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Staten
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och särskilt
de senaste fem-sex
åren har
senaste decennierna
förändringar
många och stora organisatoriska
inom nästan hela
och verk har
den statliga sektorn i Sverige. Arbetet vid myndigheter
De

inneburit

effektiviserats
ning

och till

införts

har

på

Mål- och resultatstyrstora delar decentraliserats.
sektorn.
Många
alla nivåer
inom den statliga

har lagts ned och ännu fler har omorganiserats.
för viktiga
har bolagiserats
och marknaderna

myndigheter
affärsverk
hushåll

och företag

statliga

verksamheter

har avreglerats.

Huvudm

har överförts

till

annaskapet

landsting

Flera stora
tjänster

för flera tidigare

och primärkommuner.

Nästan alla dessa
utsatts för besparingar.
har
uppmärksamhet
utfall.
Särskild
förändringar
har ett geografiskt
och
samband
med
rationalisenedläggning
personalminskningama
rönt i
har samtidigt

Statsbudgeten

även välfärden,

ring,

men

olika

ortstyper

påverkas.

verksamheter

av skilda statliga
Föreliggande
regionindelningar.

till

bl.a.

påverkas

samordning

av nya
att analysera de regionala konsekvenserna
dessa typer av förändringar.
beskrivs
här i termer av
konsekvenserna
De regionala

utredning

syftar

läggande

välfärd,

till

tillväxtbetingelser
regionala

typregioner,

av alla
grund-

hushållen,

samt graden
av
av mobilisering
beskrivs i första hand för ett antal
Konsekvenserna
efter storlek,
grupperade
lokala
arbetsmarknader
företagen

för

resurser.
dvs.

för

servicetillgänglighet

sysselsättning,

i

och tillväxtbetingelsema

servicetillgången
Möjligheten

och lägeskaraktäristika.

näringsstruktur

mellan
utjämningsinsatsema
är ense om att de traditionella
hög
och mellan
kommuner
hushåll
är beroende
av en tillräckligt
kräver idag en hög
tillväxt.
nationell
Den kärva budgetsituationen
medel för regionalpolitiska
effektivitet
i användningen
av offentliga
De flesta

har tagit som sin utgångspunkt
att regionalpolitikens
i alla
i så hög grad som möjligt
syfte skall vara att främja tillväxt
tillväxten.
regioner,
vilka på så sätt alla kan bidra till den nationella
syften.

Utredningen

Utredningen

använder

och samordnade
med

regional

begreppet

insatser

inom

näringspolitik.
således genomföras

Sverige

skall

insatser

och verksamhetsområden

regionpolitik
hela det statliga
En

fungerande

för att beskriva medvetna
fältet i aktiv samverkan

regionpolitik

samverkan

mellan

genom
och i nära kontakt

med

för

hela

alla statliga
lokala

och
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intressen.

Statens verksamheter

kan på många olika

sätt bidra
och levnadsvillkoren.

till

att utveckla de regionala tillväxtbetingelsema
Utredningen
menar att hela utbildningssystemet,
utbildningen,

har

nyckelroll

en
Kommunikationsinfrastrukturen

regional

det

när

särskilt

gäller

är en annan

regional

viktig

den

högre

utveckling.

förutsättning

för

tillväxt.

De organisatoriska

följande

förändringarna

inom

statliga

verksamheter

är av

huvudtyper:

horisontell

omfördelning
av ansvar och arbetsuppgifter
på en och samma nivå,
vertikal
omfördelning
till den regionala nivån,
avveckling,
oftast i form av decentralisering
nybildning
och sammanslagning
myndigheter,
överföring
av
av huvudfrån staten till kommuner
och landsting,
renodling
mannaskap främst
mellan

omfördelning

myndigheter

särskiljande
och tjänsteprodukav verksamhet
av myndighetsutövning
och i samband med avreglering
tion, ofta i form av bolagisering
samt
har mer
omlokalisering.
Någon eller flera av dessa typer av förändringar
eller

mindre

Den

tekniska

omrâdet,

berört

alla statliga

har medfört

arbetsställen

särskilt

utvecklingen,
stora

under

på det

omställningar

de senaste 15 åren.
informationsteknologiska

på de flesta

statliga

arbets-

ställen.

Mål

och

medel

och

regionpolitiken

i

-

nya

förutsättningar

arbetssätt

Fram till helt nyligen
resursinsatser
geografisk
konkurrensen
politiken

inom

utjämning
inför

har den stora

dvs. statens alla
till en
skilda sektorer, i huvudsak bidragit positivt
internationella
Den tilltagande
av levnadsvillkoren.

regionalpolitiken,

och statens kärva budgetläge ställer den svenska regionalRegionpolitiken
behöver harmoniera
nya utmaningar.
Huvudmålet

för
bör nu vara att ge förutsättningar
innovationsoch anpassningsförmåga
i alla

med näringspolitiken.

företagens
att utveckla
själva
regioner.
Regionerna

bör i stor utsträckning
svara för problemmobilisering
samt genomförande
av
regionala
utvecklingsprojekt.
roll för staten är att
En allt viktigare
utveckla
institutioner,
regler och samarbetsfonner
ange tydliga
som
underlättar nytänkande, kompetensutveckling,
marknadsm ässiga kontakformulering,

lokal

och

ter och produktutveckling

regional

i näringslivet.
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Geografisk

omfördelning

av

statens

resurser

fördelar statliga resurser som
regionalpolitiken
budget- och transfereringshela
halv
statens
procent
av
ca en
hittills inte
resursomfördelningen
huvuddelen
innebär
Det
att
system.
av
fördelningsprincip.
Detta
regional
trots att de
styrts av någon uttalad
framhållit
vikten av att aktivt
propositionema
senaste regionalpolitiska

Den fonnella

eller lilla

motsvarar

genomföra
statliga

den

regionalpolitiken,

stora

myndigheter

dvs.

vid

beslut

inom

alla

och verk.

och utgifter
av statens inkomster
av fördelningen
1993/94
visar att resurserna
under budgetåret
snett
är geografiskt
och särskilt Stockholmsregionen
Storstadsregionerna
fördelade.
svarar
Detta beror
inkomster.
för en mycket
stor del av statens direkta
En kartläggning

naturligtvis

på den starka befolkningskoncentrationen

och den relativt

i storstadshos befolkningen
och köpkraften
sett högre lönenivån
regioner. Till en mindre del förklaras det av att många stora företag har
till dessa regioner, varför bl.a. juridiska
lokaliserade
sina huvudkontor
ofta bokföres på storstadsregioner.
personers inkomstskatter
När det gäller l
fördelas på fyra huvudgrupper.
Statens utgifter
ligger dessa
och myndighetsuppgifter
utgifter för statens förvaltningsi Stockholmsregionen.
än riksgenomsnittet
också höga belopp räknade per
uppvisar
med betydelse för regional utveckling
utgifter

mer än 60 procent högre
Några regementskommuner

2
tillväxtbeindividinriktade
bidrar bl.a. till regionala
är
som
olika
mellan
dock
inte
Variationen
tingelser.
ortstyper, räknat per
är
stor
Stockholmsregionema
sidan
capita. Det generella mönstret är att å ena
ligger högt
å andra sidan de minsta kommunerna
och residensstädema,
invånare.

Gruppen

och

3 med betydelse för den regionala
i utgifter
per invånare. Utgifterna
till mindre orter.
koncentreras
och som är individinriktade
utvecklingen
skatteutjämningsform
bl.a.
i
bidrag
Många småorter tar emot
av
i
för kommunerna
dubbelt så stora som genomsnittet
bidrag
är
som
Stockholmsregionen.
När det slutligen gäller 4 utgifter som kompensetill
räknat per capita
småoiter.
till
mest
inom flera
En generell bedömning
är att aviserade nedskärningar
med idag svagt
drabba regioner
utgiftsområden
kommer
att särskilt
Av de förändringar
utvecklad
privat arbetsmarknad.
som planeras fram
och
forskning
studiestöd,
anslag
till
till år 1999 märks ökningar
av

går minst
rar inkomstbortfall
individer
i Stockholmsregionen,

utbildning.

Detta

gynnar

transfereringar

framför

allt universitets-

och högskoleorter.

ll
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Förändringar

z statens

sysselsättning

och

Utbyggnaden
hela perioden
med

-

konsekvenser

för

rörlighet

Sedan 1980
av staten var kraftig under hela 1970-talet.
sysselsättningen
inom staten gått ned successivt. Under
1980-95
minskade
antalet anställda i samtliga myndig-

har emellertid
heter

verksamheter

64 000

eller

Länens beroende av statlig
ca 20 procent.
avsevärt - från Uppsala län där andelen statsanställda är nästan ll procent till Älvsborgs län med bara 2,5 procent.
Genom bolagisering
har antalet anställda i kvarvarande
affärsverk

sysselsättning

varierar

minskat

till ca 20 000 personer 1994. Det är en minskning
med hela 85
finns dock kvar i
procent sedan 1980. Många av dessa arbetstillfällen
de bolag som bildats.
När det gäller sysselsättningsutvecklingen
i olika regiontyper
i hela
den statliga
sfären
både myndigheter
och affärsverk
under
den
har minskningen
varit relativt
kraftigast
senaste 10-årsperioden
sett
utanför storstäder och regionala
i mindre
centra. Medan minskningen
24 procent varierade motsvarande
minskning
i
orter var i genomsnitt
storstadsregionema

och regioncentra
mellan
8 och 16 procent.
De
andel av den totala sysselsättningen
är endast 7 procent
i småorter mot 9 procent i regionala
centra och ll procent i de tre
storstäderna
tillsammans.
De få statliga verksamheter
som ökat antalet
statsanställdas

sysselsatta
områden
Totalt
jämnt

gäller

främst

högskole-

och kulturområdet.

På båda dessa

är det regionala centra som fått den största delen av tillväxten.
inom den statliga sfären varit
sett har personalminskningama

fördelade

på män och kvinnor.
I småregioner
utanför storstäder
väsentligt
fler manliga
anställda
centra har emellertid
och omorganiseringar.
Medan antalet anställda
utsatts för nedskärningar
kvinnor
minskade
med 20 procent på dessa orter så minskade
antalet
och

regionala

manliga

anställda

rekrytering
grupperna
området.

att det skapas

Den statliga
med längre
gymnasial

med 36 procent.
med

i kombinationer

åldersfördelning

inom

det statliga

verksamheten

utbildning.

utbildning.

för personer
är en viktig arbetsmarknad
Omkring
40 procent har någon form av efterl hela arbetskraften
andel endast
är motsvarande

20 procent. Det är framför
inom
som utbildningsnivån

minskningen

under

lågutbildade.

l alla

själva

ökat.

verket

en skev

I alla ortstyper innebär en minskad
avgångar i de äldre ålders-

ökade

allt

i storstäderna

det statliga

området

och de regionala

centra
är hög. Sysselsättnings-

de senaste tio åren har till allra största delen gällt
har antalet högutbildade
statsanställda
i
ortstyper
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bland

Rörligheten

anställda

vid

och verk är
myndigheter
80 procent av de anställda sina
Rörligheten
mellan statlig och privat
statliga

fortsätter

låg. I genomsnitt

genomgående

ett år till ett annat.
låg och har minskat
sektor är mycket
över tiden
överflyttningen
ganska omfattande
av personal till
arbeten

från

Förändringar

i statens

verksamheter

bortsett från den
verk.
bolagiserade

konsekvenser

-

för

servicetillgänglighet
Inom utredningens
konsekvenserna
nikationstjänster,

särskilda studier av de regionala
ram har genomförts
kommuav tre infrastrukturrelaterade
av avregleringen
och inrikesflyget.
nämligen
posten, telemarknaden

pekar på följande
som de kan avläsas i mitten av 1990-talet
monopolen
de
tidigare
erfarenheter.
För det första tycks
nu missgynna
På alla tre områdena finns det fortfarande
de svagaste marknaderna.
Resultaten

aktör på små och glest befolkade
orter och
kvar en helt dominerande
dåligt. För det andra finns det en tendens att
fungerar
konkurrensen
i en
i första hand tar sig uttryck
på större marknader
konkurrensen
marknadsdelar.
För det tredje har konkurkamp om speciellt lukrativa
ett generellt tryck mot lägre priser.
rensen, där den fungerat, inneburit
på tidigare
regionalt
och variera
differentieras
har börjat
Priserna
exempel
på
också
tydliga
Det finns
reglerade marknader.
att den ökande
tjänster och tillpå en utveckling
av befintliga
skapandet av nya tjänster. En sådan kreativ förnyelse kan man emellerEn
dåligt.
fungerat
där konkurrensen
i regioner
tid också finna
insatser
studier
genomförda
utifrån
rekommendation
är att statens
mera
har drivit

konkurrensen

avgränsade
på att skapa konkurrens
om geografiskt
på marknaden.
än att skapa konkurrens
gäller de regionala konsekvenserna
En särskild fördjupningsstudie
av
Det gäller
statliga företagstjänster.
sektorn
inom
ett fall av bolagisering
ombildning
till ALMI Företagspartner
de regionala utvecklingsfondemas
inriktas

behöver

marknader

Samtidigt har såväl
mera självständigt.
fått en starkare
moderbolaget
via
som staten
inriktningen
marknadsmässiga
den
dock
ställning.
En bedömning
år
att
för
konskevenser
regionalpolitiska
kan få negativa
av reformen

AB.

Som bolag har ALMI

det lokala

sysselsättningen
En

studie

förändringar

blivit

näringslivet

i länens utkantsområden.

av de regionala
och rationaliseringar

ringskassoma
ger några generella
heterna har det skett en prioritering

konsekvenserna
inom

vägverket,

erfarenheter.

av organisatoriska
polisen och försäk-

Inom

av grundfunktionen.

alla tre verksamFör Vägverkets
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del tar det sig i uttryck av en renodling
av beställar- och produktionsrollerna.
Generellt
gäller också att funktioner
för ledning, uppföljning
och kontroll
allt mer kommit
att förläggas till större orter, s.k. regionala
på viktiga beslutsfattare
utanför de större orterna har
centra. Tillgången
minskat avsevärt både inom vägverket och polisen. Man kan se en mer
eller mindre tydlig
företagisering
Det förefaller
av verksamheterna.
inte osannolikt

att denna starka identifikation
De allmänna försäkringskassoma

glesbygden.
förankring
Den
tydelse.

med företag

missgynnar

har dock en starkare

lokal

även på små orter.
sista fördjupningsstudien

be-

Expansionen

har

framför

allt

Deras

andel

inom

regionala
avser högskolornas
högskolan
under det senaste decenniet

skett

vid mindre och medelstora
högskolor
i hela landet.
landets
högskolestudenter
har
vuxit
från
30 till 40
av
inom
för
totalt
ökad
intagning.
En slutsats av högprocent
sett
ramen
en
skolestudien
på högskoleorter
under 1980- och 90-talen
är att tillväxten
endast delvis

kan direkt

tillskrivas
expansionen
En
av själva högskolan.
små
lokala
arbetsmarknader
i
länens
utkanter
är
att
annan
fortsatt har en liten attraktion
och svag efterfrågan på högskoleutbildad
arbetskraft.
slutsats

Problemlösning

i samordnade

processer

Arbetet

för regional
utveckling
baseras idag på förväntningar
om att
Det är två problem som
organ skall arbeta sektorsövergripande.
sektorsorganen
ställs inför när de skall ta regionala hänsyn. Det första
handlar
målkonflikter
mellan
respektive
ursprungliga
om
organs
olika

målsättningar
däribland

och

andra

regionalpolitiska.

hänsynstaganden
Det

andra

göra,
som de förväntas
problemet
handlar
om den

oklarhet

målen ska definieras och
som råder om hur de regionalpolitiska
Båda problemen
söker sektorsorganen
ofta lösa genom att
och värdera övriga målsättningar
så att de kommer att ligga nära

värderas.
tolka

den egna verksamhetens
ordinarie
Hindren för sektorssamordning
personalmässigt
för

uppges ofta ligga i resursbrist, särskilt
De lösningar man ofta presenterar
tvärsektoriella
arbetet är tämligen
traditionella

hos sektorsorganen.

det
att hantera
såsom att anställa

tillsätta

målsättning.

flera

referensgrupper

som kan ägna sig
med företrädare
för olika

samverkan
sektorer.

den centrala

statliga

åstadkomma

Det fordras också
en reell samordning.
på central nivå för att utveckla en effektiv

vilja

särskilt

samordning.

nivån

är emellertid

organisationen

eller
Särskilt

att
på

för svag för att
en stark politisk
regionpolitisk
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Det finns

i grunden

styming

tre möjligheter
som man på den centrala nivån kan
inflytande:
klassisk
förvaltningsatt utöva ett indirekt
via budget och författningar,
metodutveckling
som utvecklar

formerna

för regionalt

för

använda

det regionalpolitiska

utvecklingsarbete,
arbetet.

uppföljning

Idag lyckas

och utvärdering

av
bäst när
lösas. Mycket

samordningen

kanske

man ställs inför ett konkret problem
som akut behöver
talar emellertid
för att en fungerande
samordning
behöver baseras på
tänkta
och
väl
förankrade
regionpolitiska
genom
program och preciserade
former

för deras genomförande.

Krav

på

Vi

en

således

använder

geografiskt
regional
litiken

effektiv regionpolitik
begreppet

differentierad

statlig

balans och stimulera
enligt

regionala

i syfte

omfattar

medveten

för

en samordnad
men
att både uppnå mellani varje region i Sverige. Regionpo-

politik

tillväxt

denna terminologi

problembilden

regionpolitik

därmed

och aktivt

en med hänsyn till den
styrd del av den stora

regionalpolitiken.
Uppgiften
för regionpolitiken
kan formuleras
som en fråga: Hur kan
och sitt ansvarstagande
via
och bör staten styra sina egna verksamheter
så att både regional
regelsystemen,
arbetssätten och resursfördelningen
balans och tillväxt

i hela landet

främjas

på lång sikt

Uppgiften

kräver

tas tillvara.
en samverkan
som gör att varje regions speciella potential
decentralisering
För att möta dessa krav fordras en fortsatt
av beslut och
befogenheter.
Det
åtnjuter

behövs

samtidigt

fackdepartementens

som
en central statlig samordningsfunktion
förtroende.
kan antagligen
Detta förtroende
och/eller

uppnås

leder till högre nationell
tillväxt
om samordningen
lägre utgifter för de parter som samarbetar.
behöver
kombineras
i dessa riktningar
En förändring

kvalificerat
effektivt

centralt
informations-

uppföljningsansvar.

Detta

kräver

och analyssystem

i

som överblickar
och influensområden.

med

ett

sin

tur ett
hela vidden

av statens verksamhetsDet är viktigt
att fastlägga ramarna för statens ansvar för regional
och utjämning.
behövs det preciseras
utveckling
För vissa serviceslag
kritiska

geografiska
gränser. I vissa fall behövs det göras tydliga
avför hur långt statens ansvar skall sträcka sig för att skapa
gränsningar
arbete och service, t.ex. arbetsmarknad
och service. Rollfördelningen

mellan
även

de många
bli tydligare.

aktörer

som nu arbetar

för regional

tillväxt

behöver
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allt mindre

relevant

problemregioner

balanserande
faktum
förankring.

att

sammanhänatt tala om stora geografiskt
i Sverige. Den regionala fördelningen
av både

och tillväxtskapande
varje

tillgång

Det finns

och

inte längre

insatser
varje

behöver

problem

någon

för den nya regionpolitiken
är en utmaning
bemästra dessa geografiskt
fragmenterade

naturlig

därför

utgå från det

har

en egen rumslig
planeringsregion.
Det

att utveckla metoder
tillväxtproblem.

för att
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och

1

Staten

1.1

Uppdraget

och

dess

avgränsning

för regionalpolitiken

uppgiften

Den viktigaste

regionerna

sammanhållning

1995 att bidra dels till
att alla regioner kan bidra

till

till

mellan

Sveriges

är enligt riksdagens beslut
landets olika delar, dels

utveckling.

Enligt

proposi-

politikområden
är det många
som måste samverka om vi ska nå
statsbidrag till kommuregional balans. Beslut om telekommunikationer,
energiförkulturområdet,
inom
högre utbildning,
insatser
ner, forskning,
tionen

sörjning,
m.m.
prop.

vägar,

riktlinjer

järnvägar,
på olika

påverkar

sätt

för statliga

möjligheterna

till

verk

och myndigheter

regional

utveckling

hänsyn och
161, s. 14. Det innebär att regionalpolitiska
både på
politikområden,
måste genomsyra arbetet inom alla

1994/95:

samordning

nivå. Det innebär också att den lokala och regionala
utvecklingsarbetet
är viktig.
av
åren har
och särskilt de senaste fem-sex
De senaste decennierna
har
varit
sektorn.
Det
inneburit
stora förändringar
av hela den statliga

central

och regional

förankringen

en intensiv period av effektivisering
affärsdrivande
verk har bolagiserats
Ett 60-tal

har avreglerats.

Flera stora
av statliga verksamheter.
och marknaderna för viktiga tjänster

myndigheter

har lagts ned sedan 1980 och

1994.
Det
Statskontoret
samma
ca 45 har nybildats
har tvingat fram besparingsåtgärder
ökande statliga budgetunderskottet
olika delar.
och i välfärdssystemets
både inom den statliga förvaltningen
period

under

för flera statliga

Huvudmannaskapet
till

och primärkommuner.

landsting

siktligt

i avsnitt

1.3.1 och kapitel

alla dessa förändringar
och

servicens

påverkas

välfärdens

påverkas

också sysselsättningen

också

Dessa förändringar
mer detaljrikt

har överförts
beskrivs

överför ett antal verksam-

i kapitel

heter i fallstudieform
Nästan

verksamhetsområden

utfall. I många fall
har ett regionalt
Samtidigt
geografiska
fördelning.

i olika ortstyper. 1 många fall påverkas
för att
insatserna
de offentliga
att samordna
sällan
och balans. Det är emellertid
både regional utveckling

möjligheterna

stimulera

vare sig av planerade
sektorer.
Därför
är de
föroch
planerade
pågående
av

man genomför regionala konsekvensbedömningar,
förändringar
inom enskilda
eller genomförda
sammantagna

regionala

konsekvenserna

18
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ändringar

skulle behöva redovisas för att möjliggöra
en verk- som
ningsfull
samordning
i dag mycket svåra att överblicka.
Det är bl.a. i syfte att lägga grunden för ett bättre informationssystem
utredning
genomförts.
Utredningen
har till uppgift att
som föreliggande
analysera

de regionala

den statliga

av genomförda

förändringar

i

sektorn.

De konsekvenser
mening

konsekvenserna
vi

intresserar

regionalpolitisk

oss för är sådana som har i vid
Det innebär att vi inte begränsar oss
de regionalpolitiska
stödområdena.

betydelse.

till

villkoren
inom
att undersöka
Motiven
för en sådan allregional
syn på den stora regionalpolitiken
i kontrast
på den lilla
regionalpolitiken
mot en snäv inriktning
beskrivs
i kapitel
1.2. Det handlar om konsekvenser
i en skala från
mellan- och inomregional
utjämning
levnadsvillkoren
till betingelser
av
för regional

tillväxt

skala beskrivas

-

och utveckling.

i termer

grundläggande

Konsekvenserna

kan enligt

denna

av:

välfärd

sysselsättning
servicetillgänglighet
arbetskraftens

för hushållen

utbildningsnivå

tillväxtbetingelser
graden

för företagen

samt
av regionala resurser.

av mobilisering

Statens ansvar för den regionala välfärden
försäkringssystemen,
dels till myndigheter
och

nationens

resultaten
bl.a.

ger
utjämnande

säkerhet

av statsbudgetens regionala fördelning,
som
mätt på de ekonomiska
välfärdssystemens

effekt.

Den direkta
mellan

dels till de sociala

som svarar för individernas
försvar.
I kapitel
3 redovisas

rättsväsende,

av kartläggningen
insikter
om och

är kopplad

sysselsättningen

lokala

betydande

arbetsmarknader.

försvarsverksamhet

koncentration

av
glesbygdskommuner

statsanställda

inom

statlig

Vissa

verksamhet

regionala

samt
medan

varierar

centra,
Stockholmsregionen
flertalet

små

orter
har

industri-

starkt
med
hög
och

har en liten andel statlig personal. Det finns också
i kvalifikationer
och andel kvinnor
bland statsanställd

en variation
personal mellan

olika

ning

av personella
och omstrukturering

regioner.

förändringar

I kapitel
i olika

4 görs en detaljerad redovisregiontyper
vid omorganisation

av statens verksamheter.
i statlig regi gäller ett brett spektrum från basal
jämvägstransporter,
högre utbildning
och universitets-

Serviceproduktion
postservice,

forskning
måste

till

därför

delar av myndighetsutövningen.
Servicetillgängligheten
undersökas
på flera olika geografiska
nivåer, där t.ex.

