakom-

liggande syfte. Dock görs även i detta fall en viss triangulering av datamaterialet, 

genom att flera olika presentationstillfällen granskas, då det är möjligt att olika 

argument använts vid olika tillfällen. Vid frågorna om de mer materiella 

utformningsfaktorerna i de respektive programmen – vilken organisation som 

ansvarat för programmen, vilken omfattning programmen haft, och vilken 

spridning av destinationsorterna som använts – bedöms det som orimligt att 

eventuell information undanhållits av strategiska eller andra skäl i de offentliga 

dokument som utgör källmaterialet.  
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4. Empirisk analys 

DEN EMP IRISKA ANALYSEN  som genomförs för att besvara undersökningens 

frågeställning presenteras nedan. Denna inleds med att den relevanta bakgrunden 

för de bägge fallen diskuteras kortfattat. Därefter genomförs analysen med hjälp 

av de analysverktyg som konstruerades mot bakgrund av erfarenheterna från den 

tidigare forskningen ovan, och resultaten av analysen diskuteras i termer av 

skillnader och likheter mellan de studerade fallen. Förklaringar till de funna 

skillnaderna och likheterna kommer att sökas i denna diskussion.  

4.1 Bakgrund 

Statliga myndigheter är i Danmark organisatoriskt separerade från sina respektive 

ansvariga ministerier1, vilket alltså innebär att myndigheterna existerar som 

separata organisationer, utanför ministerierna (Balle Hansen & Normann 

Andersen, 2012, s. 213). Dessa myndigheter har skiftande grader av autonomi. 

Som utgångspunkt är den danska statsförvaltningen organiserad med minister-

styre, vilket innebär att enskilda danska ministrar har en möjlighet att direkt 

påverka arbetet i de myndigheter som är underordnade dessa ministrars respektive 

ministerium (Ahlbäck Öberg & Wockelberg, 2016a, s. 59). Denna höga grad av 

diskretion över myndigheternas arbete och organisering innebär också att de 

enskilda ministrarna har ett individuellt ansvar för dessa myndigheters aktiviteter 

(Balle Hansen & Normann Andersen, 2012, s. 215). Den största andelen av de 

danska myndigheterna, cirka 60 procent, klassificeras av Balle Hansen och 

Normann Andersen i deras beskrivning av den danska myndighetsmiljön såsom 

varande ”semi-autonomous organization[s] without legal independence but with 

some managerial autonomy” (a.a., s. 213), alltså som organisationer med en 

begränsad autonomi från det för dem ansvariga ministeriet. En mindre del av de 

danska förvaltningsmyndigheterna är organiserade med en högre grad av själv-

bestämmande, och ytterligare en mindre andel av dessa har genom privatiseringar 

                                                           
1 Den organisatoriska enhet som i Sverige benämns departement, alltså den del av statsmakten 
som leds av en eller flera av regeringens ministrar, benämns i Danmark som ministerium. 
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omvandlats till statligt ägda bolag som har en hög grad av självbestämmande (a.a.). 

Olika projekt som syftat till att öka eller påverka de danska myndigheternas 

autonomi har förekommit sedan åtminstone 1960-talet, då den ökande storleken 

på den danska välfärdsstaten innebar påfrestningar på den danska förvaltningens 

organisation och föranledde en omorganisering som avsåg att förtydliga 

separationen mellan politik och förvaltning (a.a., s. 215). Detta tidiga försök att öka 

de danska myndigheternas självständighet från ministerierna blev inflytelserikt, 

men fick inte något universellt genomslag i den danska förvaltningen (a.a.). Sedan 

1983 har danska förvaltningsreformer, som företagits av samtliga därpå följande 

danska regeringar, varit i hög grad influerade av den internationella NPM-trenden, 

med ambitioner att sänka kostnader, effektivisera tjänsteutövandet, öka graden av 

mål- och resultatstyrning, och så vidare (Greve & Ejersbo, 2016, ss. 120–121). Efter 

att Danmark drabbades av finanskrisen 2007–2008 har förvaltningsreformerna i 

första hand syftat till kostnadsbesparingar, och frågan om myndigheters autonomi 

har prioriterats ned till en låg nivå, både relativt andra reformprioriteringar inom 

den danska förvaltningen och relativt frågans vikt inom andra europeiska länder 

(a.a., ss. 123–124). Dock noteras av Peters att det danska intresset för myndig-

heters autonomi skiftat fram och tillbaka över tid, och att detta intresse varierar 

mellan olika ministerier (2014, s. 315). Vid sidan av effekterna av finanskrisen kan 

nedprioriteringen av myndigheters autonomi också förklaras med en uppfattning 

av att detta mål blivit tillgodosett genom de tidigare genomförda förvaltnings-

reformerna (Greve & Ejersbo, 2016, ss. 123–124). Under de senaste åren, parallellt 

med prioriteringen av sänkta kostnader, har digitalisering varit en viktig 

prioritering i danska förvaltningsreformer, vilket bland annat har haft som syfte 

att stärka koordinationen mellan olika delar av statsförvaltningen (a.a., s. 127; 

Balle Hansen & Normann Andersen, 2012, s. 222). 

 De danska erfarenheterna inom förflyttningar av myndigheter är relativt 

begränsade. De tidigare utlokaliseringar som gjorts före det program som studeras 

i denna undersökning har begränsat sig till enstaka myndigheter vid varje enskilt 

tillfälle, och den största omlokaliseringen har omfattat cirka 285 arbetstillfällen, 

då den danska skattemyndigheten Skat 2005 etablerade ett betalningscenter i 

Ringkøbing (Finansministeriet, 2015, s. 37). Denna omlokalisering var en del av en 

omfattande reform av skatteadministrationen i Danmark, och skedde då den 

danska staten övertog de delar av skatteadministrationen som tidigare hade varit 

en kommunal angelägenhet (Skatteministeriet, 2006). Ambitionen med reformen 
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var inte en utlokalisering av verksamheten, utan snarare en centralisering av 

administrationen, vari skattemyndigheten efter hand skulle samlas till ett fåtal 

orter (a.a.). Den största danska utlokaliseringen av en hel myndighet skedde då 

den nyetablerade Sikkerhedsstyrelsen, som bildades genom en sammanslagning 

av tidigare myndigheter, 2004 förlades i Esbjerg, vilket påverkade cirka 80 arbets-

tillfällen (Kristensen, Drejer & Halkier, 2013, s. 6). Denna utlokalisering syftade till 

att fungera som ett regionalstöd till destinationsorten (Lindegaard, 2009, ss. 7–8). 

Förutom dessa exempel har ett antal mindre utlokaliseringar skett, men inte i 

någon större skala (se exempelvis Kristensen, Drejer & Halkier, 2013, s. 6). Det 

danska utlokaliseringsprojekt som inleddes under 2015 är således det mest 

ambitiösa i sitt slag, med sin omfattning om mer än 3 900 arbetstillfällen som 

planeras att flyttas från Köpenhamnsområdet (Finansministeriet, 2015, s. 3).  