SOU

Staten

1997:13

posttjänstema

berör

snarare har
förändringar

betydelse

på landsdelsnivå.

i samband

med omorganisationen

verket,

villkoren

nivå

medan

19

FoU-tillgången

Servicetillgången

och

dess

av bl.a. Post- och TeleRiksförsäkringsverket
och de Allmänna

Rikspolisstyrelsen,

försäkringskassoma

på lokal

och regionerna

m.fl.

i en serie fallstudier
i Kapitel
Försvarsmakten
har dock till stor del lämnats utanför denna utredning.
ingår
I kapitel 4 som redovisar regionala sysselsättningsförändringar,
i sammanställningarna.

dock försvarspersonal
den regionala

redovisas

fördelningen

Tillväxtbetingelsema
nikationsinfrastrukturen

av resurser
för näringslivet
och

I kapitel

3 redovisas

också

Försvarsmakten.

till

har koppling

utbudet

till både kommu-

arbetskraft

med högre utav
har staten ett stort ansvar. I anslutning
till
omorganisation
i kapitel 5 studier av Vägverkets

På båda områdena

bildning.

denna fråga redovisas

regionala betydelse.
samt av högskolornas
Bristen på kunskap gäller i särskilt hög utsträckning
skapar

mobilisering

regionala

aktörer

samordnar

av regionala
som organiserar

sina resursinsatser.

resurser.
sig kring

om vad som
detta område hänför vi

Till

en gemensam strategi och
Statens roll är snarast att undanröja hinder
genom att minska den centrala detaljstyr-

för en sådan mobilisering
Statens roll är också
ningen.
regionalt
kapitel

profilerad
6 diskuteras

på central

nivå

I kapitel

att bidra med resurser som stödjer en
och att kontrollera
dess genomförande.
I
strategi
till en verkningsfull
samordning
både
möjligheterna

och i varje

7 redovisas

na pekar framför
för det regionala

region.

utredningens

allt på behovet

en geografisk

att befästa

1.2

Staten
för

1.2.1

som

regional

Myndigheter

slutsatser.

Slutsatser-

och gränserna
att ange spelsamordning
skall åstadkommas
samt
grundsyn inom alla sektorer.

ansvaret inom
för hur en verkningsfull

reglerna

övergripande

roller
av att tydliggöra
statliga verksamheter,

drivkraft,

stöd

och

hinder

utveckling
och

affärsverk

i förändring

byggts
Man kan påstå att stora delar av den svenska statsförvaltningen
ansvarstagande.
Myndigheter
upp kring ett ganska medvetet regionalt
och verk
tioner

efterlevnaden
av
som syftar till att kontrollera
erbjuda
tjänster
hushåll,
kommuner,
organisaatt
företag
har i stor utsträckning
haft och har fortfarande

med uppgifter

regelsystem
och

eller
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representation

i varje

län. Av tradition

har dessa statliga

verk-

samheter

etablerats i residensstädema,
även om de inte sorterat under
Än idag återfinns
i
ca 40 procent av alla statsanställda
sådana regionala
centra. En något större andel - 45 procent - finns
i de tre storstadsregionema,
medan resten av kommunerna
sammantaget
länsstyrelserna.

dvs. närmare
statsanställda.

tillsammans
200 st.
-

har en ganska

liten

andel av de

Decentralisering
och beslutsrätt har karaktäriseav både verksamhet
statliga myndigheter
och verk under de senaste decennierrat åtskilliga
Ändå kan
inom statliga myndigheter
na.
man påstå att omställningarna
och inom affärsverken
under de senaste 15-20 åren i första hand skett
för att effektivisera
verksamheten
som sådan, dvs. den nationella
uppgift som varje myndighet
har. Frågan om den regionala effektivitehar ofta kommit
i andra hand. Utvecklingsarbetet
ten och rationaliteten
i statsförvaltningen
effektivisera

korn

den

statsförvaltningens
det

de stora
huvudansvaret

således

politiska

under

1980-talet

att inriktas
myndigheterna.

styrningen

expansiva

epok, fram till

av
1970-talets

senare del, var
hade det faktiska

sektorsmyndighetema
som
Ramlagstiftningen
bidrog
att driva utvecklingen.
också till att politikskapandet
i viss mån korn att flyttas till myndigheternas tillämpning.
Vidare hade regeringen under många år begärt att
få förslag från myndigheterna
till omprövningar
och besparingar.
Men
dessa

centrala

på att
Under

för

vädjanden

nadssänkande
byråkratin

resultat
i fonn
gav inte några påtagliga
av koståtgärder.
Den under 1970-talet
växande kritiken
mot
ytterligare
skäl
fastare
politiskt
ett
att ta ett
var
grepp om

myndigheterna.
Samtidigt
heterna
naturlig

fanns

för meden strävan att skapa bättre förståelse
i genomförandet
den
verksamhet
av
som myndighade att sköta. Ökad decentralisering
till myndigheterna
var en
konsekvens
också
Där fanns naturligtvis
av kundorienteringen.

borgarnas

behov

tanke. Särskilt påtaglig och materialiserad
en regionalpolitisk
vid de olika omgångar
av utlokalisering
av statliga verk
holmsregionen
genomfördes
under
l970-talet.
som

Både mer och mindre
Under

1980-talet

blev denna
från

Stock-

styrning

skaffade

sig regeringen

således bättre förutsättningar

för att styra myndigheterna
och förändringsarbetet
Statskontoret 1994:5;
Ringqvist
1996. Detta skedde bl.a. genom ändrad ekonomistyrning.
I
med resultatstyrning
ligger att myndigheterna
inom givna
systemet
ramar

får

välja

vilka

medel

som

skall

användas

för

att nå önskade
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resultat och att det följs upp att avsedda och mätbara resultat uppnås.
År 1987 togs verksledningsbeslutet
frihet att
som gav varje myndighet
och
Samtidigt
föreslogs
forma sin egen organisation.
att affärsverken
deras bolag

som sammanhållna
koncemstyrelser.
För

affärsverkskoncemer

behandlas

skulle

ledda av fullt
ansvariga
föreslogs en rad förändringar
mellan verk
talöverföringar

detta
att möjliggöra
och kapit.ex. bolagsbildningar
i 1987 års
Däremot ifrågasattes

angående
och bolag.

som sådan, tvärtom skrev statsrådet då att:
mål som
mål finns det andra samhälleliga
vid sidan om ekonomiska
verksamhet
syftar till att uppnå. T.ex. de regionalpolitiska
affärsverkens

beslut inte affärsverksfonnen

och SJ :s verksamsom görs i Postverkets, Televerkets
affärsverken
bedrivs
inom
heter. De verksamheter
är vidare av stort
som
mycket stora delar av
allmänt intresse och berör direkt eller indirekt
krav som enligt min mening utgör
samhället. Det är dessa samhälleliga

hänsynstaganden

det främsta

verkens

för att bedriva

skälet

huvudsakliga

verksamheter

i

genomslag

i

verksform.
riktlinjer

De

som

styrfonner

ändrade

angavs för
men bortsett

fömyelsearbetet
från

fick

länsreformen

gjordes

i förvaltningsstrukturen.
inga större förändringar
budgetunderskott
fonn
växande
omvandlingstrycket
i
av

Inte förrän

1980-talet

verklig

strukturförändringarna

Renodling

av statens

under

skärptes

tog

fart.

kärnverksamheter

efter 1990 är principisom har genomförts
kämverksamheten
renodla
den
statliga
kravet
att
av
affärsverksamheten.
skilja
den
från
myndighetsutövningen
- genom att
för den konkurrensutsatta
Bakom detta ligger ändrade förutsättningar

De omfattande
ellt

förändringar

motiverade

affärsverksamheten
tetsproblemen

och framför

allt

i den svenska ekonomin

en allmän insikt om produktivioch en ändrad syn på konkurren-

motor.
sen som marknadsekonomins
prop.
I 1990 års budgetproposition

1989/902100

bilaga

2

Ut-

sektor, redovisade regeringen vissa grunder för de
av offentlig
förde statliga
behöver
överväganden
göras för
att renodla
som
Tidigare var
uppgifter,
roller och finansiering.
valtningsmyndighetemas

veckling

huvuduppgift
Denna
gäller
är mot

att tillhandahålla
blandning
av uppgifter,

regeringens

rättssäkerhet,

Nu har många

myndighetsutövning.

huvuduppgiften

styrning,

organisation

denna bakgrund

tjänster,
roller

finansierade

myndigheter
på

olika

och finansieringsformer

som
sätt:
när det

medborgarnas
av myndigheterna,
kan i vissa fall ge negativa följder. Det

ledningen

m.m.
motiverat

att överväga

att mer renodla

förvalt-
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ningsmyndighetemas

uppgifter,

roller

och finansiering.

På så sätt kan
framhålls

verksamheterna

I propositionen

att Statlig

utanför

23.
göras mer effektiva
konkurrensutsatt
affärsverksamhet

affärsverkssektom

bör bedrivas i bolagsforrn
som är av större omfattning
bör uppdragsmodellen
normalt användas.
Att

anlita

förutsatt

privata

att

Regeringen
statliga

kan

entreprenörer

statens behov av styrning
avsåg också att låta utreda

vara

28.

alternativ

till

egen regi,
28.

kan tillgodoses

m.m.
när det är lämpligt

Annars

att använda

stiftelser.

Ajfärsverkens

bolagisering

Affärsverket

FFV

aktiebolag

1990

att bli
var det första som föreslogs
av regeringen
prop.
1989/90:88.
Av återstående
sju affärsverk

föreslog

den nya regeringen
i 1991 års tillväxtproposition
hand de konkurrensutsatta
affärsverken
skulle omvandlas

Aktuella

för

bolagisering

var då Domänverket,

att i första
till aktiebolag.

Vattenfall

samt Tele-

verket.
Möjligheterna
åtgärder

som
konkurrensen.
avgörande

att bolagisera
kan vidtas
för
Dessa

frågor

de stora affärsverken
påverkas av vilka
avreglera
marknaderna
och säkra
att
har

varit

under

övervägande

sedan

det

beslutet

affärsverkens
ställning.
Arbetet
togs att ompröva
med bolagisering
statlig
verksamhet
kan
i
fall
vissa
av
ses som en
förberedelse
för privatisering
prop.
1992/932100
bilaga
l s. 51.
Beträffande
Luftfartsverket
och Sjöfartsverket
har arbetet i första hand
inriktats
prop.

mot att uppnå större jämförbarhet
1990/91:87
s. 135.

Konklusioner

-

om den regionala

I grunden

finns

mellan

verken

och aktiebolag

för

många

myndigheters

betydelsen

det ett regionalt

ansvar

i regioncentra.

-

närvaro
Decentraliseringssträvandena
första

hand

verksamhet
-

gällt

och därmed

Utlokaliseringama
des på påtagliga

under

beslutsfunktioner,

de senaste
men också

15-20

åren

påverkat

har

i

regional

serviceutbudet.

av statliga verk under 1970regionalpolitiska
värderingar.

och 80-talet

grunda-

Syftet var att dels avlänka tillväxten
i Stockholmsregionen,
dels
stimulera
utvecklingen
i ett antal regionala
Statskontoret
centra
l989:8A.
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-

regleringar

skapar

hinder

Regionala

problem

till

för effektivitet

framför

rensutsättningen

1.2.2

och tillväxt.

har
statlig verksamhet
av förändrad
dels vid konkurdels vid nedskärningar,

följd

uppmärksammats

främst
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om att statliga

i ökade insikter

hade b1.a. sin grund

Avregleringama

-

och regionerna

av kommunikationsverken.

allt

välfärds-

på den generella

Förändringstryck
politiken

goda
förhållandevis
av 1990-talet
utjämnande
materiella
i termer av
balansen
i Sverige
regionala
generella
levnadsvillkor
har sin främsta grund i den individinriktade
svenska
efterkrigstiden.
Den
under
välfärdspolitik
byggts
upp
som
kan sägas omfatta fyra olika delar. För det första en
välfärdspolitiken
fram

åtminstone

Den

till

början

sjukvård, grundskola,
service i form av exempelvis
subventionerad
reglerad
och
och
barnomsorg
äldreomsorg
samt
socialförsäkringssystem
bostadspolitik.
För det andra ett obligatoriskt
i arbetslivet.
För det tredje ett enhetligt
knutet till olika inkomstnivåer

producerad

offentligt

knutet

bidragssystem

såsom

medborgarskapet,

till

och

folkpensioner

insatser,
finns ett systern av behovsprövade
direkta
åtgärder.
och
kontantbidrag
av
utmaningar
1994
pekar på ett antal aktuella
Rothstein
För det fjärde

barnbidrag.

både i fonn
Bo

och ekonomiska

politiska
Den

utmaningen

första

statsfinanserna

i Sverige.

välfärdspolitik

generell

skall

alla medborgare

välfärdspolitik.

1990-talet

de under

försämrade

ställer till problem

Budgetunderskottet

för den

av flera skäl. Ett sådant är att en
Om i princip
kräver en relativt hög skattenivå.
service och olika konfå del av subventionerad
framtid

välfärdspolitikens

generella

denna generella

- gentemot
från
kommer

förmåner,
tanta ekonomiska
statskassan.
Även om en ökad allmän

då blir

nödvändighet

det med

ekonomisk

aktivitet

framöver

dyrt

för

kan tänkas

rimligt
är det likväl
att anta att en del av
ge mera skatteintäkter,
finanserna
måste täckas
underskottet
i de offentliga
av fortsatta
utgifterna.
neddragningar
i de offentliga
består i att statens ansvar och stymingsförmåga
omfattande
alltmera
ifrågasätts.
I debatten hävdas ofta att en alltför
både
i
belöningsstrukturen
välfärdspolitik
riskerar
att förvränga
En andra utmaning

arbetslivet
peka

man
pensionering,
gäller

relationerna.

och i de sociala
på sjukfönnånerna
vilka

de mera

ansågs leda till olika

allmänna

Vad

och de olika

sociala

former

relationerna

gäller

arbetslivet

möjligheterna

till

började
förtida

Vad
av överutnyttjande.
har man hävdat att ett
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alltför

ansvarstagande
för medborgarna
stort offentligt
från statens sida
till att det civila samhällets
olika nätverk, som familjer
och frivilliga organisationer,
urholkas på moraliskt
ansvarstagande
samt att de
hjälpta individerna
själva fråntas ansvar för sina handlingar.
leder

Värderin

gsförändrin

Det finns
gäller

gar

åtminstone

möjligheten

sedan slutet av 1970-talet
även en diskussion
politiska
insatser överhuvudtaget

samhällsutvecklingen.
området.
social

Många

Detta gäller
sociala

segregering

har

inte minst

problem

såsom

utslagning,

kriminalitet

förefaller

svåråtkomliga.

bidrar

att reducera
Möjligheten

vara särskilt
cementerade
problemen

1990-talet
närmast
höga arbetslösheten
styrning

som
styra
inom det välfärdspolitiska

att med olika

till denna pessimism.

därför

alltmer
kommit
att ifrågasättas.
och det offentliga
inte kan göra
att
staten
omfattas av allt fler. Den stymingsoptimism
vad gäller
som fanns under efterkrigstiden
Antagligen
startade denna process

motsats.
växa sig stark någon

gång under

överallt

till politisk

allt

och
har börjat

det välfärdspoli-

förefaller
långt

den

under

Insikten

åsikten

tiska området

och

De

ha förbytts

tidigare,

i sin

men började

1970-talet.

Viljan

sig centrala beslut i kollektiva
att underordna
även ha minskat i det svenska samhället. Myndigheters

lösningar

verkar

beslut ifrågasätts

har idag en utbildning
mer än tidigare och många av medborgarna
som
gör dem mer kompetenta
än tidigare att hävda sina krav. Kraven på att
själva

få bestämma

och utbildningens
över t.ex. vårdens, omsorgens
En rad undersökningar
är större än tidigare.
tyder på att det
under det senaste decenniet skett en viss värderingsförändring
hos den
svenska befolkningen.
Medborgarnas
lojalitet
med etablerade organikvalitet

sationer
Trots

och auktoriteter
uppslutningen

den generella

välfärdspolitiken

de behovsprövade
Den generella
områden.
Även

det

är försvagad.
från de dominerande

politiska

partierna

kring

har det också skett en kraftig ökning av
alltsedan början på l980-talet.

välfärdsprogrammen

välfärdspolitiken
offentliga

har således redan luckrats

upp på en rad

huvudmannaskapet

inom
många
delar av
orsaker, delvis på
upp. Delvis av ideologiska
grund av tvingande
ekonomiska
omständigheter,
har kommuner
och
landsting
i högre grad än tidigare
börjat anlita andra lösningar
även
servicesektom

inom
privata

utbildning,
företag,

har luckrats

vård och omsorg. Det handlar om både kooperativ
som ofta innebär småskaliga verksamheter.

och
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implikationer

Regionalpolitiska

-

och regionerna

välfårdspolitiken

i

utjämnar

hög

grad

regionala

obalanser.
-

Vålfärdspolitiken
hotas från flera håll och sannolikheten
är mycket
refonnering.
hög för att den står inför en genomgripande
miljöstöd
går i riktning mot socialt
En möjlighet
är att refonnema
minskade
individbidrag.
uppgradering
kompensation
för
För
av
som
och kulturellt
etc. En annan
svaga boendemiljöer,
bidrag och
är en starkare koppling
av individinriktade
kompetensutveckling.
till individanpassad

ekonomiskt
möjlighet
åtgärder
-

mot dels ett
dels en roll
i varje region.

En del talar för att statens roll är på väg att polariseras
och säkerheten i samhället,
ansvar för grundtryggheten
för ekonomisk

hinder

för att undanröja

1.3

Förändringsprocesser

1.3.1

Tillväxtprocesser
och

tillväxt

i tid

i 90-talets

och

rum

regioner

-

Sverige

Europa

Små och medelstora

företag

omtalas

alltmera

som betydelsefulla

för

och sysselsättning.

tillväxt

med en diversifierad
är det framför allt i storstadsområden,
till
del
saknar en längre
och i landsbygdsområden
stor
som
expansion
varit mest
industriell
tradition,
som de mindre företagens
har i synnerhet
dynamisk.
Den svagaste tillväxten
av småföretag
I Europa

struktur,

industriregioner.

traditionella
Under

senare
uppmärksammade
eller

delar

I Sverige

år har

särskilt

de s.k.

industriella

distrikten,

blivit

Baden-Würtenberg

som t.ex. Emilien i norra Italien.
av Jylland år två omtalade europeiska småföretagsregioner.
Mora och Skellefteå exempel på områden
är Gnosjöområdet,

struktur.
Speciellt
utmärkande
med en i viss mån liknande
regionala
anknytningen.
starka
lokala
eller
företag är den

för dessa

högst i Stockholmsregionen,
l Sverige år nyetableringsfrekvensen
Den
och mycket enkla tjänsteföretag.
både vad gäller högt kvalificerade
närvaron
stora lokala marknaden,
av många stora företags ledningsoch en i bred mening
offentliga
verksamheter
avancerade
funktioner,
Till detta
brukar nämnas som förklaringar.
infrastruktur
kvalificerad
kommer

den för många

storstäder

typiska

duala arbetsmarknaden,

med
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dels förhållandevis
med

goda

många

inkomster.

korttidsutbildade,

Detta

skapar

dels många

bl.a.

en stor

lokal

högutbildade
marknad

för

hushållstjänster.
De regionala
tiken

aspekterna

liksom

forskningen

att

det

finns

har också fått en ökad aktualitet inom poliett ökat intresse inom den ekonomiska

för att söka förklaringar
till de mindre företagens tillväxt
i
lokala och regionala
miljöbetingelser.
Inte minst har sociala

specifika

och kulturella

miljöfaktorer

Nära sociala
rönt en ökad uppmärksamhet.
till att
t.ex. ofta som en viktig förklaring
sprids snabbt mellan företag i dessa miljöer och att en hög grad

och kulturella

kunskap

band

nämns

samarbete
av informellt
De näringspolitiska

samarbetsformer.
gett mycket flexibla
konsekvenserna
detta
är att näringsav
i flertalet
europeiska
länder tenderar
att närma

regionalpolitik
varandra.

och
sig

Fokus

är med andra 0rd inte längre det enskilda företaget eller
den enskilda
branschen,
den enskilda orten
utan i högre utsträckning
eller regionen.
åtgärderna bedrivs också i allt mer
De näringspolitiska
decentraliserade
betonas
riktade

former,

eftersom

kännedom om de lokala förhållandena
viktig
förutsättning
för att olika former av
mer som en
åtgärder skall lyckas. Vidare har det lokala utvecklingsarbetet
allt

allt mindre

karaktären

Social insikt synes som en
av ingenjörsprojekt.
hos dem som arbetar med lokalt utvecklingsarbete
i takt med att allt fler insatser t.ex. handlar om individers
och organisationers kunskapsutveckling,
öka inteatt stimulera erfarenhetsspridning,
allt viktigare

grationen

förmåga

mellan

utbildningsinstitutioner

Idag är tendenserna
regionemas
Sverige
småortemas
nader

Sverige

konsolideras.

utveckling,
centration,

och näringsliv,
etc.
för att tudelningen
i ett stadsdvs. storstäder
och regionala
centra - och
i stort sett alla övriga 80-85 lokala arbetsmarkknappast sannolikt, med nuvarande
Det förefaller
starka i Sverige

att särskilt många av småorterna
oftast
svag småföretagartradition,

med låg befolkningskondåligt

utvecklad

före-

tagsservice

och låg utbildningsnivå
skall nå upp till den kritiska
näringsliv
skall utvecklas. Det
som behövs för att ett dynamiskt
lokala utvecklingsarbetet
har trots allt för små resurser för att lyckas
med detta. Utmaningen
för det lokala utvecklingsarbetet
är här att
etablera samverkan
i större regionala
sammanhang
samtidigt
som de
tröskel

goda
erbjuda

sociala,

kulturella

tillvaratas

fullt

och naturgivna
ut.

miljöer

som

småorterna

kan

SOU

Staten

1997:13

1.3.2

och

Ekonomiska

krav

nya

Regionema
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ställer

förändringar

på regionalpolitik

har olika

den enskilda

sociala

och regionerna

komparativa

regionen

har

fördelar

i det nationella

beroende

på vilken

och globala

funktion

produktions-

ekonomisk
tillväxt
beror ytterst på hur väl dessa
systemet. Nationell
skiftande
geografiskt
fördelar tas tillvara.
Frågan är hur väl aktörerna
har lyckats
utveckla
dessa fördelar
och hur väl
ute i regionerna
näringslivet

lyckats

utnyttja

de sätt att uppgradera
kraften,
och/eller
att
platser
med

dem. Rekommendationen

de regionala

blir på motsvaranoch arbets-

produktionsmiljöerna

stimulera

till
en omflyttning
av verksamheter
Det innebär inte
är gynnsammare.
eller
av vare sig politikinsatser
en koncentration
till några bestämda regiontyper.

där deras tillväxtbetingelser
nödvändighet

ekonomisk

aktivitet

De större

städernas

på högutbildad

närhet

till

nationella

beslutscentra

eller tillgång

arbetskraft

lokaliseringsfaktorer
är onekligen
en viktig
innebär storstäderMen för andra verksamheter

för vissa verksamheter.

snarare problem. Den utflyttning
nas ofta heta produktionsmiljöer
som
sedan mer än tio år tillbaka
äger rum från storstäderna
av industriell
tillverkning
eller standardiserad
tjänsteproduktion
är bevis på det senare.
Det är inte heller så att lokaliseringsförutsättningama
för en och samma
verksamhet
är en gång för alla givna, utan dessa förändras bl.a. i och
med att tekniken förändras.
Större regional
specialisering
bidrar enligt detta synsätt till den
nationella

tillväxten.

ömsesidigt

beroende

Samtidigt

kan man hävda att alla regioner
är
varandra.
det
perspektivet
viktigt
I
blir
det
att
av
alla regioners förutsättningar
tas tillvara. Det gäller således även sådana
produktionsförutsättningama
platser där
i form av t.ex. infrastruktur
och
utbildningskapacitet
utslag

En politik
fiska

för allregional

obalanser

allregional

är goda,
utveckling.

redan

i produktionens
vad

gäller

näringspolitik

på samhällsplaneringen,

utan

utveckling
utnyttjandet
bör också

att det fördenskull

ger fullt

bör således jämna

ut geografördelar.
En
av komparativa
tillgodose
näringslivets
anspråk

där antagligen

utbudet av en modernt utbildad
kommunikationer
förutär viktiga
sättningar för många av dagens expansiva företag.
tillväxt
med ökad regional
specialisering
innebär
En allregional

lokal

arbetskraft

emellertid

och

inte någon

levnadsvillkor.

effektiva

garanti

På varje lokal

för en balanserad utveckling
i fråga om
arbetsmarknad
kommer det att under lång
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föråldrad

med

personer
näringslivets

utbildning

i förhållande

till

det

Och det är endast i få branscher som det är
sannolikt
produktionsökningen
leder till särskilt många nya jobb.
att
Hög arbetslöshet,
särskilt bland korttidsutbildade
och invandrare
som
koncentreras
till vissa kommundelar,
gör dessa områden starkt transfereringsberoende.

krav.

Det behövs

därför

samtidigt

insatser

på det lokala

planet

för att komma tillrätta med de fickor
i socialt, kulturellt
av fattigdom
och ekonomiskt
hänseende som tenderar att växa fram inom de flesta
regioner.

Regional

balans

Regional

i

hur

balans,

i tenner
konsumtionsnivå,

hushållens
sysselsättning,

förhållandevis

av

tillgång

till

likvärdig

välfärdsnivå

samhällsservice,

etc.

och

kunde,

berört,
fram till början
som vi tidigare
av
tack vare den omfattande
och expanderande
försäkringssystemen
eller den omfördelinklusive

upprätthållas

1990-talet
offentliga

sektorn

ning

Det var inte primärt
som skedde via de reglerade monopolen.
sektorns storlek som sådan som var så viktig, utan snarare bredden av
offentliga
ingripanden
och kompensationer.
Omfördelingen
av befolkningen

mellan

och inom
riktning

länen avtog successivt medan omflyttningarna
mellan
fortsatt
i centraliserande
eller decentraliserande
delar av landet.

kommuner
i olika

Som framgår

är dock de underliggande
av exemplen i figur 1.l-1.3
fortsatt stora både mellan kommuntyper
och särskilt mellan
kommundelar.
De exempel vi här valt gäller inkomst per capita 1985
obalansema

och 1993 100-tal

SEK,

andelen

med högre utbildning

1990 och 1993

individbidrag
år 1985 respektive
1993 100 SEK.
samt sammanlagda
Nästan genomgående
ökar variationen
i fråga om andel vuxna med
högre utbildning
och sammanlagda
transfereringar
dels mellan,
dels
inom

typkommuner:
ett
sex utvalda
en storstadskommun,
en förort,
regioncentrum
och tre småkommuner
och två olika typer
en industriort
Samtliga kommuntyper
förenas i det att de
av landsbygdskommuner.
vardera

innehåller

lågutbildade,
också frågan

med en koncentration
ett antal bostadsområden
av
låginkomsttagare
och bidragstagare.
Exemplen aktualiserar

levnadsvillkor
om på vilken regional nivå som likvärdiga
regionalpolitikens
skall
eftersträvas.
står
dock klart att
Det
ram
kommungenomsnitt
indikatorer
på
hushållens
välär alltför
grova
inom

färdsnivå.
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balanspunkt
- mot en ny

utjämningsinsatsema
mellan
är ense om att de traditionella
och mellan
kommuner
beroende
tillräckligt
hög
är
av en
tillväxt.

Den kärva budgetsituationen

kräver en hög effektivitet
offentliga
medel
för
regionalpolitiska
syften. Det
av
innebär
bl.a. ett ökat behov av att identifiera
och utnyttja
samordningsmöjligheter
så långt det är möjligt,
såväl mellan olika offentliga
verksamheter
den privata och den frivilliga
som mellan den offentliga,
i användningen

sektorn.

Förutsättningarna

sammanfallande
Figur

intressen

för att upptäcka
behov
gemensamma
är oftast bäst på den lokala nivån.

och

1.1 Andel 16-64 år med mer än 2 år på högskola, procent. Spridning
mellan bostadsområden i sex kommuner. 1990 och 1993.
Källa: Data från SCB
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1.2 Inkomst 100-tal kronor per inkomsttagare
16-64 år. Spridning
mellan bostadsområden i sex kommuner 1985 och 1993.
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1.3 Bidrag i 100-tal kronor per invånare 16-64 år. Inkluderar KBT,
och studiestöd. Spridning mellan
dagpenning, KAS, socialbidrag
bostadsområden i sex kommuner 1985 och 1993.

Figur

r
ä
.
250

1

150
1%
E1985

50:

1993
Valdemarsvik
Haninge Sockhohn Katrineholm

Teckenförklaring: Den fyllda stapeln rymmer variationen mellan 50 procent av
bostadsområden, som ligger närmast kommungenomsnittet. Längs det vertikala strecket
ryms resterande bostadsområden. Punkterna avser enstaka extremvärden.
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har också synen på den formella eller
uppgift
Den lilla regionalpolitikens

instrument
får en allt mindre
att fungera som ett fördelningspolitiskt
haft någon
roll. I själva verket har inte heller den lilla regionalpolitiken
större direkt

betydelse

för den geografiska

omfördelningen

av resurser.
med vad som gäller för
området
det näringspolitiska
att anpassa och samordna resursinsatser
allt viktigare.
från en rad andra politikområden
idealtillstånd
borde med andra ord samhällsI ett regionalpolitiskt
Istället

regionalpolitikens

blir

uppgift

i

likhet

förutsättningar
styras och anpassas till de specifika
som
råder i respektive
region för att uppnå största möjliga effekt av satsade
samhällsresurser.
I praktiken
är detta givetvis svårare. Inte minst pga.

planeringen

regionala
att de specifika
ofta
samhällsplaneringen

aspekterna

i förhållande

den sektoriella

till

intressen inte alltid
väger
att regionala
mål för politiken,
med nationella
eller europeiska
att
mellan regionerna ökar om de statliga resurserna minskar

sammanfaller
konkurrensen

är det inte
osv. Dessutom
varje fråga
princip har

lätt,

entydigt

region

vad begreppet

dvs. varje problem

innebär.

och varje tillgång

I
sin

utbredning
som dessutom förändras över tiden. Både
egen territoriella
ökar successivt och
företagens och en del hushålls tekniska räckvidder
dessa kan mer och mer söka sin service på platser där den erbjuds till

Men för andra hushåll med små ekonomrätt pris och önskad kvalitet.
och valfriheten
iska resurser och sämre utbildning
är rörligheten
att
socioekonomiskt
välja sin service och bostad begränsad. Enklavema
av
bildar i själva verket ett rikstäckande
mönster,
svaga bostadsområden

problemregionen.
som man kan kalla den fragmentiserade
planeringsregionen
Den kanske
är den lokala
mest praktiska
Man bör dock komma ihåg
arbetsmarknaden,
dvs. pendlingsregionen.
baserad på
Enligt en avgränsning
är högst föränderligt.
att begreppet
lokala arbetsmarknafinns det idag 95 självständiga
pendlingsstatistik
De som har en högskoleutmen hela 124 för kvinnor.
och därför bildar de
pendlingsomland
har ett mera vidsträckt
bildning
Slutligen skall vi komma ihåg att den
endast 79 lokala arbetsmarknader.
lokala arbetsmarknader
ökade rörligheten
gör att antalet självständiga
der för

män,

hela tiden minskar.
År 1970 bildade

Det finns
definition

2-17-0059

till

naturligtvis

iregionalpolitiken.

inte mindre

arbetsmarknaden

regionalpolitikens

Den svenska
skapa tillgång

den svenska

år 1980 139 och år 1990 endast

pendlingsregioner,

arbete,

service

explicita

uppgift

och god miljö

har länge varit

överallt

att
av landet.
och det möjliga

i alla delar

mellan det önskvärda
en konflikt
på arbete och
Lika god tillgång

inte åstadkommas

än 187

110.

service

kan

i ett land som består av drygt

per
100
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pendlingsregioner
halv

miljon

formulera
kvarstår
börd.

som varierar i storlek från några tusen till mer än en
sysselsatta.
I ökande utsträckning
har man börjat ommålen till vilka likvärdiga
villkor
som bör gälla. Därmed

emellertid
Inte

minst

samhällsskydd
Mycket
där

den

att begreppet
besvärlig
blir

likvärdig
denna

behöver

inneges en rimlig
när det gäller offentligt

fråga

och kommunikationer.

av det konkreta samhällsbyggandet
fysiska
planeringen
av bostäder,

sker på kommunal
arbetsplatser,

service

nivå,
och

infrastruktur

med näringslivsstödjande
insatser.
nu alltmer kombineras
de större kommunerna
konkurrerar
i ökande utsträckning
med
Bostadsområden
varandra.
med en koncentration
sociala
och
av
ekonomiska
problem
uppfattas
i regel som lokala fenomen
även om
deras utveckling
har samband
med både nationella
och globala
Särskilt

tendenser.
alltid
mening
ning.

Samverkan

tillräcklig
rättvisa

Det gäller

tilltagande

eller solidariteten
mellan kommuner
är inte
sig
effektiva
eller
i
någon
att åstadkomma
vare
regionala
för
serviceoch
infrastrukturförsörjsystem
särskilt i storstadsregioner.
Det finns därför tydliga och
för

behov

av en regionalt

överblickande

planering

av likvärdiga

levnadsvillkor.

Osäkerhet

om framtidens

arbetsmarknad

kan i allt mindre utsträckning
av regionala levnadsvillkor
ske genom bidrag, utan måste allt mera ske via jobben. Detta innebär
svårighet
på företagets,
betydande
i en tid där det mesta av tillväxten
regionens, såväl som nationens nivå sker utan att antalet arbetstillfällen
Utjämningen

ökar.

Återhämtningen

efter den senaste lågkonjunkturen
går
av jobb
mycket långsammare
lindrigare
krisema i början
än efter de betydligt
och
197080-talet.
Trots
detta
det
ingen
region
är
av
som visar vägen
markant
före
ligga
de
andra.
De
tio
åren har i själva
att
senaste
genom
verket

inneburit

marknadens

skifte. Av den svenska arbetsett enormt strukturellt
sammanlagt
drygt fyra 400 statistiskt definierade
branscher

hade

häromåret

intill

mässigt,
särskilt
meningen

de flesta
många

hela

378

stycken

kulminerat

långt före den senaste krisen.
någonsin
av dessa branscher

sysselsättnings-

Det är inte sannolikt att
kommer
tillbaka
i den

än i dag. Historien
att de börjar efterfråga
mer arbetskraft
så återstår
att redan tio år efter att en viss bransch har kulminerat
inte mycket mer än hälften av arbetstillfällena
Persson 1995.
Vad som spontant kommer
att växa fram i form av varaktiga jobb
verkligen
tar fart är således oklart och de högom återhämtningen

visar
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kommer

trots allt att
många gånger att

få. Den nya generationens
jobb kommer
på tvärs över den etablerade branschindelningen.
består dock inte enbart av kunskapsyrken.
arbetsmarknad
Framtidens
verksamheter
finns det tre
infonn
ationssamhällets
Enligt en indelning
av

bli relativt
ligga

högre
bara en förutsätter
av yrken av vilka egentligen
ligger snarare i generell problemDen högre kompetensen
och flexibilitet
kommunikationsfönnåga
lösningsförmåga,
än i specialist-

huvudgrupper
kompetens.
kunskaper.

två

De

informationshantering
tionshanterama
information.

är assistenter och supportrar
de tre huvudgruppema
Förutom

och traditionell

jordbruk

i Sverige

Universiteten

personal.

kvalificerad
samhället.

Reich

Informa-

för de stora systemen av
finns det en liten rest i

1992.

stor del för att förse staten med
forskningsmera universitetens
samverkan med det omgivande
universitetens
till

etablerades

betonas

Idag

framhålls

Särskilt

uppgift.

industri

i rutinartad

och utbildningsöverskott

Kompetensbrister

bättre

finns
grupperna
mera okvalificerade
respektive
i person-till-persontjänster.

sektorn i Sverige idag mycket
sett är den offentliga
personal än den privata sektorn.
med högskoleutbildad

Generellt

försörjd

i olika beom man jämför normala utbildningskrav
talar om
faktiskt
har.
Vi
personalen
med den utbildning
som
sysselsatta
antalet
ytterligare
dvs.
kompetensbrist
mått
på
ett
som idag
arbetets
de
skulle
skulle behöva en högskoleutbildning
motsvara
om
normala krav fullt ut. Skillnaderna
är påtagliga mellan dels storstäder/Det framkommer

fattningar

regionala

centra,

dels de många

småkommunerna

finns

bristerna

kvantitativt

allt

i länens utkanter.

i storstäder

De

och regionala

trots
största
är bristen på kompecentra. En tumregel säger att i ett genomsnittslän
lika stor i residens/högskolekommunen
tent arbetskraft
som i alla de
Ändå skulle näringslivet
i en typisk
tillsammans.
andra kommunerna
100 högskoleutbildade
behöva rekrytera uppemot
svensk småkommun
på de yrken och
att nå upp till en normal utbildningsnivå
Axelsson et
befattningar
som redan finns i det privata näringslivet
kvaliñkationskrav
baseras på en jämförelse
Beräkningen
1994.
av

bara

enligt

för

och de anställdas

befattningsbeskrivningar

faktiska

utbildnings-

nivå.
Den
överskott
utbildning,
som

offentliga

sektorn

på de flesta
vård

egentligen

har

lokala

sätt ett kompetensMånga som arbetar i
formell
utbildning
än vad

på motsvarande
arbetsmarknader.

och omsorg har en längre
för arbetsuppgifterna.
krävs

Samtidigt

vet

vi

att
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mellan

offentlig
och privat sektor är begränsad i Sverige.
viktig
svår
utmaning
för arbetsmarknadspolitiken
en
men
kompetensöverskott
i offentlig
sektor i
att pröva vägar att utnyttja
växande privata näringar.
Det innebär

Utbildning

enda grunden

för

tillväxt

Sambandet

mellan
utbildning
och tillväxt
dvs. produktion
per
inte omedelbart
och kortsiktigt
är
utan snarare långsiktigt.
Det finns ingen utbildningsrefonn
direkt på prosom slår igenom
duktiviteten.
Produktiviteten
mått på en
är egentligen
ett diffust
branschs framgång och framtidsutsikter.
En kapitalintensiv
industrigren,
sysselsatt

såsom
grund

stålverk

eller

massaindustri,

arbetarna

har

har ofta

en hög
maskinpark
till

produktivitet

på

sitt förfogande.
en stor
En tillbakagående
en stor del av arbetsinsatsen.
industribransch
kan dessutom mycket väl ha en snabb produktivitetsutveckling
tack vare att de sämsta enheterna läggs ned först. Ändå kan
hela branschen vara på väg att slås ut på grund av att den inte klarar sig
av

Robotar

att
står där för

i den internationella

konkurrensen.

Det är därför inte så förvånande
att sambandet mellan produktivitetsutveckling
mätt
och andel
t.ex. i bruttoregionprodukt
per sysselsatt
högutbildade
i en region inte är entydigt. Det är lätt att visa att det finns
kommuner

inom näringssom har en låg andel med högskoleutbildning
ändå
uppvisar
stark
utveckling
produktion
men som
en
av
per
sysselsatt. Detta illustrerar
också att det inte är lätt för t.ex. offentliga
aktörer som arbetar för kompetensutveckling
att övertyga hela näringslilivet

vet - dvs. även små och medelstora företag - om att de alltid har nytta
generellt sett.
av högutbildade
För samhället innebär detta att ansträngningama
att öka efterfrågan
på högutbildade
i näringslivet
måste bedrivas på bred front. Det krävs
insatser

både i centrum och i periferin.
Mer insatser
insikter om modern högskoleutbildnings

näringslivets

både för att väcka
nytta och insatser

för att faktiskt
efterfrågad.
Det innebär inte nödvängöra utbildningen
digtvis
specialiserad
yrkesskola
för
dagens
näringsliv,
utan hellre
en
kanske en funktion
där högskolan
medverkar som lokal problemlösare.
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miljöer

I debatten

framförs

ibland

också förslag

Viktigt

till

politikinsatser

som skulle
att bosätta sig i småorter t.ex. en
erbjuder emellertid
knappast några

för långtidsutbildade
ge incitament
avskrivning
av studielån. Problemet
sådana enkla
lösningar.
är emellertid

erbjuder
att de större kommunerna
en stor
i kombination
med en kvalificerad
arbetsmedan hela mängden små kommuner
har begränsad variation

variation

i boendemiljöer

marknad,

i både boendemiljö

och arbetsmarknad.

Om de små kommunerna

skall

kunna

konkurrera

med de större om
kvaliteter.
De kan

attraktivt
boende måste det vara baserat på unika
också satsa på att ansluta sig till en regionförstoring,
dvs. med ett inpå kvalificerade
arbetsmarknader
inom
tressant boende som replierar
rimligt

avstånd.

förbättra

Lokala

politiker

bostadsområdenas

Den inomregionala
främst

mellan
och

inomregional
insatser

kvalitet

variationen

vissa smâkommuner

Rekryteringsmönstret
kvalitet

linjeutbud.
utjämning

Ur

därför tänka lika mycket

på att
i näringslivet.

som att skapa tillväxt
i rekrytering
till högskolan

är stor,
har
högskola.
som
med gymnasieskolans

och de kommuner

sammanfaller

ganska

väl

strategisynpunkt

i rekryteringen

i det grundläggande

högskola

behöver

pekar

till högskolan

skolsystemet.

Växelvis

detta på att en
måste starta med
samverkan mellan

och skola

är betydelsefull.
Högskoleorten
fungerar idag inte som en terminal utan snarare som
dvs. allt flera blir kvar på orten efter utbildning
trots att
en ändstation,
de skulle
vilja
flytta
tillbaka
till
hemkommunen.
Högskoleortens

komparativa
erbjuder

ett

kvalificerad

Komplexa
En

fördel

är att den är välförsedd
attraktivt
boende och där

arbetskraft

kan tillgodoses

förutsättningar

för planering

med kulturinstitutioner
näringslivets

efterfrågan

som
på

för lång framtid.

och beslut

allt

ekonomi
med svårförutsägbar
framtid,
snabb
mer integrerad
förändring
och kortare ledtider, har inneburit
allt mer komplexa
förutsättningar
för samhällsplanering
och politiska
beslut. Detta har

teknisk
blivit

allt

regelstyrd
stadigt

svårare att hantera inom ramen för en centraliserad
beslutsordning.
Problemet blir också svårare att hantera

krympande

hantera

statliga

utan kontinuerlig
omvärldens
förändring.

samhällsplaneringen.

och
med

Framför
allt blir det svårt att
resursramar.
kunskapsinhämtning
om både regionens och

Istället

Samordning

krävs

decentralisering
en fortsatt
av
på den centrala nivån, med hänsyn till
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politiska

måste i ökad utsträckning

målen,

för

mål,

tydliga

ske via att man
besluts-

decentraliserade

den

anger ramarna
och utvärdering.
uppföljning
och har en kvalificerad
formulera
tydligare
finns
det
behov
Som sagts ovan
ett
av att
regionalpolitiken.
Det är idag möjligt
särskilt för den utjämnande

anger
ordningen

högre

grad

tillgänglighet
som skall
regiontyper.

att i
för acceptabel
sätta gränsvärden
för vad
till olika slags service och ange kvalitetskriterier
arbetsmarknader
i olika
lokala
godtas som fungerande
och

operationalisera

har i ökande

samhällsplaneringen

utvecklande

Den regionala,

frågor infrastruktur,
sig för mer långsiktiga
kommit
samtidigt
som begreppet regionalpolitik

intresserat
etc.

omfatta

mål

allt fler

samhällsområden.

Kravet

grad

högre utbildning,

att breddas till att
hänsyn
på regionalpolitiska

Långt ifrån alla
i verksförordningen.
står som tidigare nämnts inskriven
i regionalpouppfattar sig som dock medaktörer
dessa samhällssektorer
litiken.
har alltmer fått karaktären av en process
Samhällsplaneringen
som
planm ässigheten
sker med ett allt större antal aktörer. Den formaliserade
samarbeten i projektform.
har lämnats till förmån för mer infonnella
del forskare kallar
nätverk
Detta mer eller mindre informella
- som en
det regionala utvecklingskomplexet
Ramfelt 1994 - av såväl offentliga
inflytande
aktörer
har
privata
över vilka frågor
stort
ett
som
som
och vilka beslut som
dagordningen
regionala
på
den
kommer
upp
måste fattas

i den formella
antalet

Det

stora
länsstrategier

och

aktörer

strukturen.
för
är en utgångspunkt
för EU:s strukturfonder,

med

arbetet
där

t.ex.
särskilt

det

program
att arbetet skall ske i ett partnerskap mellan alla intressenter
Genom att arbeta i partnerskap
i den regionala näringslivsutvecklingen.
ske på ett tidigt stadium, men det kan
kan en del av förankringsarbetet
framhålls

innebära att det blir svårare att nå fram till helt entydiga
hur
arbetet ska inriktas.
om
På den statliga sidan är aktörerna dels centrala myndigheter,
också

beslut
verk

som kan vidta åtgärder, dels alla som finns på den regionala
samt bl.a. arbetsförmedlingen
som finns på den lokala nivån.
Särskilt bör skolan
offentliga
aktörer är landsting och kommuner.

och företag
nivån
Andra
nämnas

här.

Privata

handlar

är

och fackliga

branschorganisationer
aktörer

aktörer

banker,

företag,

organisationer.

handelskammare,

Gemensamt

för dessa

i partnerskap
är att de tycks ha lätt för att medverka
som
likvärdiga
kring
målet
medan
lojalitetema
regional
tillväxt,
om

levnadsvillkor
Eftersom

är mera splittrade.
kunskapsoch kompetensutveckling

utvecklingsinsats

blir

alla utbildningsorganisationer

är en vanlig regional
viktiga aktörer. Det
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gäller

dels det ordinarie

och privata

Staten

utbildningssystemet,

utbildningsföretag,

och regionerna

dels olika

dels konsulter
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studieförbund

och andra som erbjuder

sina tjänster.
I takt

med

planeringen

att långsiktiga
fått karaktären

diskrepansen

mellan

utvecklingsfrågor

fått

ständigt

av en
det informella
och fonnella

ökad

tyngd

och

pågående

process har
beslutssystemet
ökat.

Det formella

och
systemets önskan att fatta beslut med klara riktlinjer
att värdera gjorda insatser med tydliga och kommunicerbara
resultatmått
har blivit svårare att tillgodose.
I takt med att tillgången
på
offentliga
har
begränsats
ökar
också avkastningskraven
på
resurser
insatta medel. Tillsammans
innebär detta att det formella
beslutssystemöjligheter

met kommer
Kvalificerade
inslag

för

allt svårare
att ställas inför
analyser och goda argument

det formella

beslutssystemets

prioriteringsdiskussioner.
kommer

att vara viktiga
att påverka utveckoch formulera tydliga strategier
förmåga

lingen. Förmågan att göra goda analyser
samt skapa konsensus kring dessa blir viktiga

Allregional

tillväxt

med likvärdiga

instrument.

levnadsvillkor

- sammanfattande

slutsatser
Målen

för

den

l990-talet.

svenska

Nu handlar

regionalpolitiken

har förskjutits

något

under

det mycket

om vad man kan kalla en allregiodär varje region förutsätts att
medrätt anpassade
stimulanser
från samverkande
aktörer
kunna bidra till att öka hela
Sveriges internationella
konkurrenskraft.
De mer eller mindre slumrande

nal tillväxtkampanj,

regionala

komparativa

genomtänkta

regionala

fördelarna

skall frigöras

strategier.

Samtidigt

och detta skall ske efter

kvarstår

det gamla målet om
eller som man nu fonnulerar
det: likvärdiga
levnadsvillkor
och
rättvisa.
Även
för tillväxt
är regionalekonomiskt
rätt tänkt
om kampanjen
och kan komma att visa sig framgångsrik,
så är det osannolikt
att den
lika

kommer att häva bristen på riktiga
med kort eller föråldrad utbildning.
något

enkelt

Därför

ökar

geografiskt
skillnaderna

mönster
i fråga

och väl avlönade

jobb även för dem
Det är idag ett problem som inte har
utan som uppträder i alla regiontyper.

varierar

mellan och inom
om levnadsvillkor
trimmas.
Allra
att transfereringssystemen
mest
levnadsvillkoren
mellan
olika delar av storstadsregionema.

Mycket

talar

alltmera

fragmenterat

regioner

i takt

län, målområden
eller orättvist

med

därför

för

bildar ett geografiskt
att välfärdsproblemen
mönster, där det inte handlar om hela landsdelar,

eller ens kommuner
som är entydigt svagt utvecklade
behandlade, utan snarare om ett antal stadsdelar, tätorter
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och landsbygdsområden

takt och i olika

Skillnaderna

som utvecklas i olika
accentueras av att en del hushåll
andra inte.
på bostadsmarknaden,

kan utnyttja

riktning.

en valfrihet

betraktas som ett av de främsta instrument
Högre utbildning
som
och jobb, men trots spridning
över för att skapa tillväxt
staten förfogar
består de regionala obalansema, bl.a. därför att
av utbildningsinsatsema
sig till utvalda boendemiljöer.
att koncentrera
för
på
allregional
utveckling
som drivkraft
nya synen
tilltro till den
sammanfaller
i tiden med en tilltagande
tillväxt

de högutbildade

tenderar

Den delvis
nationell

egna förmågan
utvecklingsarbetet
mellan

olika

i de flesta

regioner

deltar

många

med roller

aktörer

ibland

på den lokala

nivån.

måste

fungerande

ha väl

aktörer.

lnsatserna

landstingen,

sker

regionala
i

samspel

på vad som skall
planet är
på det regionala

som varierar
för arbetet

Sammanhållande

åstadkommas.

oftast länsstyrelsen,

I det praktiska

i landet.

beroende

ofta sker

medan genomförandet

stora krav på bl.a. kommunerna
näringslivsfunktioner.
För samspelet

Det ställer

som
krävs

av alla aktörer både vad gäller kunskap om vad
omvärlden
och i mera specifika färdigheter.
händer
i
som
inte särskilt svårt att skapa allianser kring det vi
Det är antagligen
tillväxt.
Den stöds nu aktivt av en rad
kallar politiken
för allregional

kompetensutveckling

och offentliga

privata

aktörer

och regional

både på central

är svårare att få till stånd den samverkan
levnadsvillkoren,
särskilt
uppgradera
de lokala
det

stadsregionema
och

och i småortema.

ekonomiskt

utvecklingstendenser

svaga
på

områden
det

Framväxten
beror

nationella

i

Men

för

att
som
i utsatta delar av
av dessa socialt, kulturellt
på att
stor utsträckning

planet

Åtgärderna

nivå.

behövs

får

ett lokalt
individbidrag,

utfall.

kan inte längre ske i form av utökade
utan
lokala
projekt
för
med
många
kreativa
samordnad
strategi
en
utveckling.
både social och kulturell
Detta kräver i sin tur nya former
aktörer.
privata och frivilliga
av samverkan mellan offentliga,

kräver

1.3.3

i statens

Förändringsformer

verksamheter

-

en

översikt

Betydande
Enligt
och

dynamik

Statskontoret

l994:5

strukturförändringar

genomförts

under

l980-talet

gjordes

har mer än 150 viktigare
genomförts
sedan år 1980.