 De svenska förvaltningsmyndigheterna är, i likhet med de danska beskrivna 

ovan, organisatoriskt separata från sina respektive departement (Niklasson, 2012, 

s. 248). Dock har dessa myndigheter även, till skillnad från de danska, en 

grundlagsfäst autonomi (RF 2 kap. 2 §). Denna autonomi innebär att de svenska 

förvaltningsmyndigheternas arbete med enskilda ärenden ska styras enbart genom 

lag, och ministerstyre ska inte förekomma (Niklasson, 2012, s. 248). Den svenska 

regeringen fattar kollektiva beslut, och de enskilda ministrarna är därmed inte 

individuellt ansvariga för myndigheternas, sorterade under ministrarnas respekt-

ive departement, aktiviteter (a.a.). Detta redan existerande dualistiska system 

innebär att frågan om förvaltningens separering från den exekutiva makten inte 

varit något som fokuserats på i svenska förvaltningsreformer under de senaste 

årtiondena. Föranlett av den expanderande svenska välfärdsstaten infördes under 

1960- och 1970-talen nya system för budgetering och kontroll av måluppfyllnad för 

de svenska förvaltningsmyndigheterna, i syfte att möjliggöra en tydligare kontroll 

av hur offentliga medel spenderades (a.a.). Dessa metoder fick ett än större 

genomslag under 1980-talet, samtidigt som olika decentraliseringsreformer som 

flyttade ansvar från statsmakten till kommunerna började genomföras (a.a., 

s. 249). Detta innebar att när NPM började introduceras i Sverige under det tidiga 

1990-talet var många av de principer och idéer som ingick i detta redan välbekanta, 

och NPM-reformer ansågs vara kompatibla med den redan existerande modellen 

inom den svenska förvaltningen (a.a.). Mot denna bakgrund har Sverige sedan dess 

introduktion ivrigt anammat reformer i enlighet med NPM, vilket inneburit en 

ökad mängd utvärderingar och revision av verksamheten, och införandet av mål- 
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och resultatstyrning (Ahlbäck Öberg & Wockelberg, 2016b, s. 163). Efter 1990 har 

dessutom antalet myndigheter i den svenska förvaltningen minskat kraftigt, bland 

annat genom sammanslagningar, privatiseringar, och nedskärningar (Niklasson, 

2012, ss. 249–250). En storleksuppskattning av denna minskning beror på vilken 

definition av begreppet myndighet som används, men om domstolar och statligt 

ägda bolag inkluderas så minskade antalet myndigheter med ungefär hälften, från 

cirka 1 400 till cirka 700 enheter, under perioden 1990–2005 (a.a.). En av de 

sektorer som tydligast påverkades av de nedskärningar som ingick i denna 

minskning av den offentliga sektorn var det svenska försvaret (a.a., s. 251), vilket 

utgör bakgrund för det svenska utlokaliseringsprogram som ingår i denna 

undersökning. Generellt har de här beskrivna reformerna, särskilt under de senare 

beskrivna åren, syftat till att göra styrningen av den svenska förvaltningen 

tydligare, att göra dess arbete mer effektivt, och att stärka rättsstatsprincipen 

(a.a.). Eftersom den svenska utlokaliseringsreform som ingår i denna under-

sökning inleddes under 2004 faller de därpå följande åren av svenska 

förvaltningsreformer utanför ramen för denna text och dessa kommer här inte att 

diskuteras.  

 Sverige har större erfarenheter av att utlokalisera myndigheter än vad Danmark 

har. Frågan började diskuteras under 1940-talet, och flera argument för att genom-

föra en utlokaliseringsreform presenterades (Statskontoret, 2016, s. 110). Bland 

annat lyftes argument som att utlokaliseringar kunde fungera kostnadsbesparande 

då lokalkostnader var lägre utanför huvudstaden, och att utlokaliseringar kunde 

användas strategiskt för att jämna ut tillväxttakten över landet och därigenom 

avlasta huvudstaden samtidigt som avfolkningen av landsbygden kunde bromsas 

(a.a., ss. 109–110). I tillägg till detta argumenterades att koncentrationen av statlig 

verksamhet till Stockholmsregionen kunde vara ett riskmoment i händelse av krig, 

vilket skulle göra landet mer sårbart (Kristensen, Drejer & Halkier, 2013, s. 19). 

Detta till trots genomfördes inget större utlokaliseringsprojekt förrän under början 

av 1970-talet, då Riksdagen beslutade att flytta 48 myndigheter till 16 olika orter i 

Sverige, vilket omfattade cirka 10 000 anställda, och projektet baserades i första 

hand på argumenten om utjämning av tillväxten (Statskontoret, 2016, s. 111–112). 

Detta projekt, som genomfördes under återstoden av 1970-talet, använde sig av ett 

strategiskt urval av destinationsorter för att skapa kluster av myndigheter med 

liknande verksamhet, och därigenom minimera risken för minskad horisontell 

koordinering mellan de olika myndigheterna (a.a.). Under 1980-talet genomfördes 
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inget större projekt för utlokaliseringar, men frågan om myndigheters placering 

framhölls vid flera tillfällen av Riksdagen som en fråga av vikt att ta hänsyn till vid 

inrättandet av nya myndigheter, eller vid översikt av befintliga myndigheters 

verksamhet, baserat både på argument som berörde tillväxtutjämning och 

kostnadssänkningar (a.a., s. 113.). Att detta inte resulterade i några omfattande 

utlokaliseringar är en parallell till de tidiga försöken till utlokaliseringar i Norge, 

där avsaknaden av tydligt ledarskap i frågan ledde till att utlokaliseringsprojekten 

avstannade. Enskilda utlokaliseringar skedde under den senare delen av 1980-

talet, som när Boverket bildades genom en sammanslagning av två befintliga 

myndigheter och förlades till Karlskrona 1988 (a.a.), eller när delar av 

Riksskatteverkets verksamhet flyttades till Ludvika under samma år (Nilsson, 

1992, s. 114). De utlokaliseringar som skedde under denna period under slutet av 

1980-talet och början av 1990-talet, hade ett uttalat kompensatoriskt syfte, och 

avsåg att ersätta destinationsorterna för förlorade arbetstillfällen vid indragningar 

av annan statlig verksamhet (a.a.). Samtidigt förändrades gradvis synen på den 

relativt höga tillväxttakten i Stockholm, som tidigare betraktats som en risk, till att 

istället ses som något som borde förvaltas i syfte att driva utvecklingen i resten av 

landet, vilket innebar att mängden utlokaliseringar begränsades under 1990-talet 

(Statskontoret, 2016, ss. 114–115). Det kompensatoriska argument som användes 

under slutet av 1980-talet återkom då det svenska utlokaliseringsprojekt som ingår 

i denna undersökning aviserades under 2004, och de planerade utlokaliseringarna 

av cirka 2 700 arbetstillfällen till fyra arbetsmarknadsregioner hade som syfte att 

kompensera dessa regioner för arbetstillfällen som förlorades i samband med de 

försvarsneddragningar som gjordes under denna period (a.a., s. 116).  

4.2 Analys 

De två utlokaliseringsprogrammen som ingår i denna studie kommer att 

analyseras med hjälp av de kategoriseringar av argument för och utformningar av 

sådana program som diskuterades i avsnittet om tidigare forskning och teori. Först 

kommer de argument som använts för att motivera reformerna att granskas. 