1990-talet.
främst

De förändringar

inom

Försvars-,

organisationsDe

flesta

har

under
som genomfördes
Kommunikations-,
Finans-
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områden.

Arbetsmarknadsdepartementens
berört

strukturförändringama
Besparingskraven
inom
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1990-talet

har

Under

i stort sett alla delar av statsförvaltningen.
lett till betydande personalminskningar

har dessutom
verksamheter.

flertalet

och regionerna

har

Detta

genomslag av datorisering.
är annars den typ av förändring
konsekvenserna.
personalmässiga

kraftigt

bl.a.

möjliggjorts

genom ett
affärsverk
vissa
av
har
och
de största ekonomiska
som
i förEn annan stor förändring
Bolagiseringama

1991, är länsrefonnen
som tillsammans
nivå har inneburit
att sammanlagt
försvunnit.
Alla dessa förändringar
sektorsorgan

genomförd

valtningsstrukturen,

på regional

med andra förändringar

ett hundratal regionala
har haft påtagliga men ganska olikartade

konsekvenser.

regionala

I vissa

i andra fall är
fall är det sysselsättningskonsekvensema
som dominerar,
får
uppmärksami servicens tillgänglighet
det snarare förändringar
som
till politisk
styrning och samordhet. I många fall är det möjligheterna
insatserna som förändras. Därmed förändras också
ning av de offentliga
främja
både den regionala balansen och den regionala
möjligheterna
att
tillväxten.

Olika

Struktur-

verksamhet
i

organisationsförändringarna

och

karaktäriseras
vilken

av statlig

av förändring

typer

på många

riktning

olika

horisontellt

statsförvaltningen

sätt. En indelning
eller vertikalt

kan

är att ta fasta
omfördelningen

på i

av
och resurser
går. En delvis
arbetsuppgifter
annan typ av
ansvar,
och sammanslagning
nybildning
handlar om avveckling,
förändring
av
uppstår när statens huvudmannaskap
myndigheter.
En typ av förändring
över till
verksamhetsfonner

flyttas

exempel
samheter
ändringar

innebära
heter.

och

landsting.

omlokalisering

är renodling
av
och verk
myndigheter

Slutligen

av
som berört vissa verkav förändringar
Flera av dessa typer av förunder de senaste decennierna.
såsom när renodling
ske samtidigt,
kan naturligtvis
av verk-

på två

andra

typer

och
både avvecklas
sker genom att myndigheter
samtidigt
verksamhet
kan
myndighets
Och renodling
av en

samhetsfonner

nybildas.

och

kommuner

ofta

en horisontell

omfördelning

av arbete mellan

olika

myndig-
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nivå.
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Hit

mellan

hör också

innebär

myndigheter
de reformer

regeringen

till myndighetsutövning,

uppgifter.

Denna

omfördelning

på riks-,

regional-

av ansvar och
respektive lokal

från
som förekommit
av delegering
forskning, producent- och beställar-

i ungefär hälften av de
typ av åtgärd förekommer
början. Den förekommer
som registrerats sedan 1980-talets
ofta i kombination
med nybildning
myndighet.
av
Låt oss se på några exempel.
På statsmaktsnivån
har Riksgäldskontoret
Överfått regeringen
istället för riksdagen.
som huvudman

förändringar

prövning

har flyttats från
av asylärenden
myndighet
Utlänningsnämnden.

fristående
i flertalet

fall tagit över regeringens

i miljöärenden.
Svenska

regeringen

till en nybildad,
Koncessionsnämnden
har

uppgifter

som sista prövningsinstans
har övertagit folkbokföringen
från

Skatteförvaltningen

kyrkan.

Renodling

är en åtgärd som kan verka på .flera organisatoriska
Det är inte bara fråga om att t.ex. genom bolagisering
skilja bort
från statsförvaltningen
vad som inte anses höra hemma där. Renodling
kan som nämnts ovan också handla om att göra en skarpare arbetsnivåer.

fördelning

mellan

myndigheterna.

att gå ifrån den sammansatta
verksamheten.

På båda nivåerna

verksamheten

kan idén sägas vara
och koncentrera sig på kärn-

Renodling

sker även inom
domstolsväsendet,
bl.a. genom nedmål
från
kammarrätter
till
länsrätter
och
överflyttning
av
av
summariska
från
allmän
domstol
till
kronofogdemyndighet.
processer

flyttning

På den

centrala myndighetsnivån
har arbetsuppgifter
omfördelats
bl.a. för att renodla verksamheten
hos några av de större myndigheterna.
Det gäller t.ex. AMS, som har blivit av med uppgifter
rörande vapenfriärenden,
flyktingverksamhet,
beredskapsarbeten
och arbetsmarknadsutbildning;
har tagits över av befintliga
en del uppgifter
organ ex.
Invandrarverket,

andra av nybildade
Samhall,
AMU-gruppen.
Till
har också förts utredningsansvaret
i asylärenden
från
polisen. De centrala tillsynsuppgiftema
avseende arbetsmiljö
har skiljts
från forskningen
på området. Statens väg- och trafikinstitut
har blivit ett
Invandrarverket

renodlat
t.ex.

forskningsinstitut.

tillsyn,

Strävan att renodla
myndighetsuppgifter,
och beställar-/utförarfunktioner,
kommer
till
områden och har inneburit
förändringar
för
stora

utvärdering

synes inom många
centralmyndigheter
förutvarande
Skolöverstyrelsen
som Socialstyrelsen,
förutvarande
Universitetsoch högskoleämbetet
numera Skolverket,

numera

Högskoleverket

frågestyming

och

Naturvårdsverket.

och en mer självständig

ställning

Frågan om
för stödfunktioner

eftersom

Staten och regionerna
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ADB

och utbildning

överväganden

inom

bl.a.

för
i allt större utsträckning
inslag
övervägande
har
av
som
ifrågasatt,
har blivit
ställning

domstolarna

rättsväsendet

svarar
av förvaltningsärenden
Specialdomstolamas
prövning.

överprövning
rättslig

för

och Vägverket.

Riksskatteverket

Rikspolisstyrelsen,
Inom

föremål

har varit

41

uppgifter
till uttryck
i att försäkringsrättemas
bl.a. har kommit
över till de allmänna förvaltningsdomstolama.
i sig har några
omfördelningen
Vi förväntar oss inte att den horisontella
allt vissa
framför
fall
har
I vissa
implikationer.
regionala
entydiga
samtidigt
förlorat vitala delar av sin verksamhet
centrala myndigheter

vilket
förts

stora personalminskningar
Överstyrelsen.
med

II

t.ex.

förutvarande

Skol-

regional

och lokal

skett som decentralisering,
förväntas
konsekvenserna

och verk
statens myndigheter
främst
har de senaste decennierna

mellan

och uppgiftsomfördelning

på central,

längre

följd

om fördelning

Vertikal

Ansvars-

som

nivå

De regionala
som centralisering.
framför
allt på
påtagliga,
men
vara

i några fall
därför

sikt.

ofta tar lång tid
att decentraliseringsâtgärder
inom ArbetsSom exempel kan nämnas utvecklingen
att genomföra,
decentralisering
i mitten av
marknadsverket.
Där började en omfattande
Från
service.
och
bättre
kundorientering
på
inriktning
med
1980-talet
början
tillsynsuppgifter
i
vissa
decentraliserades
Socialstyrelsen
av
sig nämligen

Det visar

etablerade verket regionala enheter.
av 1990-talet
från flera centralmyndigheter,
har fått tillsynsuppgifter
befogenheter
decentraliserat
Polisväsendet
har
Naturvårdsverket.
t.ex.
Kriminalvårdsverket
sedan mitten av 1980-talet och
och arbetsuppgifter
1980-talet.

I början

Länsstyrelserna

samma slags process runt 1990.
har det varit en allmän tendens
framför allt affärsverksamheten
till självständiga
befogenheter
och
och
delegera
att decentralisera
ansvar
naturligt
för vilka det i nästa steg varit
att överväga
resultatenheter,

påbörjade
Inom

Men det har också gjorts decentraliseringar
utan bolagiseInom utbildningsområdet
till flygplatserna.
ring, ex. inom Luftfartsverket
varit en målsättning
decentralisering
har under hela 1980-talet
som har
vilket
skolan,
för
fått ett allt tydligare
lett till att kommunerna
ansvar

bolagisering.

med tiden

fick

ministrationen.
form

var delvis

stora strukturella

Överföringen

konsekvenser

för den statliga

av två statliga högskolor
decentraliseringsstrategi.
led
i
ett
en

till

skolad-

privaträttslig
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På den regionala
snarare
rutiniserad
medling

nivån

finns

också

några

exempel på åtgärder som
Det gäller framför
allt inom
av centralisering.
produktionsverksamhet.
De regionala myndigheterna
för förstudiestöd
har
inordnats
i
centralmyndighetens
organisation
av

har

element

och Skolverkets
har övertagit

fältorganisation

uppgifter

har tillkommit.

från fyra regionala

Rättshjälpsmyndigheten

nämnder.

Länsarbetsnämnden
några år den enda arbetsmarknadsmyndigheten
i länet sedan
distriktsarbetsnämndema
avskaffats,
fungerade
som
som styrelser till
arbetsförmedlingarna.
Inom skatteförvaltningen
har 120 lokala skattemyndigheter
blivit
lokalkontor
i länsskatteförvaltningen.
Motsvarande
blev under

förändring

har gjorts

heter istället

inom exekutionsväsendet,

för 81 distrikt.

tio. Inom rättsväsendet
mål förts
allmänna

till

Fr.o.m.

har uppgifter

den nybildade

som fick 24 länsmyndigår 1997 har antalet reducerats
till

avseende rättshj älp och försäkrings-

Rättshjälpsmyndigheten

förvaltningsdomstolama.

respektive

till

de

Det har inneburit

en avsevärd decentralisering
i och med att prövningen
spritts från tre försäkringsrátter
som
första domstolsinstans
till 23 länsrätter
fr.o.m.
1997-01-01.

III

Avveckling,

nybildning

eller

sammanslagning

av myndigheter

Åtgärder av denna

vid sidan av typ
typ är de vanligaste
Det är
naturligt
kombineras,
att de båda åtgärdstypema
t.ex. när en myndighet
läggs ned och vissa uppgifter förs till en befintlig
myndighet,
andra till
nyinrättad.
en
Totalt

lades 65 myndigheter

nybildades.
huvuddelen
myndighet
försvinner

ned mellan 1980 och 1994 och ca 45
läggs ner är det normala att åtminstone
tas över av någon annan existerande
eller av en nyinrättad
ev. mindre
myndighet.
Vanligen
således inte verksamheten
statsförvaltningen
utan förs
ur
När en myndighet
av dess uppgifter

uttryckligen

över
Serviceproduktionen

nödvändighet

med

inte

sina resurser till något annat statligt
organ.
eller antalet anställda på en ort behöver därför med
förändras
särskilt
mycket.
Rena
nedläggningar

avser nästan alltid verksamhet
inslag av myndighetsutövning.

som är efterfrågestyrd

och som saknar

Sådana fall är Försvarets rationaliseringsinstitut,
Statens institut för
personalutveckling,
Statens arbetsmilj önämnd och Länsstyrelsemas
organisationsnämnd.
Ett annat fall är nedläggningen
av Nämnden för statens
gruvegendom
näringspolitiska

NSG,

som motiverades
insatser. Regionmusiken

huvudmannaskapsförändring

av en ändrad syn på statens
lades ner i samband med en
och redovisas därför i kategori IV nedan.

SOU
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verksamheten

myndigheter
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för
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personalen,

eller
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säger således ingenting
om
den i de flesta fall fortsätter

Det
och ambitionsnivå.
inriktning
en mer
diversifiemed
centralmyndigheter
funnits
det
har
där
stora
t.ex.
ned eller
rad verksamhet
som har renodlats genom att delar av den lagts
Tre myndigexisterande
eller nya myndigheter.
brutits ut och tillförts
RättsmediciLäkemedelsverket,
heter har brutits ut ur Socialstyrelsen
och sex ur andra fortsatt bestående
och Folkhälsoinstitutet
nalverket
ändrad

mindre

eller

med

gäller

JärnvägsinspektioStatens telenämnd,
Kustbevakningen,
Elsäkerhetsverket.
Utlänningsnämnden,
nen, Arbetsmiljöinstitutet,
eller bara en
hela verksamhet
kan avse en myndighets
Bolagiseringar
I det förra fallet läggs
del av verksamheten
ofta en s.k. resultatenhet.
fast
således här som en nedläggning,
myndigheten
ner och redovisas
ingår
Här
verksamheten
norm alt fortsätter i den nya verksamhetsformen.

myndigheter

Vattenfall,
fabriksverk,
som har blivit bolag Försvarets
och ByggnadsAmu-gruppen
och Posten.
Televerket
10 bolagsbildningar
samt ytterligare
av mindre omfattning

de affärsverk

Domänverket,
styrelsen

frö- och
hunduppfödning/Statens hundskola,
teknisk
provning/Statens provningsplantproduktion/Skogsstyrelsen,

vaccinproduktion/SBL,

prospekteringl-

skeppsprovningsanstalt,

marinteknik/Statens

anstalt,

samt verksamAB och dataservicetjänster/DAFA
Sveriges Geologiska
Totalt ökade
datacenter.
och Försvarets
heten i Försvarets mediecenter
och motsvarande

16 nedläggningar
SSPA
kunna

på l990-talet.

och DAFA

Chalmers,

högskolor

som i regel följer ombildningen.
alla utom 3 SGU,
bolagsbildningar,
Till denna grupp skulle också de två

på marknaden

konkurrensutsättningen

hänföras.

Jönköpings

1994 ombildades
- som

stiftelser

till

inom affärsverk
ibland verksamhetsgrenar
AB och
Teleinvest
t.ex.
lades
myndigheten
ner
om till bolag utan att
industridivision/TELI.
Telefinans
AB samt Televerkets
att huvuddelen
I några fall innebär ett avvecklingsbeslut
av verksamUnder

heten

1980-talet

förs

över

till

gjordes

någon

annan,

redan

Försäkringsöverdomstolen/Regeringsrätten,
kanalverk/Sjöfartsverket,
verket, Trollhätte
Statens kärnkraftsinspektion.
övertagit

uppgifter

Smittskyddsinstitutet,

från

Ett

nedlagda

Skolverket,

antal

ex.

myndighet

befintlig,

Trafiksäkerhetsxzerket/VägStatens

kämbränslenämnd/

Fiskeriverket,

har

myndigheter

nybildade

Överstyrelsen

för

civil

Styrelsen

beredskap,
för

teknisk

I
- numera
Till gruppen nybildade
några fall har det inneburit
en omlokalisering.
kan också räknas Rättshjälpsmyndigheten
som övertog uppgifter från
och de sju centrala organ inom utbildningsområdet,
fyra nämnder
som
till bl.a. Skoldär efterföljare
till efter strukturförändringar
kommit
ackreditering,

Glesbygdsmyndigheten

Glesbygdsverket.
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och

Statens institut
för
och Utrustningsnämnden

högskoleämbetet
samt

de

båda

myndigheter

Fortiñkationsförvaltningen
avgiftsñnansierade

läromedel,

Universitets-

för universitet

och

och högskolor

ur Byggnadsstyrelsen.
och ersattes
av den
Fortifikationsverket
skall
förvalta
som

som emanerar
lades ned 1994

myndigheten

försvarsfastigheter.

Genom utbrytningar
har bildats
ur SJ och Vattenfall
central
förvaltningsmyndighet,
Banverket,
och Affärsverket
en
svenska
kraftnät. Post- och telestyrelsen
har tillkommit
för att utöva tillsyn över
post- och televerksamheten.
Totalt finns i den här gruppen ca 20
nya
myndigheter,
vilkas verksamhet
haft sitt ursprung i ett tiotal nedlagda
centrala myndigheter.
I 13 fall som har resulterat i mer än dubbla antalet nedläggningar
har
flera myndigheter
fusionerats
till en nybildad.
Det gäller
följande
myndigheter
Källa:
Statskontoret
1994:5.

Transportnämnden

+ Fraktbidragsnämnden

Transportrådet

numera

nedlagt,

+ Bussbidragsnämnden
delar

till

NUTEK

respektive

Kommunikationsdepartementet.
Transportforskningsdelegationen
Transport
SIND:s

numera

energibyrå

+

Energi-sparkommittén
Statens energiverk
SIND

+ STEV

+ Kollektivtrafikberedningen
Kommunikationsforskningsberedningen.
Nämnden

+ nämnder
STEV.

+ STU

för

Energiproduktionsforskning

och delegationer

NUTEK

SWEDFUND
+ IMPOD
+ SIDA:s industribyrå
Civilförsvarsstyrelsen
+ Statens brandnämnd
Vapenfrinämnden

+

mil.

+ Nämnden

SWEDECORP
Statens räddningsverk.

för vapenfriutbildning

Vapenfristyrelsen.
Beredskapsnämnden
ningsnämnd
Styrelsen

för psykologiskt

försvar

+ Totalförsvarets

upplys-

+ Statens upplysningscentral
för psykologiskt
försvar.

Bankinspektionen
Lantbruksstyrelsen

+ Försäkringsinspektionen
+ Statens jordbruksnämnd

Finansinspektionen.
Jordbruksverket.

SOU

Staten

1997:13

Bostadsstyrelsen
Statens

pris-

och regionerna

45

Boverket.

+ Statens planverk

+ Näringsfrihetsombudsmannen

och konkurrensverk

Konkurrensverket.
informationsservice

+ Toxikologisk

Produktkontrollnämnden

Kemikalieinspektionen.
omlokalisering
har också inneburit
Ett par av dessa sammanslagningar
nybildBara ett fåtal nya myndigheter
utgör rena
av verksamheten.
i
motsvarighet
saknar
uppgifter
har
de
ningar i den meningen
att
som
organ. Det rör sig om ett knappt tiotal ganska små
bl.a.
myndigheter
som regelmässigt lokaliserats till Stockholmsregioner,
Bankstödsnämnden,
institutionsstyrelse,
Statens
Spardelegationen,

tidigare

statliga

Statens

bostadskreditnämnd,

för

Nämnden

offentlig

upphandling,

etnisk
dismot
myndighär
kriminering.
Det förtjänar att nämnas att den största av de
Statens institutionsstyrelse,
heterna,
som förts
svarar för uppgifter
huvudmannaskap.
tillbaka till statligt från kommunalt
och

Jämställdhetsombudsmannen

Ombudsmannen

finns på den regiomyndigheter
största antalet avvecklade
allt i verksamhet
nivån, framför
nala/lokala
som präglas av rutiniserad
från lantbrukshar tagit över verksamhet
Länsstyrelserna
produktion.
Det

och

nämnderna

ñskenämndema

som

upphört.
tidigare

Vidare

har

länsskol-

de regionala

nämnts ner liksom
- som
har också lagts
Länsbostadsnämndema
för studiestödet.
har överförts till länsstyrelserner och större delen av deras verksamhet
SBAB.
1987 bröts den
bostadsñnansieringsbolaget
statliga
och
det
na
år senare
Några
länsstyrelserna.
från
skatteförvaltningen
regionala
ut
länsskattemyndigi de 24
infogades de 144 lokala skattemyndighetema

nämnderna

lagts

myndigheterna

heterna.

En liknande

organisation

kronofogdemyndigheter,
digheter

med verksamhet

infördes

för exekutionsväsendets

87

till 24 kronofogdemynsom först ombildades
på 113 orter och sedan till endast 10 myndig-

heter 1997.

IV

Från förstatligande

till

kommunalisering

som
ryms olika slag av huvudm annaskapsförändring
exemplet
klara
sista
Det
åtaganden.
statliga
innebär omprövning
av
1981,
på förstatligande
under 1980-talet
avser Skogsvårdsstyrelsema
Från
myndigheter.
statliga
fungerade
väsentligen
som
som redan tidigare
Yrkesstatliga
tillförts
den
har vidare tillsynsuppgifter
kommunerna

Under

denna rubrik
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och till

försäkringskassoma

uppgifter

avseende

fömied-

lingen

bostadstillägg.
av kommunala
Förändringar
i huvudmannaskap

har annars mest gått i andra
fördes under 1980-talets
stat till landsting
förra del
länsläkama,
försvarstandvården
och tandteknikerskoloma
samt under
regionmusiken
1988
och uppgifter
senare år undervisningssjukhusen,
avseende akuta luftbuma
Sjuktransporter.
Kommunerna
har fått ett

riktningen.

Från

vidgat ansvar för civilförsvaret
och övertog år 1991 arbetsgivaransvaret
för lärama. Gemensamt
för dessa förändringar
är att de återspeglar en
önskan att göra de olika rollerna för de offentliga
aktörerna tydligare.
Avmonopoliseringar
kan ses som uttryck
för en ändrad syn på
Det gäller bl.a. arbetsförmedling
statens huvudmannaskap.
och arbetsmarknadsutbildning.
Statens engagemang
i lantbruksrådgivningen
har
successivt

minskat

under

1980-talets

senare del genom

ökad

avgifts-

finansiering.

V Renodling
Under

denna

rubrik

Dessa

har

nybildning.
via

anslag

åtskilliga

samlar

vi förändringar
som innebär renodling
av
även bolagiseringar
av statlig verksamhet.
delvis
även nämnts tidigare
under rubriken
avveckling/Vi tar här också upp renodling
styrning,
dvs.
av finansiell
eller avgifter,
statsbudget
eller kreditmarknad.
Det finns

verksamhetsformer,

således

sådana förändringar,

flest inom de båda departementsområden
den
statliga
affärsverksamheten
hör hemma, dvs.
av
inom Kommunikationsoch Näringsoch handelsdepartementens
områden. Motiv
för bolagiseringama
har i de flesta fall varit att åstadkomma bättre förutsättningar
för att driva verksamheten
effektivare
på
där huvuddelen

och få en bättre avkastning
på det i många fall
en konkurrensmarknad
kapital
förvaltas;
det motivet
stora
gäller även bolagiseringen
som
av
den statliga fastighetsförvaltningen.
För att garantera konkurrensneutralitet

har fristående

elmarknadema.
ur Vattenfall
s.k. naturligt

tillsynsmyndigheter

Genom

utbrytningen

skapats för tele-, post- och
Affärsverket
svenska kraftnät
av
mellan nätverksamheten,
som är ett

har en åtskillnad gjorts
monopol och produktion/försäljning.

Statens bakteriologisså att produktionen
av vaccin m.m. har
bolagiserats
medan de statliga smittskyddsuppgiftema
har förts till ett
nyinrättat
institut.
När Statens provningsanstalts
SP
uppgifter
som
för teknisk
provning
expertorgan
renodlades
genom tillkomsten
av
Statens mät- och provråd,
numera Styrelsen för teknisk ackreditering
ka laboratorium

SWEDAC,

har

delats

motiverades

omorganisationen

bl.a. av risken för jäv i SP:s
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och affärsmässigt
uppdragsorgan.
som opartisk myndighet
skäl finns bakom bolagiseringen
Skogsstyrelsens
frö- och
av
plantproduktion.
dubbla

roll

Liknande

har beslutats

alla bolagiseringar

Nästan

under senare år. Undantagen
SSPA,
SGU
prospektering

verksamheten

avser den marintekniska
DAFA.
och datatjänster

Vid

mitten

bildades
också
av 1980-talet
SBAB
för att ta upp lån för det
bostadsbyggandet,
tidigare
finansierat

Statens Bostadsñnansieringsaktiebolag
statliga

finansieringsstödet

över

statsbudgeten;

den

statliga

till

från
över låneförvaltningen
därmed
kan
ha
sägas
som

senare har SBAB
bostadsadministrationen,

tagit

skedde förändringI fråga om arbetsmarknadsutbildningen
beställar-/utförarorganisation
skapades
i
två
först
steg,
en
genom att en
bolagi1986 och sju år senare genom att verksamheten
AMU-gruppen
bolagiserats.

serades.

Särskilt

Kommunikationsdepartementets

inom

område

gjordes

ett stort antal förändringar
som syftade till att renodla
beställar-/utförarfunktioner
och ge den berörda verksamheten
en mer
Teleinvestlaffärsmässig
finansiering
och inriktning
SMHI,
VTI,
under

1980-talet

Teleñnans,

Luftfartsverket,

Sjöfartsverket,

SJ/Banverket.

Förändringar

som syftar till att renodla beställar/utförarfunktioner
och
tydlig avser bl.a. statistikproduktionen
och göra efterfrågestymingen
och Statens arbetsgivarverk.
Verksamverksamheten
hos Statskontoret

på andra områden

hetens finansiering
av eller förorsakar
Arbetsmiljöinstitutet

hari

flera fall knutits

den statliga

insatsen.

till den som har nytta
liksom
Arbetarskyddsverket

tydligare

nu helt av anslag via arbetarskyddsverksamhet
Renodling
avgiften.
men utan byte av
av myndigheters
och
i många fall; t.ex. har för VTI
verksamhetsfonn
förekommer

numera Arbetslivsinstitutet

Arbetslivscentrum
till

finansieras

forskningsuppgiftema.

För Naturvårdsverket

skett
en koncentration
har beställarfunktionen

Bl.a. Arbetsmarknadsorgan renodlats.
för att åstadkomma
konav renodling
arbetsmarknadspolitiska
uppgifter.
För Socialstyrelsen

forskningsutförande
gentemot
verket exemplifierar
en form
centration

till

har sådana åtgärder

under

1980-talet

resulterat

i att tre nya myndigheter

bildats.

VI

Omlokalisering

och annan

viktigare

förändring

verksamheter
omlokalisereringarna
De mest omfattande
av statliga
genomfördes
redan under 1970-talet.
Det handlade då om utlokalisetill 14 regionala
från Stockholm/Sundbyberg
ringar av myndigheter
centra
soner.

och berörde

en sammanlagd

personalstyrka

på ca 10 000 per-
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genomfördes

Borlänge
relsen

omlokaliseringama

från

och Fortifikationsförvaltningen
har

regionala

under
enheter.

till

EG motiverade

Ludvika.

ut till
ingår

Expertgruppen

omlokaliserades

från

för
Stock-

på 1980-talet

en omprövning
av
systemet för provning och kontroll,
som byggde på myndigoch provningsmonopol
i de s.k. riksprovplatsema.
För

det svenska
hetsutövning
Tullen

av Vägverket
Från Socialsty-

de senaste åren tillsynsverksamhet
flyttats
Punktskatteenheten
inom
Riksskatteverket

i Dalarna
numera i skatteförvaltningen
forskning
utveckling
ERU
om regional
holm till Östersund år 1993.
Anpassningen

Stockholm

Eskilstuna.

kräver

internationalisering

och EU-anpassing

organisatoriska

åt-

gärder;

stora insatser har vidare gjorts för att genom utveckling
av ett
datasystem effektivisera
tullverksamheten.
Hos flera andra myndigheter

med

omfattande

kassoma,
organisation
viktigt

kundkontakter

skatteförvaltningen
och arbetsfonner.

rationaliseringsinstrument

funktioner

inom

Arbetsmarknadsverket,

försäkrings-

har

genomförts
stora förändringar
Datoriseringen
har i dessa fall varit
liksom

hos Vägverket.

Centrala

av
ett

stöd-

polisen

och ADB ges en självständig
som utbildning
ställning. De statliga bidragen till kommunerna,
som utgör ca 25 procent
kommunernas
budget
schabloniserades
under
1980-talet vilket succeav

ssivt ökade kommunernas
förändrande
bidrag
Dessa

beslut

som ersatt
förändringar

strukturen,

framför

handlingsutrymme.

Ett betydelsefullt

struktur-

är införandet
av ett system med ett generellt statsflertalet
specialdestinerade
bidrag till kommunerna.
har

på
stor påverkan
allt sektorsmyndighetema

den

statliga

för skolan

myndighetsoch det sociala

området.

Sammanfattning
Sammanfattningsvis

har således ett mycket stort antal organisationsoch
genomförts
under de senaste 15-20 åren. Ofta har
och verk berörts av flera av de sex kategorier
av föränd-

strukturförändringar
myndigheter
ringar

här. Man kan emellertid
som beskrivs
regionala konsekvenserna
av dessa förändringar
de indirekta
effekterna
kan vara betydande.
effekterna

verksamheter.
ta effekter

att

de direkta

hänger

frågestyming
regionala

påstå

är begränsade, men att
De största indirekta

och eftersamman med den konkurrensutsättning
inom
många
tidigare
statligt
reglerade
som införts
Indirekta effekter uppstår både som förändrad servicenivå,

kostnadsskillnader

uppkommer

att styra och kontrollera

och ändrad arbetskraftsefterfrågan.

Indirek-

också av att staten använder sig av möjligheterna
vissa verksamheter.
De största direkta regionala
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besparingar och rena
hänger samman med rationaliseringar,
arbetsmarknader.
verksamheter
berör
vissa
lokala
som
av
påverkas
på
olika platser.
Det är i första hand sysselsättningen
som
effektivisering
decentralisering
och sektorsvisa
Den
som har

effekterna

nedläggningar

karaktäriserat
ibland
har

i olika

motsägelsefull.

saknats

regionala

fortlöpande

till att statens ansvar för service
har framstått som otydlig och ofta
oklarheten
har också bidragit att det hittills
infonnationssystem,
där de sammantagna

har medverkat

perioden,

och arbetsmarknad

Till

regionalt

ett
konsekvenserna
dokumenteras

regioner

av förändringar
och analyseras.

i den

offentliga

sektorn
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2

nya

och

och

-

arbetssätt

och

förutsättningar

Problembilden

2.1

i regionalpolitiken

medel

målen

förändras

insatser främst varit att öka
jämnare
samt att åstadkomma
inkomster
och samfördelning
mellan olika regioner av sysselsättning,
1996. RegioBergqvist
hällsservice,
dvs. inkomstfördelningsskäl
et
lokaliseringspolitik
i
introducerades
under beteckningen
nalpolitiken
I Sverige

för regionalpolitiska

har motiven

den samhällsekonomiska

effektiviteten

den samhällsekonomiska
Motivet
mitten av 1960-talet.
var att höja
bidra till att öka den samlade proPolitiken
förväntades
effektiviteten.
bl.a. genom att öka utnyttjandet
duktionen
i landet
av den industriella
kapaciteten

var att den rörlighetsunder 1950-talet
introducerats
som
lösa sysselsättningsproblemet.
inland.

i Norrlands

Utgångspunkten

arbetsmarknadspolitik

stimulerande
inte förmådde

flyttningsstimulerande

arbetsmarknadspolitikens

Trots
fanns

det

lediga

arbeten

åtgärder

regioner till
från kontraktiva
som inte flyttade
i expansiva regioner. Det fanns två obalanser. Expansiva

människor

som kontrakinfrastruktur
som inte
effektivt
med ett
fullt ut. Det ansågs därför förenligt
utnyttjades
resursutnyttjande
att öka den regionala balansen genom att staten via aktiva
deindustriinvesteringar
i de stora glesbefolkade
insatser stimulerade
regioner
tiva

hade bostäder

regioner

och brist

hade ledig

larna av norra Sverige.
Under första hälften

på arbetskraft

arbetskraft

samtidigt

och fysisk

inlemmades
av 1970-talet
Staten ansågs själv via

ken i en ortssystempolitik.
ringen av statliga myndigheter

lokaliseringspoliti-

beslut om lokaliseOmför en ortshierarki.
till fjorton
vid 42 statliga myndigheter

skapa grunden

av verksamheter
det som vi numera ofta kallar regionala centra
s.k. primära centra
Orter placerades
i s.k.
var ett inslag i den nya ortssystempolitiken.
stödområden.
tillfälliga
lokaliseringen

Under
förändrades
regionalt

andra halvan
problembilden.
koncentrerade

ar av varvsindustrin

och första
av 1970-talet
Det regionalpolitiska
förändringar

i Västsverige,

halvan
intresset

i industristrukturen.
nedläggningar

inom

av 1980-talet
riktades mot
Neddragning-

gruvindustrin
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stålindustrin

i Bergslagen samt enskilorter stod i fokus för intresset.
till att lösa kortsiktiga
sysselsätt-

på enskilda
övergick

delvis

istället

för att satsa på långsiktig
utveckling
av regionerproduktionsförutsättningar.
Samtidigt
bestod
med små förändringar
nas
det etablerade stödområdet
i norra Sverige och den tillhörande
lokaliseringspolitiken

80-talets

var den etablerade

politiken

för Norrlands

inland.

regionalpolitik

I och med högkonjunkturen
den regionalpolitiska

i slutet

förändrades
återigen
av 1980-talet
Debatten var stundom hetsig när

problembilden.

det gällde

framför allt om Stockatt definiera
om storstadsregionema,
holm skulle betraktas som motor
i den nationella
utvecklingen
eller
Nu gällde det att åstadkomma
jämn
fördelning
välfärden.
en
av
Målet

med regionalpolitiken

i olika regioner
var att erbjuda människor
sysselsättningsmöjligheter,
tillgång
till social,
en likvärdig

likvärdiga
kommersiell

och kulturell
service samt god miljö.
Inlandet
pekades
ut som den del av Sverige där de regionala problemen
var
Framförallt
framhölls
de långa avstånden
i inlandet
som ett

fortfarande

störst.
konkurrenshinder

för företagen.

Politiken

ra företagen

för dessa lägesnackdelar.

1990-talets

regionalpolitik

under

inriktades

mot att kompense-

nya förutsättningar

I mitten

återigen en annan. Nu är de
är problembilden
av 1990-talet
förut
ansågs
regionala
nationellt
problem. Arbetslösett
som
inte
bara
hög
jämnt
fördelad
är
utan även mera
över hela Sveri-

problem
heten

ge än tidigare. Allt fler regioner känner sig vara i behov av regionalpolitiska
insatser.
Regionalpolitiken
behöver
därför förändras.
Dels
behöver

den omfatta

dess lägesnackdelar,

fortsatta

åtgärder

dels behöver

inlandet
som kompenserar
den utvidgas för att aktivt bidra

för
till

att lösa de problem
regionalpolitiken
till
inlandet

för

avgränsas
som hela landet står inför. Antingen
endast åtgärder
kompenserar
att omfatta
som
dess lägesnackdelar.
Eller också omvandlas
och utvidgas

regionalpolitiken

så att den aktivt
står inför.

som hela landet
Regionalpolitiken
regioner

till

att lösa de problem

står nu inför nya utmaningar
i och med att alla
regionpolitik
i
utsträckning
större
än
en
som
harmonierar
med näringspolitiken.
Man brukar kalla det

bör kunna

den tidigare

kan bidra

föra

Mål
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näringspolitiken.
för den nya regionala
När grunden för den politiken
läggs bör större vikt läggas vid hur staten kan ge enskilda regioner
anpassad regionpolistörre möjligheter
att själva utforma
en regionalt
företagens
har tidigare
inte varit att stimulera
innotik. Huvudmålen
Ser man regionalpolitiken
i Sverige
vations- och anpassningsförmåga.
på det sätt som beskrivits
ovan framträder
en bild där staten haft en
och finansiär
roll både som problemformulerare
dominerande
av inuppifrån
ner
Politiken
till
börja
med
tämligen
att
satserna.
var
fördelar
i utbyte
med ekonomiska
fixerad.
Företag skulle stimuleras
från en expansiv
hela eller delar av verksamheten
mot att de flyttat
har med tiden
region till en mindre expansiv region. Regionalpolitiken
perspektiv
där
mot att främja ett nerifrån
mera inriktad
- upp
lokal och regional
själva svarar för problemfonnulering,
regionerna
mobilisering
samt genomförande
av regionala utvecklingsprojekt.

blivit

2.2

Fokus

När den förda

på institutionerna

framkommer

växtmodell

utifrån

betraktas

regionalpolitiken
följande.

Insatserna

tats mycket mot att påverka mängden
skedde emellertid
företag. I praktiken

kapital

en institutionell
har ursprungligen

och arbetskraft

tillinrik-

i industri-

vid befintden mesta tillväxten
Begränsat intresse har ägnats
liga lokala arbetstillfällen.
att stimulera
anpassningsförmåga.
och
företagen att öka sin innovationsInstitutionema
ligheter

för

samverka

olika

och möjså att de ger incitament
nivå
aktörer att på regional
koordineras
för
till
lokala
leder
att
resurser
som
betraktats
isolerat,
har
alltför
länge
Företagen

har inte utformats
offentliga

i verksamhet

och privata

att skapa synergieffekter.
utan tanke
som ett stödärende,
citament

för flera

lingsarbete.

företag

En hypotes

regionalpolitiken

på att det kan vara effektivt
att ge inutveckdelta i ett regionalt
att tillsammans
är därför att den institutionella
ramen kring

i för liten

grad främjat

ekonomisk

tillväxt.

blivit
konsekvenserna
har sannolikt
att regioner som
takt jämfört
har
omvandlats
i
lägre
strukturella
problem
av
med vad som skulle vara fallet om en del av resurserna hade ägnats
Mycket
och anpassningsförmåga.
att underlätta företagens innovationsDe regionala

drabbats

talar för att regionalpolitiken
målet om önskvärd
nationella
sociala

interaktionema

ändrar

bör förändras

för att än mera främja
De ekonomiska

ekonomisk

tillväxt.

samtidigt

karaktär

för de val av institutioner
stora konsekvenser
regionalpolitik.
att bidra till en effektiv

det
och

på ett sätt som har
som staten bör göra för
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Nya krav på regionalpolitiken
I den regionalekonomiska

litteraturen

förs en diskussion
om regionalEtt genomgående
budskap är att
förutsättningarna
för att bedriva en effektiv
regionalpolitik
förändras
följd
konkurrens
och
som en
av bland annat hårdare internationell
teknisk utveckling,
och nya sätt att kommunicera.

politikens

förändrade

förutsättningar.

priskønkurrens

Från

När det gäller
del

alltmer

service,

till

konkurrensformerna

från

priskonkurrens

kundanpassning

tionen

sker

inte

Förändringarna
nadsjakt

kundanpassning

längre

förskjuts
till

företagens

konkurrensme-

konkurrens

kvalitet,

design,
om
och att vara först med nya produkter.
Produki långa serier av standardiserade
produkter.

i konkurrensformerna

har påverkat

produktionen.

Kost-

spelar

föreen viktig men - särskilt för de kunskapsintensiva
underordnad
för
roll
konkurrensförrnågan.
tagen - mer
Däremot
blir det alltmer
avgörande för företag som vill överleva

konkurrensen

kvalitetskontroll
och marknadsatt satsa på innovationer,
Man kan enkelt uttrycka
detta förhållande
så att en
nations konkurrenskraft
inte längre ligger i att hålla lönerna nere utan
det gäller att vara först och bäst. Detta förhållande
gäller även för
undersökningar.

regioner.
De förändrade
för

konkurrensformerna

regionalpolitiken

viktigaste

regionalpolitiska

investeringar.
delar

för

kostnader

Syftet

och

medlen

sektorns

har

varit

har liknande

och sänkta
av staten. Transportstöd
effekter.
Men när i vart fall de branscher
utvecklingsmöjligheter
i framtiden,
inte i

som har bäst
hand konkurrerar
med priser,

minskar

Risken är därför
av subventionema.
subventionema
har på samhällsekonomin

effekten

visar detta. De regionalpolitiska

de de branscher

och företag

De regionalpolitiska

företagen

överväger

effektiviteeffekter

de positiva

som
effek-

sig själv.
regionerna

subventionema

i Europa,
konservera-

och låga
som måste leva på kostnadsjakt
subventionema
fungerade i viss mån så att

och deras intresseorganisationer

som klaras

och

att de negativa

riskerar då att motverka
tema. Regionalpolitiken
Studier
de
mest subventionerade
av en av

något

till

att minska företagens kostnadsnackfrån själva marknaden.
En del av dessa

ten

löner.

De traditionellt
subventioner

har då varit

företag

Syditalien,

roll.

olika

konsekvenser

långt
att producera
har därför övertagits

socialavgifter
första

har djupgående

och den offentliga

av den offentliga

kassan.

vänjde

sig vid att problem

är

och medel
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inte i tillräcklig
det som att institutionerna
och innovaatt öka sin anpassningsstödarsetionsfönnåga.
Det bör dock nämnas att den regionalpolitiska
och
markproduktutveckling
till
bidrag
har
tillförts
nalen successivt
också

Man

kan

grad

givit

uttrycka

företagen

incitament

Det finns ändå en risk att
som bör verka i denna riktning.
utsträckning
leder till
insatserna inte i tillräcklig
de regionalpolitiska
regionala
åtgärder.
De
utvecklande
med
vidta
får
hjälp
företagen
att
att

nadsföring,

konsekvenserna
hamnar

ännu

att leda till att de svagare regionerna
sekDärmed borde den offentliga
mera på efterkälken.
i regionen stiinstitutioner
som leder till att företagen
riskerar

torn utveckla
mulerats att ägna kraft

i så fall

innovationer

och kvalitetsförbättringar.

kvaliatt stimulera
Innebörden
och flexibilitet.
tet, innovation
av detta är att regionalpolititeknikspridning,
FoU,
ken bör inriktas
ännu mer på utbildning,
från
förskjuts
regionalpolitiken
innebär
Detta
nätverksbildande
att
etc.

Regionalpolitiken

behöver

således inriktas

mot

till skapande av en
investeringar
av materiella
och privata intressenter
offentliga
att
institutionell
ram som stimulerar
utifrån regionala föutsättningar
göra regionen konkurrenstillsammans
till stor del är ett steg i
Tilläggas
bör att strukturfondarbetet
kraftig.

finansiell

stimulans

denna riktning.

Nya krav på arbetskraftens

kvalifikationer
ställer

De förändrade

konkurrensformerna

kvalifikationer.

Tiden är förbi när tempot
och därmed lönen. En följd

nya krav på arbetskraftens
vid löpande bandet avgjorde

av att företagens framgång
innovationsefter
anpassning
till
förmågan
avgörs av
nya förhållanden,
utsträckning
i
högre
personalen
än
och servicekänsla
förmåga
är att
förändring
Ett annan viktig
tidigare bör besitta sådan kompetens.
som

produktiviteten

företag kan bli framgångsrika
är att arbetsvar någonstans
detta
Innebörden
är att det
tenderar att bli alltmer trögrörlig.
av
kvalifibehålla
och
rekrytera
kunna
för företagen att
blir allt viktigare
cerad arbetskraft.
Detta ställer krav på en omgivning
som upplevs som

påverkar
kraften

attraktiv

Nya
att leva i av nyckelpersoner.
delvis
och förändrar

förutsättningar

nya
avstånd.

kommunikationssystem
innebörden

ger
geografiska
av
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förändras

Ytterligare

en faktor att ta hänsyn till vid analyser av den offentliga
i regionalpolitiken
är betydelsen
av närhet, transport och
kommunikation.
Den allt starkare internationella
konkurrensen
framsektorns

tvingar

roll

en långtgående
till stordrift
eller

terna

arbetsdelning.

Arbetsdelningen

specialisering.

Konsekvensen

ökar möjlighe-

av arbetsdelning
är att flera varor, tjänster och informationsimpulser
utbyts mellan olika
företag. Dessa utbyten tar resurser i anspråk. För att minimera
denna
resursförbrukning
finns det fördelar för företag som har många utbyten
med varandra att ligga nära varandra.
Hittills
har dessa förhållanden
spår genom att företag och arbetskraft har koncentresatt geografiska
rat sig till storstäder och tätorter. Glest befolkade
regioner har därför
haft nackdelar.
Den

teknologiska

utvecklingen

inom transportoch kommunikaatt regioner som fysiskt ligger långt ifrån varandra kommunikationsmässigt
kommer
varandra
närmare. Flyg och
höghastighetståg
gör att gods- och persontransporter
kan ske allt snab-

tionsområdena

bare.

innebär

Snabbare

komplicerad

och

effektivare

information

tele-

kan utbytas

delar
kan
av produktionsnätverk
varandra. Det viktiga är att noderna
kationsmedlet
som sådant.

och datakommunikation
via datorer.
således

ligga

i nätverken

gör att
företag
och
av
fysiskt
långt från

Delar

har nära till

kommuni-

Allt fler företag lever samtidigt
i två typer av miljöer som är viktiför
deras
fortlevnad:
global
och
ga
en
en lokal miljö. Genom att transportkostnademas
andel av varupriset
tenderar
att sjunka avgörs en
regions produktionsförutsättningar
alltmer av hur effektivt
de lokala
miljöerna
kan kopplas ihop med de globala.
En
framtida

förändring
annan viktig
som påverkar
regionalpolitiken
är att servicesektorn

spela en alltmer
Tidigare

betydande

region.

roll för produktions-

utformningen

av den
spelar och kommer att
och bostadsmiljön
i en

kunde

man utgå ifrån att service med undantag av
säljas över långa avstånd.
Den varuproducerande
sektorn svarade för nästan all export från en
region.
De lokalt
producerade
tjänsterna
kunde sedan köpas för de
för de exporterade
pengar som kom till regionen som betalning
var-

turism

inte kunde

orna. Innebörden
system var att den varuproduceav detta ekonomiska
rande sektorn var motorn
i den regionala
ekonomin.
Tjänstesektoms
storlek bestämdes av antalet invånare samt av den köpkraft den lokala
arbetskraften
heterna

blir

hade. Vad
bättre

som nu händer
och relativt billigare.

är att kommunikationsmöjligÄven
köper
om vi fortfarande

Mål
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maten lokalt och sätter bamen i lokala skolor, blir
att sälja på allt längre avstånd.
ster möjliga
Samtidigt
blir både företag och hushåll alltmer
lokala

fungerar

servicen

sektorer

blir

kvalitet.

beroende

av att den
blir att alla
När service och tjänFöljden

av varandras lokala utbud.
från en region är det inte längre bara den Varuproantalet invånare och deras köpkraft
som bestämmer
och servicesektorn.

på tjänstekan

En region
större

god

beroende

ster kan exporteras
ducerande sektorn,
storleken

och håller

allt fler servicetjän-

med

andra

ord

som är
en servicesektor
får en
att servicesektom
ekonomin.
Hur ska
i den regionala

än den lokala efterfrågan.
roll som utveeklingsmotor

utveckla

Det betyder

större
för regionalpolitiken
staten i sin roll som utformare
av institutioner
och sociala villkoren
ekonomiska
bemöta de förändrade

2.3

blir

Regionema

Förändrade

ekonomiska

på regional

nivå

redan

börjat
service

och tekniska

allt viktigare.

och

förutsättningar

De förändringar

för

få konsekvenser

inriktas

Intresset
sälja

blir

aktörer

viktiga

gör att aktörerna
som diskuteras har

av regionalpolitiken.
möjligheter
företagens
att
och inte bara mot turism

utformningen

mot insatser som stärker
tjänster i andra regioner

utan även mot tjänster som produceras och säljs med hjälp av telekomhar också börjat inriktas mot utveckling
Regionalpolitiken
munikation.
av service som är viktig för att företagen ska kunna rekrytera och behålla
kultur

arbetskraft.

kvalificerad

Det

kan

gälla

utbildningsmöjligheter,

och fritidstjänster.