Eftersom fler argument kan användas för att motivera en reform av detta slag, och 

eftersom dessa reformer kan presenteras i olika sammanhang, kommer denna del 

av analysen genomföras med en viss triangulering i syfte att säkerställa att korrekta 

slutsatser kan dras. Detta innebär att olika tillfällen när reformerna presenterats 

granskas. I det svenska fallet kan utlokaliseringsprogrammet spåras från dess 

introduktion i försvarspropositionen 2004, via Lokaliseringsutredningen 2005, till 
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dess presentation i vårbudgeten och höstbudgeten under samma år. Dessutom 

presenterades utlokaliseringen med ett pressmeddelande från Närings-

departementet. Det danska utlokaliseringsprogrammet var en del av den politik 

som Regeringen Lars Løkke Rasmussen II presenterade vid sitt tillträde, och 

aviserades i Folketinget vid dess öppnande under 2015. Den färdiga planen 

presenterades senare under hösten samma år, när en informationsportal om detta 

på den danska regeringens webbplats öppnades. Samtliga dessa informations-

kanaler kommer att kontrolleras. Den andra delen av analysen, som berör 

utlokaliseringsprogrammens utformningar, kommer i huvudsak att kunna 

genomföras utan samma krav på triangulering, med ett undantag. Frågan om 

partsidentifiering och inkluderande eller exkluderande av dessa parter i 

utformningen av utlokaliseringsreformer är inte nödvändigtvis lika tydligt uttryckt 

i källmaterialet som de övriga utformningsfaktorerna, och här kan en bredare 

sökning efter nödvändig information vara nödvändig för att kunna formulera ett 

övertygande svar. I detta fall, vid den händelse att tillräcklig information inte 

finnes i de källor som diskuterats ovan, kan information sökas hos sådana parter 

som rimligen skulle kunna antas ingå i en sådan partsinkluderande behandling. 

4.2.1 Argument för utlokaliseringar av myndigheter 

De primära argument som används för att motivera de bägge utlokaliserings-

reformerna är i bägge fallen tydligt uttryckta. Det svenska utlokaliseringsprojektet 

presenterades i ett pressmeddelande från dåvarande biträdande näringsminister 

Ulrica Messing, i vilket utlokaliseringarna av statlig verksamhet beskrivs som en 

särskild insats som genomförs för att kompensera de arbetsmarknadsregioner som 

påverkades mest av försvarsneddragningarna som beslutades under 2004 

(Näringsdepartementet, 2005). Denna riktade insats beskrivs vidare som ett 

ansvarstagande för sysselsättningen på de påverkade orterna (a.a.). Samma 

argument återkommer flera gånger under beredningen av frågan. En utredning av 

möjligheterna att genomföra utlokaliseringar av statlig verksamhet tillsattes i 

samband med den proposition i vilken neddragningarna av försvaret present-

erades, och i denna proposition är det uttalade syftet med en sådan reform att 

lindra de negativa effekterna av att många arbetstillfällen försvinner i samband 

med omställningen av försvaret (Proposition 2004/05:5, ss. 245, 247). Även i 

2005 års ekonomiska vårproposition, genom vilken beslutet att anslå medel till 

utlokaliseringarna fattades av Riksdagen, benämns utlokaliseringsprojektet som 

en satsning för jobb och tillväxt i de av försvarsbeslutet mest påverkade 
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arbetsmarknadsregionerna (Proposition 2004/05:100, s. 23). Det huvudargument 

som användes för att motivera det svenska utlokaliseringsprogrammet kan således 

klassificeras som ett argument som berör samhällsekonomin, vilket kan verifieras 

med att den utvärdering av programmet som gjordes efter dess genomförande 

hade som huvudsyfte att kontrollera huruvida samhällsekonomin förbättrats enligt 

syftet i de utvalda destinationsorterna (Riksrevisionen, 2009, s. 14). Det danska 

utlokaliseringsprogrammet presenterades under namnet ”Bedre Balance”, alltså 

bättre balans, och den balans som avses med denna titel handlar i första hand om 

ekonomisk tillväxt (Finansministeriet, 2015, s. 11). Statliga arbetsplatser omnämns 

som något som kan bidraga till att stimulera utvecklingen i ett område, och genom 

att sprida statlig verksamhet till alla delar av landet kan denna stimulans hjälpa 

den privata sektorn att uppnå en stark tillväxt (a.a.). Detta resonemang fördes 

också i den regeringsplattform som publicerades i samband med att Regeringen 

Lars Løkke Rasmussen II tillträdde tidigare under 2015, vari projektet att utlokal-

isera myndigheter omnämns som ett verktyg för att uppnå tillväxt och utveckling i 

hela landet (Statsministeriet, 2015a, ss. 11–12). Resonemanget kan också åter-

finnas i en utvärdering som gjorts av de tidigare danska erfarenheterna med 

utlokaliseringar, på beställning av Velfærdsministeriet, vilken ingår i det 

datamaterial som Folketinget gjorde tillgängligt innan utlokaliseringsprogrammet 

presenterades (Lindegaard, 2009, s. 24). Detta innebär att även i det danska fallet 

var huvudargumentet som användes för att motivera utlokaliseringsprogrammet 

ett samhällsekonomiskt sådant. 

 Argument som berör sänkningar av kostnader som kan uppnås genom att 

utlokalisera myndigheter från huvudstaden berörs varken i den danska eller den 

svenska regeringens presentationer av deras respektive utlokaliseringsprojekt. I 

den utredning som genomfördes inför det svenska utlokaliseringsprojektet 

diskuteras de besparingar som kan åstadkommas genom en utlokalisering, särskilt 

med avseende på lokalhyror (Lokaliseringsutredningen, 2005, ss. 53, 102–105), 

men detta argument togs inte upp vare sig då projektet presenterades av den 

biträdande Näringsministern eller då projektet beskrevs i vår- eller höstbudgeten. 

Den danska regeringsplattform som Regeringen Lars Løkke Rasmussen II lade 

fram vid sitt tillträde, och statsministerns tal vid Folketingets öppnande 2015 

nämner inte heller detta argument. I det danska fallet har en viss förvåning 

uttryckts i dansk massmedia över att det faktum att utlokaliseringen väntas leda 
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till besparingar, även i detta fall med särskilt med avseende på lokalhyror, inte 

tagits upp i diskussionen om utlokaliseringsprojektet (DR, 2016).  

 Sådana argument som baseras på ett antagande att myndigheter kan uppnå en 

högre kvalitet på sitt arbete om de utlokaliseras från huvudstaden berörs inte heller 

i de presentationer som den svenska regeringen gjorde av sitt utlokaliserings-

projekt. Ej heller i utredningen som föregick reformen tas detta upp. I en av de 

rapporter som det danska Folketinget studerat inför utlokaliseringsreformen tas 

frågan om effektivare myndighetsutövande genom en ökad autonomi för den 

flyttade myndigheten upp, då de norska utlokaliseringarna som även denna 

undersökning har diskuterat tidigare studeras för att hämta internationella 

erfarenheter (Kristensen, Drejer & Halkier, 2013, s. 29), men detta tas inte upp i 

regeringens presentation. Den danska regeringen diskuterar visserligen hur de 

utlokaliserade myndigheternas tjänsteutövande ska kunna bli effektivt genom ett 

strategiskt urval av destinationsorter i syfte att nå synergieffekter, genom närhet 

till andra institutioner och det lokala näringslivet, som gagnar myndighetsarbetet, 

men detta diskuteras inte i termer av kvalitetsförbättringar, utan snarare som en 

metod att undvika kvalitetsförsämringar i samband med utlokaliseringarna 

(Finansministeriet, 2015, ss. 11–12).  

 Att en utlokalisering av en myndighet kan utnyttjas för att möjliggöra genom-

förandet av ytterligare reformer är inte heller något som vare sig regeringens 

presentation eller Lokaliseringsutredningen tar upp i det svenska fallet. Däremot 

tar den danska regeringen upp detta argument i sin presentation av utlokalis-

eringsreformen. Det sägs i presentationen att utlokaliseringarna av myndigheter 

avser att bidraga till att den offentliga sektorn ger ett bättre värde tillbaka till 

medborgarna för deras skattepengar, då utlokaliseringarna ”giver mulighed for at 

reorganisere institutioner og optimere processer og arbejdsgange”, alltså att 

reformen kan göra det möjligt att omorganisera både myndigheterna i sig och 

deras arbetsmetoder (a.a.). 

 Argument som berör öppenheten och tillgängligheten hos den statliga 

verksamheten tas inte heller upp av den svenska regeringen i dess presentation av 

sitt utlokaliseringsprogram, eller i Lokaliseringsutredningens förslag. Vid några 

tillfällen talar den danska regeringens presentation om vikten av att staten är nära 

medborgarna, något som en utlokaliseringsreform ska tillgodose, men det är inte 

helt tydligt om detta ska tolkas som ett argument som berör öppenhet och 

transparens i allmänhet eller om det snarare har att göra med den statliga 
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verksamhetens effekter på den lokala arbetsmarknaden, i enlighet med det 

samhällsekonomiska argument som avhandlades tidigare (Finansministeriet, 

2015, ss. 3, 11, 12). Dock ges en fingervisning för hur detta ska tolkas av det tal som 

Statsminister Lars Løkke Rasmussen höll i samband med Folketingets öppnande i 

oktober 2016: 

Det handler om rimelighed. Staten tjener hele landet. Derfor skal staten være 

til stede i hele landet. Og det handler om at skabe aktivitet dér, vor det er 

brug for det. I alt 38 byer får nye statslige arbejdsplatser. Og mon ikke synet 

på regeringens beslutning afhænger af, hvor man ser den fra?  

(Statsministeriet, 2015b) 

Den avslutande frågan i detta citat, om inte synen på regeringens beslut är 

avhängig på varifrån den ses, visar på att de argument om närhet till staten som 

tas upp i regeringens presentation kan kategoriseras som härrörande från 

öppenhet och transparens. 

 Argument som baseras på ett antagande om att en spridning av förvaltnings-

myndigheter kan vara till gagn för den nationella säkerheten tas inte upp vare sig i 

det danska eller det svenska fallet. 

4.2.2 Utformning av utlokaliseringsreformer 

Bägge de studerade utlokaliseringsreformerna är centralt planerade program, där 

respektive regering som helhet ansvarar för dessa. Det svenska programmet 

började planeras med anledning av Regeringen Perssons proposition om försvars-

omläggningen 2004 (Proposition 2004/05:5, s. 247), och genomförandet av 

utlokaliseringarna beslutades av denna regering efter en överenskommelse med 

dess stödpartier Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna (Näringsdepartementet, 

2005). Det danska utlokaliseringsprogrammet aviserades för i den regerings-

plattform som Regeringen Lars Løkke Rasmussen II presenterade vid sitt tillträde 

(Statsministeriet, 2015a, ss. 11–12), och den presentation som denna regering 

framhåller som det viktigaste informationsmaterialet om reformen har regeringen 

som helhet som avsändare (Finansministeriet, 2015, s. 1). Inom denna centrala 

planering av det danska utlokaliseringsprojektet har en arbetsfördelning mellan 

ministerierna skett med avseende på framtagandet av planer för de enskilda 

myndigheter som ingår i programmet (a.a., s. 9).  

 Omfattningen av utlokaliseringsprogrammen är i bägge fallen en kombination av 

flera hela myndigheter och flera myndighetsdelar. De myndigheter och delar av 
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myndigheter som omfattas i de respektive utlokaliseringsprogrammen presenteras 

i bilaga 1. Det danska utlokaliseringsprogrammet innehåller tjugo myndigheter 

som utlokaliseras i sin helhet, omfattande 1 835 arbetstillfällen, och 42 delar av 24 

myndigheter, omfattande 2 064 tjänster (Finansministeriet, 2015, ss. 16–27). I 

detta program är alltså de beslutade utlokaliseringarna relativt jämnt fördelade 

mellan hela och delar av myndigheter. I det svenska utlokaliseringsprogrammet 

ingick fem hela myndigheter om cirka 426 arbetstillfällen, och 24 myndighetsdelar 

samt ett antal delar av statligt ägda bolag om totalt cirka 2 270 arbetstillfällen 

(Proposition 2005/06:1, s. 38; Sveriges Riksdag, 2015, ss. 2–3). I det svenska 

programmet fanns alltså ett betydligt större fokus på utlokaliseringar av delar av 

myndigheters verksamhet. I bägge fallen har de inkluderade myndigheterna 

beslutats om efter en matchning mot de lokala förutsättningarna på 

destinationsorterna i syfte att skapa fördelaktiga samarbetsmiljöer mellan de 

utlokaliserade myndigheterna, existerande myndigheter på destinationsorterna, 

samt den privata sektorn (Finansministeriet, 2015, s. 12; Lokaliserings-

utredningen, 2005, ss. 51–84). 

 Spridningen av de destinationsorter som de utlokaliserade myndigheterna flyttas 

till skiljer sig markant åt mellan det danska och det svenska projektet. Det danska 

utlokaliseringsprojektet omfattar myndighetslokaliseringar till 38 olika orter, 

relativt jämnt fördelade över landets fem regioner (Finansministeriet, 2015, s. 5). 

Denna fördelning inkluderar inte de två självstyrande regionerna Färöarna och 

Grönland som ingår i den danska Riksgemenskapen. Spridningen av de danska 

utlokaliseringarna illustreras i Figur 1 nedan. Den svenska spridningen av de 

utlokaliserade myndigheterna var avsevärt mycket mer klustrad än i det danska 

fallet, kring fem orter i de fyra arbetsmarknadsregioner som påverkats mest av 

försvarsneddragningarna som föregick utlokaliseringsprojektet: Karlstad och 

Kristinehamn, Arvidsjaur, Östersund, samt Visby (Proposition 2005/06:1, s. 37). I 

bägge fallen är spridningen av de utlokaliserade myndigheterna avhängig av det 

syfte som de respektive utlokaliseringsprogrammen hade, att utjämna nationella 

skillnader i tillväxt i det danska fallet och att kompensera de specifika orter som 

drabbats av statliga neddragningar i det svenska fallet. 
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Figur 1: Spridningen av de danska utlokaliserade myndigheterna (Finansministeriet, 2015, s. 5). 