Den offentliga

sektorn

bidrar

att flera regioner identifierar
både
utvecklar
en infrastruktur,

i dag till

och
fördelar
egna komparativa
fördedär de komparativa
och hård, som främjar en utveckling
larna tas till vara.
Statens roll bör således bl.a. vara att skapa institutioner
som ger
och privata aktörer incitament
offentliga
att i högre grad än idag vara
Det gäller att skapa attraktiva
aktiva i det regionala utvecklingsarbetet.

sina

mjuk

lokala
mellan

miljöer

för

den lokala

företag

och människor

och den globala

samt

att skapa

kopplingar

miljön.

utforDet som varje region kan påverka är hur den lokala miljön
både
lokaattraktiv.
gäller
så
den
blir
Detta
och
att
som
anpassas
mas
för
och som bostadsort
för hela eller delar av företag
liseringsort
människor.
effektiva

Nästa steg kan vara att varje region ser till att det finns
länkarlmellan
den lokala och den globala miljön.
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för att attraktiva
regionala
argumenterar
skapas av regionala aktörer i samverkan.

en går ut på att det är på regional och lokal
regionala förhållanden
och utvecklingspotential

nivå

miljöer

för

Argument-

som kunskapen
finns.

om

Decentraliseringen

minskar även transaktionskostnadema
i och med
de
aktörer som ska samverka har kortare informationsvägar
att
jämfört
med om informationsflödet
hela tiden måste gå mellan centrala, regionala och lokala aktörer. Det krävs dock att någon fungerar som katalyDet handlar om att ta tillvara de synergieffekter
sator i regionen.
som
uppstår när t.ex. studenter vid högskolor
stimuleras
att göra sina examensarbeten
i småföretag,
forskare och uppfinnare
får möjlighet
att
samarbeta med småföretag och när flera småföretag med kompletterande kompetenser
samverkar
i innovationsprocesser
och skapar nya marknader

dela på en professionell
säljare etc.
genom att tillsammans
Slutsatsen är att även om staten på central nivå har ansvaret för att
effektiva
institutioner
utformas
för den regionala näringspolitiken
bör
regionerna
få ett större ansvar för utformningen
och
av de projekt
verksamheter
Poängen

offentliga
aktörer

som ska drivas.
med en decentralisering
av regionalpolitiken
sektorns olika sektorsmyndigheter
kan samverka

i partnerskap.

och formges
Insatsernas

är att den
med privata

Innebörden

identifieras
av det är att projekten
aktörerna utifrån regionala
förutsättningar.

av de lokala
storlek och framför

allt blandningen
av åtgärder kan därför
För att skapa incitament
för aktörerna
på
projekt
med
sannolikhet
avkastning
att satsa
ska finanstor
som
ger
sieringen
delas mellan
aktörerna
i projekten.
Det gäller
att forma
effektiva
kontrakt
där inkomster,
kostnader och risker fördelas på ett
variera

effektivt

från

region

sätt mellan

till

region.

aktörerna.
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3

Geografisk

omfördelning

av

statens

resurser

1

Introduktion

via den formella
eller lilla
resurser
som kanaliseras
regionalpolitiken
utgör endast omkring
en halv procent av omslutningen i statens budget och transfereringssystem.
För t.ex. Norrbottens
län, där en betydande
andel av de svenska regionalpolitiska
anslagen
De

statliga

används,

motsvarar

statliga

resurser
samlade

Den

inklusive

budget

den lilla

regionalpolitiken

endast ca 3 procent

av de

som har länet som mottagare
regionala

resursomfördelningen

som sker via statens
och som brukar benämnas
i varierande
grad under olika

transfereringssystemen,

har dock
den
stora regionalpolitiken,
perioder styrts av en regionalpolitisk
ambition eller målsättning.
Från tid
till annan har exempelvis
de resurser som kanaliserats via försvaret eller
Utbildningsdepartementets

anslag haft en klart

uttalad

regionalpolitisk

profil.
Huvuddelen
uttalad

regional

betydelse

har dock inte styrts av någon
av resursomfördelningen
fördelningsprincip.
Likväl
har den haft en avsevärd

för den regionala

balansen.

stöd,

utgifter

syftar

varit

tillväxt
att stimulera
områden
avgränsade

Hit hör framför

allt de inkomster

mellan
att
som
inkomstskatt
eller
a-kassa.
individer,
som t.ex. statlig
roll har dels, via direkta företagsinriktade
Den lilla regionalpolitikens

och

geografiskt
sektorer

inom

politiken,

och

effektivare

till

varit

utjämna

och
och

att
användning

inkomstskillnader

sysselsättning

i näringslivet

i

dels,

genom att påverka andra
åstadkomma
en bättre regionalt

Det senare sker
av resurserna.
perspektiv.
ett sektorsövergripande
kan sägas ha varit effektiv
I den mån den lilla regionalpolitiken
alltså
ha
sänka
på statens budget.
borde den
bidragit till att
belastningen
anpassad

utifrån

Detta kapitel baseras pá Bilaga
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3.2
Av

av statens

Statens
figur

3.1

inkomster

och 3.2

totala utgifter
miljarder

respektive

samtliga

budgetposter

statens ränteutgifter
hemort.
Det gäller
investeringar
enskilt
Av

framgår

och inkomster

där

och

möjliga

utgifter

den regionala

1993/94.

utgifterna

SOU 1997:13

resurser

fördelningen

Av de totala

på totalt

av statens
inkomsterna
på 498

747 miljarder

att fördela

regionalt.

kronor
Det

gäller

som är svåra att härleda till någon tydlig
också
det vore

är inte
t.ex.
regional

olika

avgifter
eller
typer av internationella
vilseledande
betrakta
utgifterna
för
att
ett

år.
budgetens

totala

miljarder

inkomster

och

utgifter

respektive
594,3 miljarder
av inkomsterna
regionaliserade
i NUTEK:s
fördelning.
Detta

407,6
är sålunda
kronor av utgifterna

innebär

inkomsterna

mellan de sammanlagda
att någon direkt jämförelse
och utgifterna
på den regionala nivån inte går att göra. Det

går heller

inte att, med ledning av den totala fördelningen,
uttala sig om
viss
fördelning
bra
eller
dålig
eller
eller
mindre
rättvis.
är
en
mer
De stora skillnaderna
mellan
olika
regioner
illustrerar
som finns
emellertid
i olika regioners beroende av statens budget
stora skillnader
och att stora förändringar
i budgeten får olika konsekvenser
för olika

områden

av landet.
inkomsterna
De fördelade

invånare
kommuner
uppgick

i landet,
till

uppgick
1993/94 till 46 600 kronor per
men varierar från drygt hälften av detta belopp i vissa
utgifterna
mer än det dubbla i andra. De fördelade

i landet. Variasamma år till 68 000 kronor
per invånare
tionsvidden
mellan kommuner
i fråga om utgifter per capita är ungefär
lika stor som när det gäller inkomsterna.

Geografisk

SOU 1997:13

Figur 3. Totala inkomster
marknader. Riksgenomsnitt

omfördelning

1993/94, 407 597 mkrfördelade
index 100
46 609 kr/inv.

av statens

på lokala arbets-
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Geografisk

Figur

omfördelning

3.2

Totala

av statens

resurser

utgifter

marknader.

1993/94, 593 791 mkr fördelade på lokala arbetsRiksgenomsnitt index 100
67 900 kr/inv.
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3.2.1

regionala

Inkomsternas
3.1 Regionalt

Tabell

inkomster

av statens

resurser

fördelning
miljarder

kronor.

46,12

Direkta skatter
Indirekta skatter
Socialförsäkringsavgifter

164,4
196,7

Summa:

407,6

Källa:

omfördelning

NUTEK

Huvuddelen
juridiska

skatterna
figur
direkta
av de fördelade
miljarder
inkomstskatter
27,5
personers

3.3

kr

utgörs av
fastig-

och

De juridiska
personemas inkomstskatter
betalar in knappt sex
invånare.
Stockholm
motsvarar
per
vilket betyder att nästan
gånger mer per invånare än riksgenomsnittet,
Detta beror på att
betalas in av företag i Stockholm.
alla företagsskatter
hetsskatter

miljarder

l6,9

kr.

3 100 kronor

större delen av företagen i Sverige är registrerade i Stockholm,
sker på andra platser i landet.
mycket produktion

även om

betalas
och juridiska
personernas fönnögenhetsskatter
mellan
samband
finns
finns
i
Sverige.
Ett
visst
ägandet
var
den
Detta förklaras
befolkningstäthet
och förmögenhetsskatt.
att
av
finns
i
fastigheter.
förmögenheterna
delen
största
av
Var de fysiska

avspeglar

De
teorin

överensstämma

framgår
skillnader

dock

och borde i
år främst konsumtionsskatter
i landet. I figur 3.5
med inkomstfördelningen

skatterna

indirekta

inget

mellan

tydligt

individers

sådant
bostadsort

mönster.

Detta

beror

och där de konsumerar,

bl.a.

på

vilket

att bl.a. turistorter
som Sälen eller Strömstad får höga värden
orsaker är t.ex. ski11naderi energiskatter
invånare.
Andra
permanent
per
beroende på olika klimat.
innebär

2 I de direkta skatterna är inte fysiska personers inkomstskatter medräknade,
vilka preliminärt uppgår till ca 18 miljarder kronor eller 2 000 kr/inv. Dessa
inkomster kommer främst från Stockholms- och Göteborgsregionen samt västra
Skåne. I övrigt är det endast Karlstad, Sundsvall och Kiruna där nivån
motsvarar

3-17-0059

över 85 procent av riksgenomsnittet.
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Geografisk

Figur

omfördelning

av statens
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resurser

3.3 Juridiska personers inkomsskatl 27 545 mkr fördelade på lokala
arbetsmarknader.
Riksgenomsnitt index I 00
3 150 kr/inv.
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Figur

omfördelning

av statens

resurser

3.4 Fysiska och juridiska personers förmögenhetsskatter
samt fastighetsskatt 19 025 mkr fördelade på lokala arbetsmarknader. Riks2 175 kr/inv.
genomsnitt index 100
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Geografisk

Figur

omfördelning

av statens
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resurser

3.5 Konsumtionsskatter, dvs. moms, energiskatt, bensinskatl,fordonskatt
och kilometerskatt
1993/94 164 498 mkr fördelade
på lokala
arbetsmarknader.
Riksgenomsnitt index 100
18 810 kr/inv.
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Geografisk
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Figur

omfördelning

av statens

3.6 Lagstadgade sociala avgifter 196 530 mkr fördelade
arbetsmarknader.
Riksgenomsnitt index 100
22 473

RiketIndex 100
L

55:0 85 51
85to 95 36
95to10516
I105to115 3
I 115to13O2

resurser

lokala
v.

67

68

omfördelning

Geografisk

av statens

Socialförsäkringsavgiftema
i figur

delningen
nivåer

inkomstnivå,
värdena

beror

löneinkomster.
Förav individemas
alltså i första hand skillnader
i inkomst-

3.6 speglar

olika

mellan

regioner.

Högst

värden

har Stockholm,

med högst

beroende

och Olofström,

för Kiruna

SOU 1997:13

resurser

på en hög inpendling.
De höga
kan bl.a. förklaras med att existensen av

och Luleå

Framförallt
mellersta och södra
tung basindustri
ger en hög lönenivå.
Lappland hör till de områden med lägst nivåer, men även vissa områden
i södra Sverige uppvisar låga värden.

3.2.2

fördelning

Utgifternas

I tabell
indelning

3.2 är de fördelade

på totalt

För respektive

27 olika

utgiftsområde

utgifterna

redovisade

politikområden
har Riksdagen

i enlighet

med

den

som Riksdagen har beslutat.
också bestämt ett utgiftstak,

får överskridas.

som
I redovisningen
huvudområden,
har.

på dessa fyra

Indelningen

förvaltningsutgifter
Av
dagens

tabellen
beslut

aggregerade till fyra
nedan är de 27 utgiftsområdena
med hänsyn till vilket syfte de olika politikområdena
huvudområden

finns t.ex. inte med i grupp
framgår

är dock inte exakt, alla
utan redovisas i grupp

även de utgiftsförändringar,

är planerade

1996-1999.

som enligt

Riks-

Geografisk

SOU 1997:13

Tabell

3.2 Regionaltfördelade

utgifter

Område

omfördelning

1993/94, fördelade

av statens

på politikområden.

Belopp
miljarder

kr

resurser

kr/inv

Förändr.
1996-99,
procent

Grupp

1 Färvaltningsmyndighetsuppgifter
1 Rikets styrelse
Samhällsekonomi
2
finansförvaltning
3

Skatteförvaltning
uppbörd

4
5

Rättsväsendet
Utrikesförvaltning
internationell
samverkan
Totalförsvar

6
7
8
Grupp

2

Internationellt
Invandrare

bistånd
och flyktingar

Utgifter som bidrar till
regional utveckling, men
direkt individinriktade
17 Kultur, media, fritid
18 Samhällsplanering
bostadsbyggande
19 Regional utjämning
20 Miljö- ocoh naturvård
21 Energi
22 Kommunikationer
23 Jord- och skogsbruk
24 Näringsliv

63,6
3,0

7 278
344

+ 7

1,0

l 17

- 14
+15

5,5

623

18,3

2 092

+ 8

1,0
24,2

111
2 767

0,3
10,4

31
1 192

- 18
+ 6
- 8
-47

75,1
5,3

8 588
606

+ 7

50,4
1,5
1,0
0,8

5 758
172
107

11,4
1,8
3,1

91
1 303
201
350

-41
+24
- 19
-57
- 1
+18
-29

69

70

omfördelning

Geografisk

av statens

SOU 1997:13

resurser

Område

Belopp
miljarder
kr

Förändr.
1996-99,

kr/inv

procent
Grupp 3

Utgifter som bidrar till
regional utveckling,
individinriktade
9 Hälso, sjukvård, socialomsorg
14 Arbetsmarknad
arbetsliv
15 Studiestöd
16 Utbildning
forskning

Kompensation för inkomstbortfall
10 Ekonomisk trygghet vid
sjukdom
handikapp
11 Ekonomisk trygghet vid
ålderdom
12 Ekonomisk trygghet för
familjer och barn
arbetslöshet
Utanför budget:
ATP, delpension, arbetsskadeförsäkring

Summa:

14 116

3,2

365

+ 7

40,8
11,2

4 661
l 275

+ 5
+79

20,4

2 337

- 19

47,9

5 477

+ 2

332,1

37 979

57,9

6 623

-

64,1

7 334

+ 0

43,3
49,9

4 954
5 708

+ 3
-29

116,8

13 360

594,3

67 960

universitets-

25 Allmänna bidrag till
kommunerna
Grupp 4

123,4

26, Statsskuldräntor, och 27, Avgiften
Anm. Politikområde
regionalt fördelade och ingår således inte i tabellen ovan.
Källa:

NUTEK

till

1

EU, är inte

Geografisk

SOU 1997:13

3.2.3
Grupp

1: Förvaltningsutfallet

totala

Det

för

är knappt
grupp utgifter
kr/inv.
Skillnaderna
7 300

denna

motsvarar
regioner
är dock stora, eftersom
koncentrerade
till ett fåtal regioner

en stor
i landet

del

motsvarar knappt
uppvisar
regionerna

vilket

dessa

olika

utgifter

är

har Stockholmsregionen

är 63 procent över riksGöteborgsregionen
12 000 kr/inv.

de lägsta värdena per invånare.
invånare
här
omkring
60 procent av riksgenomsnittet
är
per
enskilda
arbetskronor.
finns
emellertid
omkring
Det
4 500

de minsta

och

av

64 miljarder
mellan

se figur 3.7.

mellan olika regiontyper
en jämförelse
det högsta värdet, där utgifterna
per invånare
Vid

genomsnittet,

resurser

och myndighetsuppgmer

vilket

kronor,

av statens

huvudområden

efter

fördelning

Utgiftemas

omfördelning

Utgifterna
eller

högre respektive
lägre värden. Hit hör t.ex.
med väsentligt
där utgifterna
med flera regementsorter,
per invånare är tre gånger
och Arjeplog
Strömsund
högre än riksgenomsnittet.
är de arbetsinvånare.
Dessa
marknadsregioner
med minst förvaltningsutgifter
per

marknader
Eksjö

11 procent respektive
motsvarar
Inom detta område kommer
att göras inom

1996-1999

1 procent av riksgenomsnittet.
framför
allt stora besparingar

utgiftsområdet

perioden

och flyktingar

för invandrare

se fig.8.
Detta

kommer

områdena

i landet.

besparingarna

inom

Stockholmsregionen
rådet, vilket

främst

i synnerhet
Av

övriga

att påverka
förändringar

utrikesförvaltning

de mindre
inom

och bistånd,

samt en viss ökning inom
gynnar residensstädema.

befolkningstäta

området

kan nämnas
främst
påverkar
som
skatteförvaltningsom-
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Geografisk

Figur

omfördelning

3.7

av statens

Utgifter för färvaltningsoch myndighetsuppgifter
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RiketIndex 100 l
j
1to as 79
i B 852095 a
a 9520105 1
105to115 1
.115to32O 19

/

i

"v

T
S
,. r

l

SOU 1997:13

resurser
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7
7

fördelade

på
7 278 kr/inv.

Geografisk

SOU 1997: 13

Figur

3.8

omfördelning

av statens

resurser

Utgifter för invandrare och flyktingar fördelade på lokala arbetsmarknader. Riksgenomsnitt index 100
1 192 kr/inv.

I

RiketIndex 100

73

74

Geografisk

omfördelning

Grupp

2: Utgifter

av statens

med betydelse

SOU 1997:13

resurser

för

regional

utveckling

och som

är

individinriktade
utgifter

Dessa

regioners

gäller

företagsklimat,

till

totalt

regiongrupper
ligger

områden
som

från

högst.

som bidrar till
t.ex. att förbättra

etc.
i riket och skillnaderna

9 000 kr/inv

Stockholmsregionen,
för

huvudmottagare

till

är liten

riksgenomsnittet.
regionerna

sådana
utveckling,

kommunikationsmöjligheter,

Dessa uppgår
olika

främst

möjligheter

89

t.ex.
ligger

mellan

till

109 procent
procent
av
residensstädema
och de minsta

För de två förstnämnda
kulturstöd

att öka
miljö,

och

stöd

beror detta på att de är
till bostadsbyggande.

högt, eftersom många av dessa är stödremed t.ex. en stor andel av utgifterna
för regional utjämning.
mellan olika grupper är liten, är spridningen
Trots att spridningen
mellan
enskilda
arbetsmarknader
mindre
och små
stor. I gruppen
regioner
finns de arbetsmarknadsregioner
med såväl de lägsta som
Gruppen

mindre

orter

gioner,

högsta

nivåerna.

värden,

medan

med högsta

Hagfors
Lycksele

värden

Av de förändringar
minskningar
Det kommer

och Emmaboda
och Sorsele

hör

till

har de högsta.

de orter
Många

med

lägst

av orterna

finns

i norra Sverige se figur 3.9.
som planeras att göras, märks framförallt

av bostadssubventionema
framför allt att påverka

ca regioner

17 miljader

fram till

kraftiga
1999.

med ett högt bostadsbyg-

gande, men har i övrigt ingen klar regional profil. Anslagen till regional
utjämning
och utveckling
avses att öka, vilket
av jord- och skogsbruk
stödområdesfigur
jordbruksregioner
och
3.10.
se
gynnar

Geografisk

SOU 1997:13

Figur

3.9

omfördelning

Utfallet av u i erför regional utveckling som
inriktade på 0 a a arbetsmarknader.
8 975 kr/inv.
Riksgenomsnitt index 100

r

RiketIndex 100
L 40to 85

1

15 1
. I 105to115
5
I 115to23524

/"/

av statens

resurser

är direkt individ-
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Geografisk

Figur

omfördelning

av statens

3.10 Utgifter för regional utjämning och utveckling
skogsbruk fördelade på lokala arbetsmarknader.
Riksgenomsnitt index 100
858 kr/inv.

RiketIndex 100
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resurser

samt jord-

och

Geografisk
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Grupp

med betydelse

Utgifter

3:

för

omfördelning

av statens

utvecklingen

den regionala

resurser

och

som är individinriktade
grupp
hand mindre
uppgår
värdet

till

14 100 kr/inv. Här återfinner vi i första
motsvarar
för denna regiongrupp
med höga värden. Utgifterna

utgifter

Denna

orter
19 109 kr/inv.

på 10 791 kr/inv.

delning

som

sker

via

medan
Skillnaden

har det lägsta

Stockholmsregionen
beror

framför

skatteutjämningsbidragen

allt
till

på den omförkommuner

och

3.1 l.
se figur
Av de förändringar
som planeras fram till 1999 märks speciellt stora
Några
forskning
och utbildning.
till studiestöd,
anslagen
ökningar
av

landsting

större minskningar
allt universitetsstatliga

anslag

är inte planerade för perioden. Detta gynnar framför
med
forskningen
I synnerhet
och högskoleorterna.
är idag koncentrerad

till

ett fåtal orter i Sverige.

77

78

Geografisk

Figur

omfördelning

av statens

resurser

3.11 Utfallet av utgifter för regional utveckling
fördelade på lokala arbetsmarknader.
Riksgenomsnitt index 100
14 131 kr/inv.

á
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med individinriktning

Geografisk
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Figur

omfördelning

3.12 Utfallet för kompensation för inkomstbortfall
arbetsmarknader.
Riksgenomsnitt index 100
37 500 kr/inv.
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Geografisk

omfördelning
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4: Utgifter

av statens

SOU 1997:13

resurser

som kompenserar

inkomstbortfall

Inom

denna grupp utgifter finns de flesta statliga resursöverföringar
som
hänföras till s.k. transfereringar.
Dessa utgifter
utgör hela 55
i statens budget och transfereringssystemen.
procent av omslutningen

brukar
Totalt

denna grupp utgifter 37 500 kr/per inv. vilket innebär
och förändringar
i fördelningen
mellan olika

motsvarar

att marginella
regioner
kan

skillnader
få

avsevärda

ekonomiska

konsekvenser

för

det

totala

utfallet.
Minst

transfereringar

går till

36 000 kr/inv.
motsvarar
på i genomsnitt
omkring
Den stora gruppen
jämn regional profil,

i form av pensioner, har en förhållandevis
ersättning
för arbetslöshet
uppvisar
stora
mellan olika regioner
se figur 3.12.

inom

regionalt

fördelningspolitiska

planerna

inom

arbetslöshetsförsäkringen
minska

effekter.

detta

område

är det minsk-

som kommer att få betydande
Utgifterna
för detta område skall

med 30 procent under perioden. Detta kommer
områden med en relativt
sett svagare arbetsallt många
arbetsmarknader
i
som ingår

att påverka
dvs. framför

marknad,

vilket
värdena

medan

ningarna

i synnerhet

har de högsta

utgifter

per invånare
de planerade förändringarna

Av

i Stockholmsregionen,
regioner

41 500 kr/inv.

skillnader

enligt

individer

medan mindre

stödområdena.

3.2.4

De

sammanlagda

utgifterna

fördelade

efter

mottagargrupper
Av
råde

tabell

3.3 framgår

hänför

sig till

hur de fördelade
respektive

utgifterna

för varje

utgiftsom-

Hela 55 procent eller
mottagargrupp.
358,9 miljarder
kr. avser ersättningar
i en eller annan form till enskilda
individer,
medan statens egen verksamhet
endast
utgör knappt 20
samtliga
utgifter.
procent av

Geografisk

SOU 1997:13

Tabell

3.3 Fördelade
miljarder

utgifter
kronor.

Utgiftsområde
1
2

3

4

Förvaltning, m.m.
Betydelse för regional utveckling,
individ
Betydelse för regional utveckling,
individinriktade
Kompensation för
inkomstbortall

Källa:

1993/94 per utgiftsområde

av statens

resurser

och mottagargrupp

Individer

Företag

Kommuner

Staten

Summa

0,9

1,1

4,1

57,5

63,6

-

41,7

11,4

25,3

78 5

44,6

0,1

50,2

28,7

-

10,0

4,4

327,9

42,9

75,7

116,1

593,5

313
358,9

Summa

omfördelning

123

NUTEK

De mottagargrupper
som har den tydligaste regionala profilen är företag
Utgifter
och kommuner.
som främst har företag som mottagare fördelas
främst till regioner i norra Sverige. Även några regioner i södra Sverige,
och Gotland, har värden på samma nivå.
t.ex. Linköping
som mottagare har en ännu tydligare
som har kommuner
regional profil. Det beror främst på de statliga utjämningsbidragen
som
i första hand går till regioner med en liten befolkningsmängd.
De utgifter

3.3

konsekvenser

Regionala
i statens

Redan inledningsvis
under

senare
skedde mellan

av

förändringar

budget
konstaterade

år har
regioner

till

vi att krympningen
av statens budget
inkomstutjámning
som tidigare

att den
har upphört.

lett

konsekvensberäkningar
har regionala
rapporter
och utgiftsförändringsalternativ3.
I den
av olika inkomsttill krympning
testades bl.a. två olika alternativ
senaste rapporten
av
statens budget, där de regionala effekterna beräknades. Dessa alternativ
I

tre
genomförts

tidigare

3 Geografin i den ekonomiska politiken, Ds 1990:74, EG, Statsbudgeten och
den regionala balansen, Ds 1992:80 samt statsbudgetens regionala fördelning,
NUTEK och Länsstyrelsen i Norrbotten, NUTEK B 1994/3

81

82

Geografisk

avsåg

omfördelning

av statens
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resurser

i båda

fallen en budgetförstärkning
med 100 miljarder,
men
i det ena fallet helt av utgiftsminskningar
medan halva förstärki det andra fallet bestod av skatte/avgiftshöjningar.
Huvud-

bestod
ningen

slutsatsen

blev, att de regionalpolitiskt
prioriterade
områdena kommer
och sysselsättning
vid
att drabbas av betydande förluster
av inkomster
minskning
budget.
Sysselsättningseffekterna
direkt
statens
en
av
orsakade av dessa förändringar
beräknades t.ex. i norra Sveriges inland
bli

neddragningar

arbetskraften.

i storleksordningen

Detta kan jämföras

minskningen

uppskattades

till

I beräkningsmodellen

6,5 procent till 12 procent av
med storstäderna där sysselsättnings-

4 á 5 procent av arbetskraften.
man dock inte hänsyn till de positiva

tog
för den allmänna
tillväxten.
I ett
av budgetåtstramningen
längre perspektiv
borde också vägas in att utebliven tillväxt,
till följd av
budget, riskerar att kräva ännu kraftigare
besparingar
en obalanserad

effekterna

längre

fram

i tiden.