 Identifieringen och hanteringen av externa parter framgår tydligt i beredningen 

av det svenska utlokaliseringsprojektet. I Lokaliseringsutredningens uppdrag 

ingick en instruktion att det förslag som utredningen syftade till skulle ”tas fram i 

bred dialog med Regeringskansliet, berörda myndigheter, statliga aktörer, fackliga 

organisationer, regionala och lokala aktörer - däribland regionala partnerskap”, 

och dessutom i dialog med landshövdingarna i de berörda regionerna samt särskilt 

utsedda kontaktpersoner (Lokaliseringsutredningen, 2005, s. 111). De berörda 

landshövdingarna uppdrogs också direkt av Regeringen Persson i samband med 

försvarsbeslutet som föregick Lokaliseringsutredningen att föreslå lämpliga 

åtgärder för att förbättra sysselsättningen i de respektive arbetsmarknads-

regionerna (Proposition 2005/06:1, s. 37). Lokaliseringsutredningen framhåller 

att löpande kontakt hölls med dessa parter under arbetets genomförande 

(Lokaliseringsutredningen, 2005, s. 18). Det svenska utlokaliseringsprojektet kan 

alltså kategoriseras som ett inkluderande projekt med avseende på 

partshanteringen, och en tydlig identifiering av de externa parterna gjordes. Det 
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danska fallet är betydligt mer svårbedömt med avseende på hanteringen av externa 

parter. Inga av den danska regeringens offentligt publicerade dokument om 

utlokaliseringsprogrammet innehåller information om hur sådana parter 

hanterades. Dock finns viss information tillgänglig som kan ge en indikation om 

hur parter hanterades i beredningsprocessen. I slutet av augusti 2015, ungefär en 

månad innan den danska regeringen presenterade sin plan för utlokaliseringarna, 

skrev ordförandena för två av de största danska arbetstagarorganisationerna som 

organiserar statligt anställda tjänstemän, Dansk Magisterforening och Djøf, en 

debattartikel som infördes i dagstidningen Berlingske och som också sändes till 

Folketinget, i vilken de uttrycker förväntan inför att få ta del av regeringens plan 

och säger sig vara redo att ingå i en dialog om projektet (Ferbing & Stage, 2015, 

s. 3). När utskottet för landdistrikt och öar i det danska Folketinget under 

september 2015 bjöd in till ett möte med berörda fackföreningar för att diskutera 

utlokaliseringsprogrammet var dessa två fackförbund de första två som listades i 

förteckningen över inbjudna förbund (Folketinget, 2015b, s. 1). Efter att 

regeringens plan presenterats publicerade intresseorganisationen Danmark på 

Vippen, en förening för danska kommuner som arbetar bland annat för 

utlokaliseringar av statliga arbetsplatser, ett blogginlägg i vilket organisationen 

kommenterar regeringens utlokaliseringsplan. Denna kommentar har formen av 

en recension av utlokaliseringsplanen, och inlägget läses som om intresse-

organisationen inte känt till innehållet i denna plan innan regeringens 

presentation publicerades (Danmark på Vippen, 2015). Flera av de kommuner som 

ingår i denna intresseorganisation är kommuner som i regeringens utlokaliserings-

program valts som destinationer för de utlokaliserade myndigheterna (Danmark 

på Vippen, 2017). Eftersom erfarenheterna både från de tidigare svenska 

utlokaliseringsprojekten, och de projekt som diskuterats tidigare i denna studie 

från Norge, Irland och Skottland, visar att just arbetstagarorganisationer som 

representerar de anställda i de påverkade myndigheterna och de kommuner som 

utses till destinationer för utlokaliseringarna av dessa myndigheter, är bland de 

mest centrala parter som är viktiga för ett utlokaliseringsprojekt, förefaller det 

rimligt att anta att de nyss nämnda organisationerna borde ha varit mer medvetna 

om utlokaliseringsplanens innehåll om den danska regeringen hade genomfört en 

partsinkluderande process. Dock räcker denna information inte till att helt avfärda 

att en partsinkluderande process fördes. Detta kan klassificeras som ett smoking 

gun test, där ett positivt svar – att organisationerna gjort klart att de var inklud-

erade i framtagandet av utlokaliseringsplanen – hade varit tillräckligt för att 
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bekräfta att så var fallet, men där avsaknaden av ett positivt svar inte är tillräckligt 

för att avfärda detta. Att de diskuterade parterna inte ger ett positivt svar kan även 

det vara ett resultat av strategiskt undanhållande av information. Bland de 

rapporter om utlokaliseringar av myndigheter som det danska Folketinget tagit del 

av innan regeringens plan presenterades återfinns den studie av Kristensen, Drejer 

och Halkier som hänvisats till tidigare i denna undersökning (Folketinget, 2015a). 

En av de lärdomar som dras av de norska erfarenheterna med utlokaliseringar av 

myndigheter i denna rapport är att ett exkluderande av berörda parter kan göra ett 

beslut i sådana frågor lättare att få till stånd (Kristensen, Drejer & Halkier, 2013, 

s. 29). Detta ger en indikation om att den danska regeringen kan ha exkluderat 

berörda parter från planeringen av utlokaliseringsprogrammet, men inte heller 

denna information räcker för att bekräfta ett sådant antagande.2 

 Resultaten av analysen kan sammanfattas sålunda: Både det danska och det 

svenska utlokaliseringsprogrammet argumenterades för med argument som 

berörde de effekter på samhällsekonomin som en utlokalisering kan innebära. I det 

svenska fallet var detta det enda argument som användes. I det danska fallet 

kompletterades detta huvudsakliga argument med andra argument, som handlade 

om att möjliggöra för ytterligare myndighetsreformer, och om att öka statens 

öppenhet och transparens. Utlokaliseringsprogrammen var i bägge fallen centralt 

planerade, och initiativ till dessa togs av de bägge regeringarna som helhet. 

Omfattningen av programmen var i bägge fallen en kombination av hela och delar 

av myndigheter, men det danska programmet uppvisade en jämn fördelning både 

med avseende på antalet tjänster och antalet myndigheter och myndighetsdelar 

som utlokaliserades, medan det svenska fallet hade en tydligt större andel av 

myndighetsdelar, och ett högre antal arbetstillfällen knutna till dessa myndighets-

delar, som utlokaliserades. Spridningen av de utlokaliserade myndigheterna var i 

det svenska fallet starkt klustrad kring få orter, medan de danska destinations-

orterna var vitt spridda över hela landet. Identifieringen och hanteringen av parter 

var tydlig och inkluderade i det svenska fallet. Den danska hanteringen av externa 

parter framgick inte tydligt av det tillgängliga materialet, men vissa indikationer 

finns på att en exkluderande process kan ha använts med avseende på parter.  

                                                           
2 Det danska Finansministeriet, som angetts som primär kontaktpunkt för frågor om 
utlokaliseringsprogrammet, har kontaktats med en förfrågan om hur urvalet av myndigheter och 
destinationsorter gick till under framtagandet av utlokaliseringsprogrammet, om externa parter 
var med i denna process, och i så fall vilka dessa parter var, men denna förfrågan har inte blivit 
besvarad. 
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4.3 Diskussion  

Diskussionen av de resultat som analysen ovan uppvisade kommer att genomföras 

enligt samma disposition som användes i analysen. Först kommer skillnader och 

likheter mellan de argument som användes för de bägge utlokaliserings-

programmen, och förklaringar därtill, att diskuteras. Därefter kommer 

motsvarande diskussion att föras för vardera av de analyserade utformnings-

faktorerna för de bägge utlokaliseringsprogrammen.  

 Kategoriseringen av de argument som användes för att motivera de danska och 

svenska utlokaliseringsprojekten illustreras i Tabell 3 nedan. Båda de studerade 

utlokaliseringsprogrammen uppvisade likheter i att det huvudsakliga argument 

som användes av de respektive regeringarna var sådana som berörde samhälls-

ekonomiska faktorer. Utlokaliseringarna antogs i bägge fallen kunna bidra till en 

ökad sysselsättning och tillväxt på destinationsorterna. Medan huvudargumenten 

för utlokaliseringsprogrammen tillhörde samma kategori av argument skiljde sig 

deras syften åt. Det svenska programmet var uttalat kompensatoriskt, medan det 

danska snarare handlade om en målsättning att utjämna tillväxtskillnader i landet. 

Då det danska utlokaliseringsprojektet till skillnad från det svenska genomfördes 

efter finanskrisen är det möjligt att även detta genomförts med kompensatoriska 

förtecken. Denna möjlighet är dock mindre sannolik, då en av de centrala 

lärdomarna från svenska erfarenheter, som hänvisas till i en av de rapporter som 

den danska förvaltningen tagit del av, är att utlokaliseringar som genomförs med 

kompensatoriska motiv har mindre samhällsekonomiska effekter än sådana som 

genomförs med tydligare regionalpolitiska motiv (Kristensen, Drejer & Halkier, 

2013, s. 26). 

Tabell 3: Argument som motiverat de bägge utlokaliseringsreformerna 

Kategori Sverige 2005 Danmark 2015 

Kostnadsminskningar   

Samhällsekonomi X X 

Arbetskvalitet   

Verktyg för andra reformer  X 

Öppenhet och tillgänglighet  X 

Nationell säkerhet   
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 Det danska utlokaliseringsprogrammet skiljer sig från det svenska då det förra 

använde sig av ytterligare två typer av argument, medan det senare endast använde 

sig av det samhällsekonomiska argument som diskuterades ovan. Det danska 

programmet argumenterades för som ett verktyg för att möjliggöra andra typer av 

reformer av de påverkade myndigheterna, och som en metod att nå en högre grad 

av öppenhet och tillgänglighet i statsförvaltningen. Att det svenska utlokaliserings-

programmet använde sig av den samhällsekonomiska typen av argument kan 

förklaras med spårbundenhet. Den typen av argument har använts för utlokaliser-

ingar av myndigheter i Sverige sedan åtminstone 1940-talet (Statskontoret, 2016, 

ss. 109–110). Eftersom en utlokalisering av en myndighet är en drastisk åtgärd att 

ta till, som för med sig risker för den påverkade myndigheten, är det rimligt att 

anta att ett visst mått av spårbundenhet uppvisas i de metoder som används för att 

genomföra en sådan reform. Sådan spårbundenhet uppvisas också i de fall som 

diskuterats tidigare i denna undersökning. Även om skillnader över tid inträffat, 

särskilt i de brittiska fallen, så är det skillnader som uppstått över långa tids-

perioder. Att det svenska utlokaliseringsprogrammet endast motiverades med ett 

argument kan förklaras dels med det specifika syfte denna reform genomfördes, 

och dels med Sveriges relativt andra länder långa erfarenhet av stora 

utlokaliseringsreformer. Som kontrast till detta använde den danska regeringen tre 

olika typer av argument för att motivera sin utlokaliseringsreform, vilket mot 

bakgrunden av Danmarks mycket mer begränsade erfarenheter med utlokaliser-

ingar är en rimlig metod. Ett stort utlokaliseringsprojekt, särskilt ett som 

presenteras som ett specifikt politiskt program av regeringen, i ett land med små 

erfarenheter av detta, bör rimligen vara välmotiverat. Även detta kan tolkas som 

ett utslag av spårbundenhet, i det att genomförandet av en utlokaliseringsreform i 

Danmark representerar en större förändring av förvaltningen än vad detta gör i 

Sverige. I avsnittet om undersökningens metod nämndes att det danska fallet 

särskilt skulle granskas för argument som berörde arbetskvaliteten hos de 

utlokaliserade myndigheterna, då ett utlokaliseringsprojekt skulle kunna användas 

som ett verktyg för att öka myndigheternas autonomi, givet den västnordiska 

förvaltningsmodell som Danmark ingår i. Några belägg för detta återfanns inte i 

materialet, vilket kan förklaras med att frågan om myndigheters självständighet 

under senare år setts som avklarad (Greve & Ejersbo, 2016, ss. 123–124). 

 Kategoriseringarna av utformningarna av de bägge utlokaliseringsprogrammen 

visas i Tabell 4 nedan. De studerade programmen uppvisar likheter med avseende 
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på vilken organisation inom den offentliga förvaltningen som tog initiativ till och 

ansvarade för de respektive utlokaliseringsreformerna. I bägge fallen befanns 

regeringen vara denna ansvariga part. Detta föll sig naturligt i det svenska fallet, 

då den svenska regeringen fattar kollektiva beslut, vilket alltså innebär att de 

institutionella förutsättningarna i den östnordiska förvaltningsmodellen kan 

förklara det svenska utfallet. I det danska fallet kan två förklaringar finnas till 

varför utlokaliseringsprogrammet var centralt planerat av regeringen som helhet. 

För det första, som tidigare diskuterats, var det danska utlokaliseringsprojektet det 

största i sitt slag i Danmark, och tidigare erfarenheter av stora utlokaliseringar 

saknades. Det förefaller orimligt att en enskild minister skulle ta hela ansvaret för 

ett så omfattande och potentiellt riskfyllt projekt. För det andra inhämtade den 

danska förvaltningen erfarenheter från andra liknande utlokaliseringsprojekt 

innan regeringen presenterade sin utlokaliseringsplan. En central lärdom från de 

norska erfarenheterna med utlokaliseringar som ingick i detta datamaterial var 

vikten av en strikt hierarkiskt styrd process för att lyckas genomföra projektet 

(Kristensen, Drejer & Halkier, 2013, s. 31). Att det danska utlokaliserings-

programmet konvergerar mot den typ av centralstyrning som skett i Norge, och i 

jämförelseobjektet Sverige, kan bero på vad som inom sociologisk institutionalism 

kallas för mimetisk isomorfism, alltså en likhet som beror på en institutionell 

imitation av beteenden som tidigare visat sig fungera (Kuhlmann & Wollmann, 

2014, s. 147).  