Det förefaller
till

följd

tillväxt

profil

Ovan

nämnda

alternativen.
endast

inte troligt

att sysselsättningsminskningen,
skulle komma att kompenseras

av
så att den regionala
balansen
kan
Den privata tillväxten
har med stor sannolikhet
en annan
den
offentliga
tillbakagången.
än

vidm akthållas.
regional

faktiska

emellertid

av budgetåtstramningen,
i den privata
sektorn,

är uppskattningar
av
saknas det i stort sett motsvarande

de hypotetiska

analyser av det
beror dels på att statistikunderlag
för närvarande
för några enstaka år och dels på att det fortfarande
finns

utfallet,
finns

beräkningar

Däremot

vilket

behov

att utveckla
I Statsbudgetens

och testa modellerna
regionala fördelning

för konsekvensberäkningar.

gjordes emellertid
en prognos
det
faktiska
utfallet
för
perioden
till 1993. Denna bekräftade
1989
över
i stort sett det utfallsmönster
alternativen
som de hypotetiska
gav.
Prognosen
inkomstoch utgiftsförändringarna
över de strukturella
som skedde 1989 till
respektive
via minskade
visade

på avsevärda

des dock till
56 miljarder

1993,

via

sänkta

strukturella

regionala

skillnader.

stor del av ökade utgifter
kronor.

skatter

utgifter

med

151

med 32 miljarder

Dessa skillnader

miljarder
kronor,

kompensera-

för arbetsmarknadspolitiken

med

Tabell

omfördelning

Geografisk

SOU 1997:13

budgetförändringar

3.4 Strukturella

strukturella

Region

Storstockholm
Malmö/Göteborg
Mellanstora städer
Syd- och Mellansverige
Norra Sverige
Mindre kommuner
Sydsverige
Sydöstra Sverige
Sydvästra Sverige
Bergslagen
Övriga Mellansverige

på

Skatt och sociala
avgifter

utgifter

+ 22 700
+ 18 500

700
- 3
5
400
-

+ 17 300
+ 16 900
+ 13 700
+ 13 400
+ 14 000
+ 14 000

800
000
000
300
300
3
500
5
3
600
-

Norra Sverige
Riket totalt
Källa:

Statsbudgetens regionala
Norrbotten, NUTEK B 1994:3

med

1989/90 och 1993/94 fördelade
kr per capita.

- 3 800
- 3 400

-

innebar

De sänkta skatterna

resurser

1993 års prisnivå,

större regioner,

förstärkning

av statens

22 700

3
3
3
2

+ 13 600
+ 13 900
+ 17 500

fördelning,

NUTEK

t.ex. för Storstockholm
under perioden,
kr/inv

i

och Länsstyrelsen

sområdet
medan

en inkomstmotsvarande

i norra Sverige endast var 13 900 kr/inv.
och utgiftsutfall,
i
De stora
när det gäller inkomstemellertid
förändringar
under perioden, kompenserades
av en ökning av
i de minst gynnade regionerna. Dessa
utgifterna
för arbetsmarknadsstöd
för mindre

uppgift

kommuner

skillnaderna

ökade
dock

i genomsnitt
utfallet

kommunerna

för

landet

endast

3 400

i norra

Sveriges

med 6 400 kr/inv.
vilket

kr/inv.,
inland,

I Storstockholm

kan jämföras

där motsvarande

med

utgift

var
de små

är 13 000

kr/inv.
prognos över det faktiska utfallet stöder med andra ord i hög
redovisade
grad de slutsatser
som man kunde dra av de tidigare
finns det dock ett behov av att ta fram
Fortfarande
beräkningsexemplen.
Denna

statistikunderlag
ett fortlöpande
konsekvensberäkningarna.

samt

att

utveckla

modellerna

för

83

gif

5117:71

F

SOU 1996:13

85

4

i statens

Förändringar
och

Sysselsättning

4.1.1

Den

i statens
bilden:

nationella
till

expansion

hetsområdena

myndigheter

1970-talets

Från

på 1990-talet

verksamheterna
anställda

samhällsskydd
främjande,

näringslivets

alla

uppsägningarna

av de statliga
Då ökade antalet

1970-talet.

sysselsättning

rörlighet

4.1

Utbyggnaden

för

konsekvenser

-

verksamheter

och

högre

under hela
var kraftig
vart och ett av verksamrättskipning,
allmänna
tjänster,
inom

utbildning

och hälso-

och sjukvård

i

ungefär samma höga takt, dvs. med mellan 40 och 50 procent under
för dem som på olika sätt
tioårsperioden.
Snabbast steg sysselsättningen
Undantaget
inom
arbetade med näringslivsfrâgorl
var de anställda
försvaret som endast ökade med 5 procent.
inom staten gått ned successivt.
Sedan 1980 har sysselsättningen
Under

hela perioden

dvs.

med

omkring

figur

4.1 och 4.2.

och bolagiseringar,

1980-1995

minskade

dels på rationaliseringar

några organisatoriska

sammanfattar

antalet anställda

med 64 000

20 procent, varav hälften inföll på 1980-talet
Nedgången
berodde dels på huvudmannaskapsbyten
och besparingar.

se

Tablå 4.1

förändringar.

i staten sedan 1980-talets
början berodde dels på Akadesjukhusets
Uppsala
och Karolinska
sjukhusets
Stockholm

Nedgången
miska

respektive

tvångsvårdens

dels på att försvaret,
men
började krympa.

övergång
också

till

landstingens

de allmänna

näringsliv,

Detta avsnitt baseras på Statskontoret

1996:15

huvudmannaskap,

tjänsterna

och området

86

Förändringar

Figur

i statens

verksamheter

4.1 Sysselsättningen
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i staten 1955w1995.

Tusentalspersoner
Hel-ochdeltid
450 Polisensförstatligande
400 L
364
350

428

300

//
250 -A Mentalsjukhus
till landstingen
196
2°° "
150 -

245
223

Ovngamyndigheter
175
159
Affärsverk

168

100 50
0
1955

Källa:
Figur

:
1960

l
1965

Statskontoret

:
1970

.
1975

l
1980

e
1985

1
1990

22
e
1995

1996: 15

4.2 Sysselsättningen

i staten exkl.

ajfärsverk

1960-1995.

Index1960100
167

17°

- - -

,

160 "
15° "

Hel-ochdeltidsanstállda
. ä
- - 160

l
I

140 ,,

150

133

1291

130 -120 --

|

110 -

-

100
1960

l
1965

.147

årspersoner
Omräknattill hellidsanställda

I
n

:
1970

Källa: Statskontoret 1996:15

:
1975

:
1980

:
1985

1990

l
1995
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av att antalet
öka.
att

anställda

motverkades

Tendensen
högskolor

fortsatte

Tablå 4.1 Några organisatoriska
1980-1994.

förändringar

i statens

inom

verksamheter

och

universitet

inom staten exkl. affärsverken

År

Antal
statsanställda

landstingen
sjukhuset - landstingen
landstingen
Ungdomsvárdsskolor
sjukhuset

Karolinska

Vårdanstalter

för alkoholmissbrukare

1983

- 6 400
600
- 1 500

1983

-

1982
1982

Akademiska

-

300

landstingen
1988

+ 6 500

1991

- 1 000

SIPU nedlagt

1992

-

AB
- AmuGruppen
Vasakronan
Byggnadsstyrelsen
nedlagda
Länsbostadsnämnderna

1993
1993

- 4 500
900
- l

1993

-

1994

-

Banverket

bildas

Lantbruks- och fiskenämndema
länsstyrelserna

uppgår i

AMU

Statens institut
nedlagt

AB

för byggnadsforskning

tekniska högskola - stiftelse
Högskolan i Jönköping - stiftelse

Chalmers

Källa:

Om

Statskontoret

vi

justerar

organisatoriska
det

sig

anställda

500
150

- 1 900
200
+ 3 300

1994
1994
1994

bildas

lnstitutionsstyrelsen

150

1996:15

för

effekterna

förändringarna

på sysselsättningen
under

1980-talet

enligt

av

de viktigaste
tablå 4.1

Minskningen
att de i stort sett tar ut varandra.
av
knappt
till
10 procent
uppgick
efter justeringen

l980wtalet.

visar
antalet
under

87

88

Förändringar

i statens

1990-talet
Under

verksamheter

SOU 1996:13

sysselsättningsnedgången

-

perioden

1990-1995

accelererade

tilltog

nedgången i sysselsättningen
i staten.
vi
gjort
för
1980-talet,
korrigerar
sätt, som
för
effekterna
förändringar
av sådana organisatoriska
som byte av huvudmannaskap,
nybildningar
och nedläggningar,
minskade
antalet statsOm vi på motsvarande

anställda
lika

med

10 procent också under
som under hela 1980-talet.

mycket
Under

inom

1990-talets

försvaret

1990-talets

första

fem

år, dvs.

första

hälft var neddragningen
av de anställda
sysselsättningen
gick ned med drygt 8 000

markant.

anställda

eller närmare 20 procent. Under hela 1980-talet
var nedgången
så stor. Försvarets materielverk,
FMV, halverades mellan
år 1990 och 1995. Närmare 3 000 jobb försvann.

knappt

hälften

Nedgång

även inom

samhällsskydd

och rättskipning

De sysselsatta inom samhällsskydd
och rättskipning
där nästan 60 proså
lika
många
cent tillhör polisväsendet
under hela 1980gott
som
- var
talet. Under perioden
1990-1995
skedde dock en minskning
på 1 600
personer eller knappt 4 procent.
Det var inom polisen som nedgången i absoluta tal var störst. Även
inom området rättskipning
har det skett personalneddragningar
under
femårsperioden.
Inom domstolsväsendet
sjönk antalet anställda med 500.

Åklagarväsendet

minskade

också

något

medan

med

80 personer. På kriminalvårdsområdet
närmare 500 personer eller 7 procent.

Allmänna

tjänster

Myndigheterna
samhet
anställda

skilda
- vitt

som tillhör
sinsemellan

som
under perioden

av nedgången
ombildades
till

i antal

kronofogdama

minskade

personalen

ökade
med

verksamheter

tjänster bedriver verkgruppen allmänna
mycket
olikartad.
Nedgången
i antal
är

1990-1995
anställda

Vasakronan

uppgick
förklaras

AB

till
av

14 procent. En stor del
Byggnadsstyrelsen

att

år 1993.

Invandrarverket,

inom
som svarar för 7 procent av sysselsättningen
de s.k. allmänna
tjänsterna,
beroende av yttre
är för sin verksamhet
faktorer
situationen
i
samt den politiska
som asyl- och visumregler
omvärlden.
sysselsättningen
vid verket har ökat kraftigt
sedan 1980talets

mitt

då antalet

anställda

med hela 5 000 anställda.
därmed

uppgick

Därefter

också Invandrarverkets

till

500. En topp nåddes 1993
minskat igen och

har de asylsökande

personal.

Förändringar
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Näringslivstjänster
I figur

verksamheter

och nedläggningar

4.3 visas förändringen

livstjänster

avspeglar

inom statliga
av sysselsättningen
bostadsförsörjning
och samhällsutveckling.

inklusive

utvecklingen

skett under
Figur

bolagiseringar

v

i statens

inklusive

de organisatoriska

näringsKurvan

förändringar

som

perioden.

4.3 Sysselsättningen inom näringslivstjänster
och samhällsutveckling
1970-1995.

samt bostadsförsörjning

l

l
j
l

Tds°"°°°"
/

Index1970:100
170 -

1

18° "

155

/151

150 -

l

1

140

140 i
1
1

132

130 i
120 --

1
I
i
i

i

113
110 100
1970

Källa:

.
1975

Statskontoret

1
1980

1
1985

1
1990

1
1995

1996:15

inom området
näringsliv
under
av sysselsättningen
början
påverkas
framför
allt
bolagiseringen
myndig1990-talets
av
av
AMU-gruppen.
Genom att AMU
heten för arbetsmarknadsutbildning,

Utvecklingen

till AmuGruppen

förvandlades

över statsanställda.
Området bostadsförsörjning

AB år 1993 försvann

4 500 personer

från

statistiken

och samhällsutveckling

bidrar

med en
perioden

på hela 50 procent
under
har dock att göra
4.3. En stor del av minskningen
och Statens institut
för byggnadsförmed att länsbostadsnämnderna
skning lades ned.

nedgång

1990-1995

Sedan

i

sysselsättningen

i figur

hänsyn

tagits

sysselsättningsnedgången

nedläggningarna

på

17

procent,
De hänger

av Naturvårdsverket.
decentraliserats.
miljövårdsområdet

förklaras
inom

till

inom
varav
samman

området
den

stannade

delen
största
med att tillsynen

89

90

Förändringar

i statens

Lågkonjunkturen
Under
ökad

verksamheter

motverkade
första

1990-talets

SOU 1996:13

nedgången

hälft

i staten

har den höga arbetslösheten

på arbetsmarknadspolitiska

satsning

åtgärder.

inneburit

en
inom

De anställda

området

ökade med 6 procent under perioden 1990-1995.
Lågkonjunkturen
har också inneburit
en ökad satsning
Antalet

utbildning.

anställda

vid universitet

och högskolor

på högre
ökade med

1990-1995
till 43 000 se figur 4.4. Upp7 procent under perioden
giften påverkas av att Chalmers och Jönköpings högskola sedan
1994
i
stiftelseform.
Utbyggnaden
utbildningsväsendet
är verksamma
av
skedde främst vid de mindre högskolorna
runt om i landet, men även
Stockholms

vid

och

Linköpings

universitet

ökade

sysselsättningen

kraftigt.
Figur

4.4 Sysselsättningen

inom utbildning

1970h1995.

Tidseriebrott

|ndex1970:100
160

52

150
14°

140

14°
129

133

130 120
110 100
1970

Källa:

:
1975

Statskontoret

Få anställda

inom

statlig

vård,

omsorg

första

1
1995

och kultur

inom statlig vård, omsorg,
ökade successivt under 1970-talet,

1980-talets
4 procent

1
1990

1996:15

sysselsättningen
religion

1
1985

1
1980

år. Området

av de statsanställda.

fritidsverksamhet,

kultur

och

men minskade snabbt under
sysselsätter numera endast 8 000 eller

SOU 1996:13

Förändringar

Expansionen

av socialförsäkringssektorn

Socialförsäkringssektom
talet fram

till

den stora utbyggnad
talet.
Figur

genomgick

1980-talets

första

år

under

1970-talet

bröts

1981

en kraftig expansion under 1970se figur 4.5. Det hängde ihop med

av det sociala skyddsnätet

4.5 Sysselsättningen

verksamheter

i statens

som gjordes

i socialfärsäkringssektarn

under 1970-

1970-1994.

Index1970100
240 --

225

220 -

206
208

200 -180 -160 -140 -120 -10D
1970

Källa:
År

1975

1980

SCB:s nationalräkenskaper

1970 uppgick

de anställda

1985

1990

1995

STATl
inom

socialförsäkringssektom

till

drygt

1l 000. ATP-systemet

som infördes 1960 har successivt byggts ut och
medfört att antalet anställda som administrerar
utbetalningarna
ökat. Ett
sektorn
föräldraförsäkringen,
annat exempel på utbyggnad
är
av
som
infördes år 1974.
Datorernas
anställda
till

hushållen

bidra till

intåg

upphörde

kan vara en förklaring
från 1980-talets
början,

fortsatte

att öka. Ytterligare
anställda inom socialförsäkringssektom

att antalet
är arbetsgivarnas
dagarna i en sjukperiod
ned

till att ökningen
av antalet
trots att utgifterna för bidrag
en faktor som skulle kunna

Övertagande

av ansvaret
från och med år 1992.

för

kunnat

de första

dras

fjorton

91

92

Förändringar

verksamheter

i statens
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Affärsverken
räknas till den statliga sfären,
är vanligt
att också affärsverken
Staten skulle då svara för
eftersom de är en del av statsförvaltningen.
i Sverige. På grund av omorganisationer,
8 procent av sysselsättningen
Det

affärsverken
av 1990-talet
Sjöfartsverket,
aktuella

för

under

Statens järnvägar

första

1990-talets

fanns endast fyra affärsverk

fortsätta

förväntas

kraftigt

sjunkit

inom de statliga

har antalet anställda

och bolagiseringar

rationaliseringar

SJ

kvar.

hälft.

mitten

Det var Luftfartsverket,
Kraftnät. Tendensen

och Svenska

och SJ kan bli

även delar av Luftfartsverket
Under
1992 ombildades

eftersom

bolagisering.

Vid

Domänverket,

till bolag.
delar av SJ och Televerket
av Vattenfall,
Telia AB och 1994 var det Postens tur.
år blev Televerket
bort ur
bolagiseringen
av Posten föll ca 50 000 anställda

huvuddelen
Påföljande
Genom

att de anställda
bolagiseringama

innebär
Förändringarna
över statsanställda.
Tidpunktema
för
räknas in i näringslivet.

statistiken
stället

av tablån nedan.
anställda
Uppgiften
avser september
om antalet
juni
1991 i Celsius
bildningen.
FFV ingår sedan den 1

i

framgår

Domän

AB

är numera

är en del av skogsindustriföretaget
privatiserade.

året

AssiDomän

Domänverket blir Domän AB
Televerket blir Telia AB
Postverket

blir Posten AB

Antalet

anställda

20 000

september

inom

1994.

Det

har därmed

sedan 1980. Totalt

bolagen

l mars 1994

46 700

är en minskning
100 000 tidigare

4.1.2

i avsnitt

Länen

med

drygt

85 procent

vid affärsver-

sedan

1990-talets

vid affärsverken

och

i blixtbelysning

perspektiv
ansvar i regionalt
nyttigheterna
nationellt.
De kollektiva
I praktiken

hela

till

4.2.2.

Statens

överallt.

2 800

uppgick

anställda

och rationaliseringar
av ombildningar
sysselsättningsutvecklingen
regionala
Den
redovisas

4 700
8 500
34 800

ken berörts
början.

Båda

AB.

l juli 1990
l jan. 1992
l juli 1992
l juli 1993

affärsverken

de kvarvarande

omAB.

Antal anställda

Datum
till FFV AB
Förenade Fabriksverken FFV
Vattenfall
blir
AB
Statens vattenfallsverk

före

Industrier

är detta

som i ett
vara lika tillgängliga
uppgift.
Med
besvärlig
en

är i grunden
bör i princip

naturligtvis

detsamma

i
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Förändringar

synsättet
att varje region
utsträckning
till nationens

skall

i statens

verksamheter

stimuleras

att bidra i största möjliga
tillväxt
kan man påstå att statens regionala
betingelser
för
ansvar också vilar tungt för att skapa och underhålla
regional
tillväxt.
Med samma synsätt kan detta inte ske genom att
eftersträva en likformig
statlig stödstrukturi
alla regioner. De kollektiva
nyttigheter

impulser
till tillväxtsom behövs för att ge näringslivet
möjligheter
i en region kan se annorlunda
ut i en annan som tex. har
andra transportbetingelser,
och en annan
en annan näringsstruktur

kulturell

tradition.
När det gäller statlig
änsteproduktion
kan naturligtvis en likformighet
vad avser tillgänglighet
vara motiverad
av rättviseskäl. En mera besvärlig fråga gäller hur långt man kan driva rättviseskäl
när det gäller statlig sysselsättning.
Utvecklingen
1970 framgår
procentuella
1980-1989

i svenska län från och med år
av antalet statsanställda
figur
figuren
4.6. I
redovisas den genomsnittliga
årliga
av
förändringen
under
perioder,
1970-1980,
tre skilda

och

1989-1994.
Dessutom
visas nettoförändringen
1970att det är endast Uppsala län som har ökat antalet statsanställda sedan 1970, resten av länen har minskat sina antal
varav den
största nedgången främst skett efter slutet av l980-talet.
1994. Den visar

Figur

6 Genomsnittlig årlig procentuell förändring
i Sveriges län 1970-1994.

av antalet statsanställda

1970-BO

m

Källa:

Statsanställda

1954-81,

Statistiska meddelanden

AM50

93

94

Förändringar

i statens

verksamheter
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När vi talar

verksamheter

i regionalt

perspektiv

första

verksamheter

med aktiv

respektive

om statliga
mellan
skiljelinje

går det en
roll

passiv

med mer eller mindre
antingen i form av att statliga
målsättningar
uttalat regionalpolitiska
och hushåll produceras med
företag
tjänster
fördelas
eller
att
resurser
med i första hand
myndigheterna
ett bestämt geografiskt utfall. Vissa av
har i sammanhanget
funktioner
resursfördelade
eller administrativa
en
för

tillväxt.

regional

Den

aktiva

rollen

utövas

för att samordna statliga och andra aktörer till en regionalpoden
På regional nivå är länsstyrelsen
strategi för tillväxt.
nivå
det
central
På
för
detta.
och
är
främste aktören med resurser
ansvar
motsvarande
och NUTEK
Näringsdepartementet
närmast
som har
har inte samma
ämbetsverk
centrala
och
Övriga
departement
ansvar.
regionalpolitiska
skyldighet
ändå
har
samordning,
att
ta
för
men
ansvar
hänsyn i sina beslut.
verkar indirekt för regional tillväxt främst i kraft
Många myndigheter

nyckelroll
litiskt

samlad

fördelningen
och den geografiska
omfattningen
av de
av inriktningen,
också
inbegrips
företagen.
Där
hushållen
och
produceras
tjänster som
tjänster.
Den
bestämda
för att tillhandahålla
infrastruktursystemen

regionalpolitiska

betydelsen

eller

effektiviteten

kan

primärt

bero

på

Som exempel kan man här nämna
har betydelse både för
högskoleenheter
av
arbetskraft.
utbildad
med
försörjning
och för regionens
rekryteringen
teknik och organisation.
Den kan också bero på verksamhetens

verksamhetens
högskolan,

lokaliseringsmönster.

där lokaliseringen

Även här kan högskolan tas som exempel, dvs. när nya telemedia tas
Även
utbildning.
decentraliserad
för att organisera kvalificerad
anspråk
i
det
finns
myndigheterna
bland de i första hand tjänsteproducerande
i
kan
hänsyn. Det
sådana som man kräver skall ta regionalpolitiska
hand ske genom att de tjänster som produceras görs tillgängliga
Ett statligt bolag som Posten har
i alla regioner.
som möjligt
innebära bestämda krav på
behöver
inte
sådana krav. Det kan - men
arbetsställen
eller motsvarande
är lokaliserade.
var myndigheten
län se tabell
arbetar i Stockholms
Mer än var fjärde statsanställd
finns i
4.1. Det beror på att stora delar av den centrala förvaltningen
statliga
det
anställda
inom
de
fjärdedel
och
drygt
Stockholm
att
av
en
och
arbetar i länet. De andra två storstadslänen
utbildningsväsendet
Uppsala län har också relativt höga andelar på grund av universitetens

första

så långt

belägenhet.
anställda.

Övriga län har vardera

mindre

än 5 procent

av de stats-

Förändringar
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Tabell

4.1 Statsanställdas
andelar.

fördelning

Län
Stockholms

län

länsvis

i statens

1995 och 1990. Procentuella

1995

1990

26,9

25,7

Malmöhus

län

8,9

8,4

Göteborgs

och Bohus län

7,6

8,2

6,6

5,9

4,8

5,0

4,2

4,6

3,8

3,7

3,2

3,3

2,7

2,9

Skaraborgs län

2,6

2,8

Örebro län

2,5

2,6

Uppsala län

Östergötlands

län
län

Norrbottens
Västerbottens

län

Västernorrlands
Kristianstads

län

län

Värmlands

län

2,5

2,9

Jönköpings

län

2,5

2,3

Gävleborgs

län

2,5

2,6

2,4

2,5

2,2

2,3

2,1

2,2

2,0

2,1

1,9

2,0

1,7

1,6

1,6

1,5

1,3

1,4

Kopparbergs

Älvsborgs
Blekinge

län

län
län

Södermanlands

län

Jämtlands län
Hallands

län

Västmanlands
Kronobergs
Kalmar

län
län

1,3

1,4

Gotland

0,9

1,0

Summa

100,0

100,0

Källa:

län

verksamheter

SCB:s arbetsmarknadsstatistik

sysselsättning
från
varierar
avsevärt
av statlig
Älvsstatsanställda
till
Uppsala län där andelen
är nästan ll procent
borgs län med bara 2,5 procent se tabell 4.2.
Länens

4-17-0059

beroende

95

96

Förändringar

Tabell

i statens

verksamheter

4.2 Statligt anställdas
Procent.

SOU 1996:13

andelar av sysselsättningen

Län

1995

Län

Uppsala län

10,9

Värmlands

Norrbottens

län

Gotland
Västerbottens

län

Stockholms

län

Jämtlands län
Blekinge

län

Västernorrlands

län

Östergötlands
Malmöhus

län

län

Göteborgs
län

och Bohus

Kristianstads

län

1995

län

4,6

8,6

Skaraborgs län

4,6

7,4

Kopparbergs

4,4

7,3

Gävleborgs

7,1

Södermanlands

7,0

Jönköpings

län

3,8

län

3,6

7,0

Kronobergs
Hallands

6,0

Vässtmanlands

totala
tabell

4,3
län

län

5,6

Kalmar

5,0

Älvsborgs

4,1

3,3
län

län

4,6

3,2
2,8

län

2,5

Totalt

inom

har fördelat

5,6

och arbetskraftsundersökningar,

staten utanför affärsverksfären
gått ned med sammanlagt
10 procent hittills

Stockholms

län

6,4

Källa: SCB:s arbetsmarknadsstatistik
Affärsverken
ingår inte.

nämnts,
Förändringen

län

4,9

Örebro län

sysselsättningen

länsvis 1995.