Tabell 4: Utformningar av de bägge utlokaliseringsreformerna 

Kategori Sverige 2005 Danmark 2015 

Initiativ och planering Regeringen Regeringen 

Omfattning Primärt 
myndighetsdelar, några 
hela myndigheter 

Jämn fördelning av 
hela och delar av 
myndigheter 

Destinationsorternas 
spridning 

Starkt klustrad vid få 
orter 

Vid spridning över 
hela landet 

Hantering av externa 
parter 

Identifieras och 
inkluderas i planeringen 

Oklart, parter kan ha 
exkluderats från 
planeringen 

 

 Omfattningarna av de båda programmen uppvisar begränsade likheter, då bägge 

utlokaliseringarna omfattade både hela och delar av myndigheter. Det svenska 

utlokaliseringsprojektet omfattade fler delar av myndigheter än hela myndigheter, 
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både med avseende på antalet myndighetsenheter och antalet arbetstillfällen som 

utlokaliserades. Det danska fallet uppvisade en jämn fördelning, då ungefär lika 

många hela myndigheter som myndighetsdelar, och ungefär lika många arbets-

tillfällen tillhörande dessa myndighetsenheter, utlokaliserades. Vad som dock är 

en tydlig likhet är anledningarna till dessa fördelningar, som i bägge fallen berodde 

på en strategisk matchning mellan de utvalda myndigheterna och de utvalda 

destinationsorterna. En sådan matchning är också, i likhet med den hierarkiska 

styrningen ovan, något som tas upp som en central lärdom både från Sverige, 

Norge, och Storbritannien i de rapporter som den danska förvaltningen tog del av 

före projektets presentation (Kristensen, Drejer & Halkier, 2013, ss. 24, 32, 42). 

Även i detta fall kan konvergensen alltså förklaras med mimetisk isomorfism. Det 

är dock rimligt att vara försiktig med en sådan förklaring i detta fall, då det 

förefaller naturligt att en strategisk matchning sker innan en så ingripande åtgärd 

som en utlokalisering genomförs. 

 Den spridning av destinationsorter som de båda utlokaliseringsprogrammen 

uppvisade divergerar markant. I det svenska fallet blev de utlokaliserade myndig-

heterna samlade vid ett begränsat antal orter, medan de danska myndigheterna 

utlokaliserades till ett stort antal orter, jämnt fördelade över hela landet. I bägge 

fallen är denna spridning ett resultat av det syfte som reformerna hade, då det 

svenska programmet syftade till att åtgärda problem vid just de fyra arbets-

marknadsregioner som drabbats av försvarsomställningen, medan det danska 

programmet syftade till en jämn tillväxt och sysselsättning över hela landet. 

Förklaringen till den identifierade skillnaden är alltså reformernas respektive 

interna logik. 

 Hanteringen av externa parter är också en faktor vid vilken de båda 

utlokaliseringsprogrammen skiljer sig åt. Det svenska programmet var uttalat 

inkluderande av externa parter redan i det uppdrag som gavs till Lokaliserings-

utredningen, och berörda parter inkluderades under denna utrednings arbete. De 

offentliga dokument som studerats gällande det danska utlokaliserings-

programmet gav ingen information om hanteringen av parter, men en bredare 

sökning av information gav vissa indikationer på att externa parter kan ha varit 

exkluderade från processen. Den svenska strategin att inkludera parter i arbetet 

med att ta fram förslaget till utlokaliseringen kan enkelt tolkas som ett resultat av 

den korporativism som varit ett traditionellt kännetecken för svensk förvaltning. 

Det är något oväntat att detta inte kunde identifieras i det danska fallet, då 
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korporativism varit ett stabilare system där än i Sverige under senare år. Som 

påtalades i analysen kan den danska statens inhämtning av erfarenheter från 

norska utlokaliseringar vara en förklaring till den eventuella exkluderingen av 

externa parter, vilket återigen skulle kunna vara ett tecken på mimetisk 

isomorfism. Även denna gång bör en sådan förklaring tolkas försiktigt, eftersom 

exkluderingen av parter inte kunnat beläggas med säkerhet. 
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5. Slutsatser 

UNDERSÖKN ING EN IN LEDDES MED  följande frågeställning: Vilka skillnader 

finns mellan de danska och svenska utlokaliseringsreformerna, med avseende på 

hur dessa reformer motiveras och utformas? Denna fråga kan besvaras med 

följande sammanfattning av diskussionen ovan. De studerade utlokaliserings-

programmen, det svenska som började beredas under 2004 och det danska som 

presenterades under 2015, uppvisar markanta skillnader. Det danska programmet 

motiverades med fler argument än det svenska programmet, omfattade en avsevärt 

större andel av hela myndigheter, och utlokaliseringarna skedde till en vidare 

spridning av destinationsorter i landet. Dessutom finns tecken på att parts-

hanteringen kan ha skett på ett exkluderande sätt i det danska programmet, vilket 

också är en skillnad programmen emellan, då det svenska programmet var tydligt 

inkluderande av externa parter. Dessa skillnader kan dels förklaras med en 

spårbundenhet som påverkat hur de respektive programmen utformats, och dels 

med de institutionella förutsättningar som råder i de bägge länderna och 

programmens respektive interna logik.  

 De likheter som uppvisats kan förklaras med mimetisk isomorfism, alltså att det 

danska programmet utformats med internationella erfarenheter i åtanke, inklusive 

erfarenheter från Sverige. Denna förklaring kan också appliceras på några av 

skillnaderna, då länder med erfarenheter av utlokaliseringar som skiljer sig från de 

svenska också studerats av den danska förvaltningen innan utlokaliserings-

programmet presenterades. Sådan inhämtning av internationella erfarenheter 

verkar inte ha skett i det svenska fallet, då utredningen som föregick den svenska 

reformen inte gör sådana hänvisningar. Detta kan rimligen antas orsakas av 

Sveriges större egna erfarenheter med att utlokalisera statlig verksamhet. Det 

danska inhämtandet av erfarenheter från andra länder kan alltså vara en metod för 

att kompensera för den relativa bristen av egna erfarenheter inom området. 

Undersökningen hade som sekundärt syfte att undersöka huruvida skillnaderna 

mellan de väst- och östnordiska förvaltningsmodellerna som Danmark och Sverige 

ingår i kunde ha påverkat arbetet med utlokaliseringsreformerna. Denna påverkan 
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skulle i huvudsak ha kunnat visa sig i att de danska utlokaliseringarna skulle ha 

argumenterats för som en metod för att kunna öka myndigheters självständighet 

från sina respektive ministerier. Detta har inte kunnat beläggas. Förvaltnings-

modellen verkar endast ha haft en inverkan i det svenska fallet, med avseende på 

att initiativet till och planeringen av reformprogrammet skedde i den svenska 

regeringen, men som det danska fallet visar skulle detta resultat ha kunnat uppstå 

även utan förvaltningsmodellens inverkan. Således verkar inte skillnaderna i 

förvaltningsmodell länderna emellan ha haft någon påverkan på de studerade 

reformerna.  

 De analysverktyg som konstruerades för undersökningens genomförande, 

kategoriseringen av argument för utlokaliseringar av myndigheter som baserades 

på Marshalls liknande kategorisering, och kategoriseringen av utformnings-

faktorer i utlokaliseringsprogram, visade sig fungera tillfredsställande. Med hjälp 

av analysverktygen kunde de båda undersökta fallen kontrasteras så att skillnader 

och likheter dem emellan tydligt kunde identifieras. Kategoriseringen av argument 

förefaller komplett, och efter att de överlappande kategorierna som förekom i 

förlagan eliminerats verkar ömsesidig uteslutning ha åstadkommits. Kategoriser-

ingen av utformningsvariabler kan rimligen kompletteras med fler faktorer eller 

modifieras till att omfatta andra faktorer än de som användes i denna 

undersökning, baserat på de behov som uppstår eller sammanhang som 

förekommer i det fall dessa analysverktyg används i framtida undersökningar.  
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Bilaga 1: Översikt över utlokaliserade myndigheter i de 

båda programmen. 

Danska utlokaliserade myndigheter 

i programmet Bedre Balance 

Ort Antal 

tjänster 

Hela eller delar 

av 

myndigheter 

Ankestyrelsen Aalborg 50 Delar av 

Arbejdsskadestyrelsen - 325 Hela 

Arbejdstilsynet Slagelse 60 Delar av 

ATP/Udbetaling Danmark Hillerød - Delar av 

ATP/Udbetaling Danmark Frederikshavn - Delar av 

ATP/Udbetaling Danmark Holstebro - Delar av 

ATP/Udbetaling Danmark Haderslev - Delar av 

ATP/Udbetaling Danmark Vordingborg - Delar av 

Banedanmark Fredericia 40 Delar av 

Banedanmark Ringsted 270 Delar av 

Bygningsstyrelsen Skanderborg 32 Delar av 

Børnerådet Billund 16 Hela 

Civilstyrelsen Viborg 84 Hela 

Danida Fellowship Centre Holbæk 15 Hela 

Danmarks Akkrediteringsinstitution Holbæk 42 Hela 

Danmarks Evalueringsinstitut Holbæk 62 Hela 

Dansk Institut for Internationale Studier Aarhus 88 Hela 

Diverse Klagenævn Viborg 162 Delar av 

DMI Karup 10 Delar av 

Energinet.dk Fredericia 7 Delar av 

Energinet.dk Esbjerg 49 Delar av 

Energistyrelsen Esbjerg 51 Delar av 

Erhvervsstyrelsen Esbjerg 5 Delar av 

Erhvervsstyrelsen Nykøbing 

Falster 

26 Delar av 

Færdselsstyrelsen Ribe 65 Hela 

Forsvarsministeriets Personalestyrelse Hjørring 31 Delar av 

Geodatastyrelsen Aalborg 96 Hela 

GEUS Aarhus 13 Delar av 

Havarikommissionen for Civil Luftfart og 

Jernbane 

Ringsted 11 Hela 

Jagt- og Skovbrugsmuseet Djursland 13 Hela 

Miljøstyrelsen Slagelse 61 Delar av 

Nationalt Center for Undervisning i Natur, 

Teknik og Sundhed 

Sorø 13 Hela 

NaturErhvervstyrelsen Tønder 20 Delar av 

NaturErhvervstyrelsen Sønderborg 370 Delar av 

Naturstyrelsen Randbøl 81 Hela 

Patent- og Varemærkestyrelsen Ikast 35 Delar av 

Rådet för Socialt Udsatte Rønne 5 Hela 

Skat Aalborg 60 Delar av 

Skat Thisted - Delar av 
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Danska utlokaliserade myndigheter 

i programmet Bedre Balance 

Ort Antal 

tjänster 

Hela eller delar 

av 

myndigheter 
Skat Ringkøbing 40 Delar av 

Skat Herning 40 Delar av 

Skat Grenå - Delar av 

Skat Ribe 20 Delar av 

Skat Odense 20 Delar av 

Skat Tønder - Delar av 

Skat Middelfart - Delar av 

Skat Næstved 20 Delar av 

Skatteankestyrelsen Silkeborg 25 Delar av 

Slots- og Kulturstyrelsen Nykøbing 

Falster 

60 Delar av 

Socialstyrelsen Odense 177 Delar av 

Spillemyndigheten Odense 50 Hela 

Statens Administration Hjørring 226 Hela 

Statens Administration - 68 Hela 

Statens Værksteder for Kunst Helsingør 8 Hela 

Styrelsen for Arbejdsmarked og 

Rekruttering 

Brønderslev 37 Delar av 

Styrelsen for Forskning og Innovation Odense 39 Delar av 

Styrelsen for Patientsikkerhed Aarhus 100 Delar av 

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning Lemvig 15 Delar av 

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning Sønderborg 22 Delar av 

Søfartsstyrelsen Korsør 190 Hela 

Søopmåling fra Forsvarets Skibe Aalborg 13 Delar av 

Taksationssekretariatet Viborg 2 Hela 

Udlændingestyrelsen Næstved 375 Hela 
Källa: Finansministeriet, 2015, ss. 16–27 
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Svenska utlokaliserade myndigheter 

efter försvarsbeslutet 2004 

Ort Antal 

tjänster 

Hela eller delar 

av 

myndigheter 

Arbetslivsinstitutet Östersund 30 Delar av 

Arbetslivsinstitutet Gotland 15 Delar av 

Arbetsmarknadsverket Östersund 200 Delar av 

Arbetsmarknadsverket Arvidsjaur 60 Delar av 

Arbetsmarknadsverket Kristinehamn 90 Delar av 

CSN Gotland 25 Delar av 

Elsäkerhetsverket Kristinehamn 24 Delar av 

Försvarets materielverk Östersund 100 Delar av 

Försäkringskassan Östersund 360 Delar av 

Försäkringskassan Arvidsjaur 40 Delar av 

Försäkringskassan Gotland 100 Delar av 

Institutet för utvärdering av 

internationellt utvecklingssamarbete 

Karlstad 15 Hela 

ITPS Östersund 10 Delar av 

Konsumentverket Karlstad 160 Hela 

Kriminalvårdsstyrelsen Östersund 100 Delar av 

Kriminalvårdsstyrelsen Arvidsjaur 20 Delar av 

Kronofogdemyndigheten Gotland 55 Delar av 

Kronofogdemyndigheten/Skatteverket Östersund 115 Delar av 

Myndigheter under finansdepartementet Karlstad 17 Delar av 

Naturvårdsverket Östersund 60 Delar av 

NUTEK Östersund 38 Delar av 

Riksantikvarieämbetet Gotland 140 Delar av 

Riksutställningar Gotland 70 Hela 

Räddningsverket Kristinehamn 100 Delar av 

Räddningsverket Karlstad 20 Delar av 

Sida Gotland 60 Delar av 

Statens folkhälsoinstitut Östersund 150 Hela 

Statens institut för kommunikationsanalys Östersund 31 Hela 

Statens institutionsstyrelse Kristinehamn 130 Delar av 

Statligt ägda bolag  361 Delar av 
Källa: Proposition 2005/06:1, s. 38; Sveriges Riksdag, 2015, ss. 2–3 