AKU.

har, som tidigare
under 1990-talet.

sig olika

i
över landet. Antalet statsanställda
minskat,
andel
det
mätt
men
som
av
har andelen ökat mest sedan 1990 se

län har visserligen

antalet

statsanställda

4.1.

Andra

län där andelen

på den högre utbildningen
i sysselsättningen
I Stockholm
menten exkl.
Göteborgs

stigit är Uppsala och Malmöhus.
och den därmed sammanhängande

vid universitet

påverkas

och högskolor

bidrar

Satsningen
uppgången

till förändringen.

också utvecklingen

Utrikesdepartementet

av att de anställda i departeökat något mellan 1990 och 1995.

och Bohus län visar den största minskningen.
Nedgången
statistisk
fälla
den
beror
på
de
anställda
vid
att
en
genom att
Chalmers tekniska högskola, sedan skolan övergått till stiftelseform,
inte
är dock

längre

ingår

i statistiken

över de statsanställda.

Förändringar
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Uppsagda

i staten

Omstruktureringama

och neddragningarna

har berört

fortfarande

antalet
Tabell

verksamheter

i statens

och berör

anställda

många.

i den statliga
Ett mått

som har sagts upp sedan 1990

4.3 Uppsagda i staten exkl.

affärsverk

april

Antal

Allmänna

tjänster

verksamheten

på omfattningen
tabell

se

1990 -juni
Andel

är

4.3.
1996.
Andel av
sysselsättningen 1995

7 100

26,2

24,5

7 300

26,7

20,4

1 600

5,7

4,1

polis

530

1,9

2,1

domstolsväsendet

530

1,9

9,1
6,8

Försvar
Samhällsskydd

och rättskip-

ning
därav

kriminalvård

5l 0

1,9

2 600

9,5

6,0

social

800

2,8

14,6

Bostadsförsörjning
hällsutveckling

och sam-

600

2,2

57,9

Fritidsverksamhet,
religion

kultur

100

0,5

,
6,0

7 300

26,4

18,7

kommunikationer

2 000

7,1

12,5

arbetsmarknadsfrågor

3 200
2 100

11,5
7,8

23,8
21,6

27 400

100,0

14,0

Utbildning
Hälso- och sjukvård,
trygghet

och

Näringsliv
därav

övrigt

Totalt
Källa:
Många
flesta

Statskontoret
uppsagda
statsanställda.

uppsägningar,

återfinns

i de tre storstadslänen,
också har de
som
län hade det största absoluta antalet

Stockholms

men i förhållande
del. l Södermanlands

en mindre
betydligt
fler
statsanställda

1996:15

än vad
motiverat.

länens

till

andelen

statsanställda

och Värmlands
vikt

i den

utgjorde

de

län var de uppsagda
fördelningen
av

regionala

97

98

Förändringar

verksamheter

i statens

4.1.3

i olika

Utvecklingen

I detta

avsnitt

redovisas

samhetsområden
särskiljes
sådana

sfären,

verksamhetsområdena
med

respektive
Antalet

Kultur
stark

Försvar,

15 procent under perioden
ningen
har varit
kraftigast
i
I dessa

1985

1994.

regionerna

delar

till

Universitet
indelas

nationella

Den

utanför

landet

verkDärvid

Myndigheterna

med drygt
till

olika

affärsverken.

Kommunikation,

samt Kraft och skog.
geografisk
koncentration

eller

inom

dvs. inkl.

sådana med större spridning.
statligt anställda har minskat

regionala

1985-94

regiontyper

sysselsättningsutvecklingen

i den statliga

och högskolor,

SOU 1996:13

i

centra

65 000 personer,
relativa
minskstorstäderna

minskade

antalet

och
statligt

centra.
av
med 24 procent, vilket kan jämföras med Stockholms-,
Göteborgs- respektive
Malmöregionema
där minskningen
14
procent,
var
13 procent respektive
8 procent. Övriga regionala centra minskade med
anställda

16 procent. Minskningstakten
i regioner
nog den dubbla
centralortema.

i antalet statligt
utanför

anställda

var således nära
och de regionala

storstäderna

med att det är i verkstor del förklaras
samheter med en stor regional spridning,
som t.ex. vissa myndigheter,
kommunikationsverken,
domänverket,
mfl.
varit
som minskningama
störst.

Antalet

regionala

Detta

kan till

statsanställda
har därmed

på arbetsmarknader
minskat

från

utanför

storstäder

och

79 000 till

60 000 personer,
vilket motsvarar en andel på 19 procent respektive
17 procent av samtliga statsanställda
i riket. De relativt sett stora förändringarna
på dessa
centra

arbetsmarknader

har således bidragit

till

förhållandevis

måttliga

andels-

förändringar.
I detta
regioner.

avsnitt
Dessa

sammanhängande
näringsgeografiska

redovisas

förändringar

i s.k. F-regioner

förvärvs-

består

nödvändigtvis
geografiskt
av kluster dock
med sinsemellan
likartade
av lokala arbetsmarknader
karaktäristikaz
och socioekonomiska
Observera att

klustren

sinsemellan
också är mycket olika vad gäller antal sysselsatta
de
omfattar.
Särskilt klustren
F5, F8, F9 och F10
sammantaget
som
består av ganska få och små lokala arbetsmarknader.
I vissa tabeller
slås ett antal sådana små kluster

2 De lokala arbetsmarknader
Bilaga 8 till SOU 1997:13

samman

som ingår

till en större grupp

i respektive

F-region

"sm åorter".

redovisas

i

SOU 1996:13

Förändringar

Följande

kluster

verksamheter

i statens

redovisas
Andel

av hela rikets
sysselsatta, procent

F1

Stockholms

F2

Göteborgs

F3

Malmös

F4

Regionala

F5

Inlandets

F6

lokala
lokala

lokala

arbetsmarknad

20,1

arbetsmarknad

9,8

arbetsmarknad

7,3
39,5

centra

ytstora lokala arbetsmarknader
Små och medelstora
lokala arbetsmarknader

med flersidig
F7

Lokala

F8

Lokala

näringsstruktur

arbetsmarknader

storskalig

1,9
12,9

präglade

av

industri

3,4

arbetsmarknader

småskalig

präglade

av

industri

1,8

F9

Landsbygdsdominerade

2,4

F10

Bruksorter

O4
3

Tabell

4.4 Förändringar
F-region

F-region

av antal anställda
och myndighetsgrupper

Mynd.

Mynd.

%

reg.spridda
%

re
konc.
%

Sthlm

-17

-11

-8

Gbg

-22

-4

Malmö

-5

Reg.C
Smâor
ter
Riket

Källa:

Försvar

De relativt
orter utanför

Kommunikation
%

Univ.

Kultur

per

Krañ

Tot.

högsk.
%

%

skog
%

%

-20

-2

22

-28

-14

70

-20

-3

130

-45

-13

0

69

-22

2

100

-60

-8

-20

-13

40

-22

17

267

-22

-16

8

10

44

-30

O

40

42

-21

-12

-10

8

-23

8

32

-33

-15

Bearbetningar

koncentrerade

inom statsförvaltningen
19851994. Procent.

av ÅRSYS

sett mycket
stora förändringarna,
när det gäller regionalt
myndigheter,
universitet
och högskolor
och kultur,
för
storstäderna

och regionala

centra motsvarar

i absoluta

tal

99

100

Förändringar

mycket

i statens

verksamheter

och har därför

små ökningar

på den totala

avgörande

effekt

inte i första hand de
är det emellertid
sysselsättningen
i sig som är
statliga
den
av
förändringar
kan
tänkas
ha för den
effekt dessa

balansen

förändringarna
utan vilken
sysselsättningen

intressant,
totala

inte haft någon

i dessa arbetsmarknadsregioner.

sysselsättningsnivån

För den regionala
relativa

SOU 1996:13

i olika

regioner.

i regioner
andel av den totala sysselsättningen
utanför storstäderna och regionala centra var 7 procent 1994, vilket kan
andel för regionala
med motsvarande
jämföras
centra respektive
anställdas

De statligt

storstäderna
betydelse

som var 9 procent respektive
för den totala sysselsättningsnivån

har det statliga

där de statsanställdas

Stockholmsregionen,

var 12 procent.
Det totala antalet sysselsatta

11 procent. Störst
området i

knappt

av den totala

andel

syssel-

sättningen

med 10 procent mellan
centra och Stockholmsregionen
på 8 procent respekbäst med en minskning
klarade sig förhållandevis
sysselsättningen
med
tive 9 procent. I övriga delar av landet minskade
och

1985

omkring

i riket minskade

regionala

Gruppen

1994.

12 procent.
att antalet

relativt
statligt anställda som helhet minskat
sett
innebar
och
regionala
utanför
storstäderna
i
områden
centra,
mer
för den
betydelse
förhållandevis
mindre
verksamhetens
statliga

Trots
mycket
den
totala

arbetsmarknaden

regionens

Staten

totala

svarade

Av den totala

i

av sysselsättningsminskningen

ca 435 000 personer
Störst konsekvenser
området
för 15 procent.
hade det minskade antalet anställda
marknaden
Stockholmsregionen,

för

stora.

av antalet sysselsatta mellan 1985 och 1994
inom det statliga
svarade neddragningarna

minskningen

med

i

konsekvenserna

att

inte blev lika

en sjundedel

för

regioner

dessa

sysselsättning

där

den

statliga

för

den

totala

arbets-

i regionala

centra samt
sysselsättnings-

andelen

av
utanför storstäderna
18 procent.
var 19 respektive
andel 15 procent. Minskningarna
och regionala centra var motsvarande
inom den statliga sektorn hade minst betydelse för den totala sysselsättI områden

nedgången

ningsutvecklingen

i Göteborg

och Malmö,

där andelarna

var

8 procent

respektive

7 procent.
Sammanfattningsvis

sett utvecklats
de regionala centra.

totalt

sluta oss till att arbetsmarknaden
och
svagast i regionerna utanför storstadsområdena
Denna obalans, som därmed ökar mellan regioner
kan vi alltså

har inte, som skett vid andra tillfällen
expansion inom det statliga området.

och perioder,
Tvärtom

kompenserats

har nedgången

av en
av antalet

SOU 1996:13

statligt

Förändringar

anställda snarare förstärkt
arbetsmarknader.
Samtidigt

större
utvecklingen

på mindre

förändringar

Figur

till
en trend mot ökad koncentration
kan den relativt
sett mer negativa

arbetsmarknader

i mindre

anställda,
av antalet statligt
sökas inom andra områden.

förklaringarna

verksamheter

i statens

grad

i första

utan

förklaras
hand

av
måste

4.7 Samband mellan sysselsättningsförändringar
procent
på hela
arbetsmarknaden och inom det statliga området, 1985-1994.
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på resp. lokala arbetsmarknad

Källa:

SCB ÅRSYS

Figur

4.7

beskriver

sambandet

hela arbetsmarknaden
arbetsmarknader
förändringarna
trend. Något

Regionala
regionala
under

det statliga

mellan

förändringar

finns

för samtliga

på
lokala

av antalet statsanställda

dock

regionala

centra

centra F4
svarar tillsammans
statsförvaltningen.
När det gäller

de senaste
riksgenomsnittet.

området

kan man konstatera att
förstärkt
en allmänt negativ

området

mellan

sysselsättningen
varierar

sysselsättningsförändringar

det statliga

Med några få undantag

starkt samband

och den totala
Utvecklingen

i riket.
inom

mellan

och inom

för en stor andel av den
sysselsättningsutvecklingen

10 åren har de som ortstyp visat en utveckling
nära
Vi bör dock komma
ihåg att variationen
mellan

101

102

Förändringar

i statens

verksamheter
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både vad
4.8. Särskilt svag utveckling
centra är stor figur
lokala arbetsmarknader
uppvisar
total och statlig sysselsättning
medan bl.a. Jönköping,
Kristianstad
och Norrköping,
som Eskilstuna,
sysselsättningsnivå.
oförändrad
Umeå och Kalmar har visat en relativt

enskilda
gäller

Figur
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och män

varit mycket
av antalet statsanställda
har minskat med
och män. Antalet kvinnor
jämnt fördelad på kvinnor
i
riket.
totalt
med
16
antalet
och
procent
15 procent
män
och regionala
storstäderna
mellan
Skillnaderna
centra respektive
Totalt

för riket

har minskningen

stora. På de större arbetsmarknadema
är emellertid
minskade antalet kvinnor och män relativt sett lika mycket 14 procent
under perioden. På övriga arbetsmarknader
var den relativa minskningen
gäller
detta
synnerhet
männen. Antalet kvinnor
väsentligt
större och i
medan
med 20 procent,
minskade
arbetsmarknadema
på de mindre
övriga

landet

Förändringar
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män minskade med hela 36 procent.
högre
utsträckning
dominerar

antalet

i
männen
lokaliserade

till

arbetsmarknader

i statens

verksamheter

Detta kan förklaras
de

utanför

verksamheter

de större

städerna.

med att
som är
Andelen

vilket
var 1994 34 procent på de mindre arbetsmarknadema,
kan jämföras
med motsvarande
andel för storstäderna
och regionala
kvinnor

Den manliga
dominansen
är alltså
centra som var 42 procent.
på
de
mindre
arbetsmarknaderna
farande
trots att antalet
stor
mycket
under
perioden.
minskat väsentligt
mer
Tabell

fortmän

1994 per F-region
tusen
4.5 Kvinnor och män i statsförvaltningen
andelar procent
1985 till 1994.
personer,
samt förändring
Antal
kvinnor

Fregion

Antal

Andel
kvinnor

män

1985-1994
kvinnor

1985-1994
män
%

%

män
%

46
46
43
39

54
54
57
61

-15
-11
- 5
-16

-13
-14
-10
-16
-18
-44
-29

%

Sthlm
Gbg
Malmö
Reg. C
Inland

44,0

2,8

5.8

33

67

Flersid.
Storind.
Smáind.

10,9
2,9
0,8

22.1
4.0
1.5

33
42
36

67
58
64

-18
-17
-31
-20

5.8

31

69

-19

-35

Bruk

2,6
0,2

0.3

42

58

-10

-22

Riket

144,4

212.2

41

59

-15

-16

13,2
10,9
55,0

Landsbygd

52.1
15.6
14.7
86.8

Andel

Källa:

Egna bearbetningar

Antal

medelålders

av statistik

statsanställda

-29

ÅRSYS

har ökat kraftigt

sig inte nämnvärt mellan olika
de
anställda
är mellan 25 och 44
av
och
54 år. En något högre
år 1994
och ca en tredjedel
är mellan 45
andel äldre kan noteras för de mindre arbetsmarknadema,
men skillna-

De statsanställdas

åldersfördelning

arbetsmarknader.

Omkring

den är marginell.

hälften

skiljer

103

104

Förändringar

verksamheter

i statens

Tabell 4.6 Statligt

anställda

andelar

SOU 1996:13

per F-region
1994.

procent

på åldersgrupp,

Fregion

16-24 år
%

Sthlm
Gbg

5

50

30

14

l

100

5

51

30

4
5
4
5

51
47
49
47

30
33
32
33

14
15

1
l
l
l
l

100
100

Malmö
Reg. C
Inland
Flersid.

25-44 år
%

fördelade

45-54 år
%

55-64 år
%

65- år
%

14
14
14

Summa
%

100
100
100

Storind.

5

46

33

14

l

100

Småind.
Landsbygd
Bruk

5
5
6

45
46
49

33
33
31

15
15
13

1
l
l

100
100
100

Riket

5

48

32

14

1

100

Källa:

Egna bearbetningar

Det har dock
anställda
mellan

skett

mellan
olika

Framför

ÅRSYS

av statistik

betydande
olika

förskjutningar

åldersgrupper

arbetsmarknader

vad gäller

under

perioden.

antalet

statsSkillnaderna

i detta avseende

allt har antalet statsanställda

städerna och regionala

är också avsevärda.
54 år ökat kraftigt i storsådana medelålders
statsanstallda
45 till

centra. Antalet
40 procent i storstäderna och knappt 40 procent i
16 till 24 år har samtidigt
centra. Antalet ungdomar

har ökat med drygt
övriga

regionala

minskat

mycket

marknader
Antalet

under

storstäderna.

Detta gäller

i åldersgruppema

betydligt

En minskad
åldersgruppema

åldersfördelning

generellt

på alla typer

av arbets-

perioden.

anställda

år har minskat
i de äldre

kraftigt.

inom

25 till

44

respektive

55 till

64

arbetsmarknadema
än i
mer på de mindre
rekrytering
i kombination
med ökade avgångar
riskerar

det statliga

således
området.

att skapa en mycket

skev

Förändringar
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Tabell

av antal statsanställda

7 Förändringar

i statens

per F-region

verksamheter

och åldersgrupp

1985-1994.
Samtliga

Fregion

16-24 år
%

25-44 år
%

45-54 år
%

55-64 år
%

65- âr
%

Sthlm
Gbg
Malmö

-63

-17
-16
-13

43
42
47
38

-29
-26
-15
-26

5
30

-34
-31
-45
-36
-45

-19
5
20
4
0

-14
-13
-8
-16
-25

1
-10
-27
-3

-17
-39
-26
-33

-38

17

-17

-28

-8

-15

-67
-67
-63
-71

Reg. C
Inland
Flersid.

-24
-27
-21

Landsbygd

-66
-72
-65
-66

-45
-29
-34

Bruk

-62

-8

-9
6

Riket

-63

-21

35

Källa:

Egna bearbetningar

Storind.
Smäind.

av statistik från SCB

utbildningsbakgrund

Statsanställdas

Tabell

-2
9

4.8 Statligt anställda per F-region,
1994.
grund, andelar procent
Grundskola
%

Fregion

%

Gymn.
2 år
%

Sthlm
Gbg

9
11

29
34

Gymn.
3 år
%
15
16

fördelade

efter utbildningsbak-

Högsk.

Högsk.

2

3

år
%

år
%

20
18

23
17

Forskarutb.
%
4
4

Malmö

11

29

14

17

21

7

Reg. C
Inland
Flersid.

13
15
15

33
37
38

15
16
15

17
15
18

19
16

4
1
O

Storind.
Småind.

14
24

40
48

16
12

19
12

Landsbygd
Bruk

19
19

43
47

15
14

Riket
Källa:

14
10
4

0
0

13
15

9
5

0

15
18
33
12
Egna bearbetningar av statistik från SCB

19

3

0

105

106

Förändringar

verksamheter

i statens

Den statliga
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verksamheten

för personer med
är en viktig arbetsmarknad
Omkring
40 procent av de statligt anställda 1994
en längre utbildning.
har någon form av eftergymnasial
utbildning.
Detta kan jämföras
med
arbetskraften
totalt i riket, där andelen med eftergymnasial
utbildning
är drygt

20 procent.
Det är framför allt i storstäderna

ningsnivån

inom det statliga

och de regionala

centra som utbildoch Malmöär hög. I Stockholms-

området

utbildning
drygt 45 procent och
är andelen med eftergymnasial
i Göteborgseller gruppen övriga regionala centra är motsvarande
andel
omkring
40 procent. I de mindre
arbetsmarknadsregionema
är dock
regionen

andelen
har

högutbildade

med

andra

betydelse

lägre.

ord,

för den generella

Under

perioden

avseende

eller

längre

synnerhet

ökade

Tabell

med

utanför

Grundskola

Antalet

ägt rum med
anställda som
anställda med

de som
med omkring

eftergymnasial

hade kortare
20 procent.
utbildning.
I

per F-regiomfördelade

Högsk.
2 är
%

Högsk.

Forskarutb.
%

%

Gymn.
3 är
%
-22
-12
-18
-20
-27

31
30
33
17
6

13
22
38
29
53

16
-7
-5

21
39
-13
-67
6
O
33

3

är
%

-51
-53
-49
-52

-26
-19
-20
-22

-58
-52
-69
-52
-62
-56

-28
-22
-39
-17
-29
-10

1
-29
8
-15
54

-10
14

76
4
26
48
63

Riket

-52

-23

-18

22

26

Egna bearbetningar

av statistik

från SCB

i

efter ut-

Gymn.
2 år
%

Sthlm
Gbg
Malmö
Reg. C
Inland
Flersid.
Storind.
Smâind.
Landsbygd
Bruk

Källa:

en

med en längre högskoleutbildning
storstäderna och regionala centra.

4.9 Förändring av antal statsanställda
bildningsbakgrund,
1985-1994.

Fregion

lokaliseras

medan

minskade

anställda

arbetsmarknadsregionema

Antalet

sjönk generellt.

halverades

anställda

antalet

i en region.
förändringar

strukturella

utbildning

antalet

verksamheten

sysselsättningseffekten,

utbildningsbakgrund.

gymnasieutbildning

ökade

direkta

utbildningsnivån

grundskolekompetens

Istället

den

har avsevärda

på de anställdas

saknade eftergymnasial
endast

Hur den statliga

förutom

21
26
31
50

Förändringar
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Tabell

Andel kvinnor av statsanställda
utbildningsbakgrund
1994.

4.10

Grundskola

Fregion

Sthlm
Gbg
Malmö
Reg. C
Inland

i statens

per F-region,

verksamheter

fördelade

efter

Gymn.

Gymn.

Högsk.

Högsk.

Forskar-

2

3

2

3

utb.

år
%

âr
%

âr
%

%

år
%

53
46
48
39

57
54
51
49

45
47
42
38

38
36
35
30

39
44
43
32

25
26
21
20

%

32

44

28

23

22

17

Flersid.
Storind.

31
44

44
51

35

21
27

20

14
15

39

37

Småind.

27

43

44

21

33

0

Landsbygd

25

39

34

21

17

29

Bruk

23

46

60

34

42

0

Riket

41

50

40

32

35

22

Källa:

av statistik

Egna bearbetningar

4.2

Personalflöden

4.2.1

Inledning

I detta avsnitt

redovisas

förändringarna

inom

fokuserar

till

vid

de regionala
olika

och från

förändrad

Verksamhet

sysselsättningskonsekvensema

sektorn.
av den statliga
i regionala och mellanregionala

delar

förändringar

på årliga

av arbetskraft
och 1994.3

från SCB

statliga

av
Studien
flöden

och verk mellan

myndigheter

1985

Televerket,
Posten, Boverket och tre
har Skolöverstyrelsen,
har valts
studerats. Skolöverstyrelsen
samt fyra länsstyrelser
speciellt
och
det
myndighet
lagts
exempel
på
är
ner
som
en
som ett
påverkats
den
personal
intressant
att följa vad som hänt
av nedsom
läggningen.
Posten och Televerket
är myndigheter
som bolagiserats
Speciellt

högskolor

under perioden.
glesbygd
observera

För Postverket

respektive
bl.a.

hur

icke

fokuseras

glesbygd.

bolagiseringen

på konsekvenserna

studien

För

Televerket

påverkat

köns-,

bildningsstrukturen.

3 Detta avsnitt bygger på Bilaga

8 till SOU 1997:13

har

vi

ålders-

för

valt

att

och

ut-

107

108

Förändringar

Studien

i statens

verksamheter

av högskolorna
regionalt.
Den

ringen

belyser
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särskilt

betydelsen

frågan

av personalrekrytei studien av läns-

är även av intresse
intresse
regionala
om det finns
skillnader
i
Boverket
på en
är ett exempel
nyetablerad
myndighet
under
perioden
ombildats
och
omlokalisesom
fokuseras
på hur utlokaliseringsprocessen
rats. Studien
påverkat
personalstrukturen.
styrelserna.

4.2.2

Dessutom

är det av
rekryteringsmönstren.

Rörligheten

i olika

delar

av

den

statliga

sektorn
Som vi tidigare

visat kan man inte se några uppenbara regionalpolitiskt
sysselsättningskonsekvenser
av decentraliseringssträvandena.
Koncentrationen
till storstäderna har snarare ökat än minskat. Det gäller
både för statliga
myndigheter
och bolagiserade
verk. Förlorarna
är
positiva

mindre

där andelen sysselsatta minskar mest
centra och landsbygden
inom den statliga sfären. Trenden är densamma för statliga myndigheter
och bolagiserade
verk. Posten och Televerket
minskar antalet sysselsatta
mindre
ökar

i Göteborg

och Malmö

sitt

än på andra orter. Samhall och AMU
i de mest drabbade kommunerna
under

mest
engagemang
figur
4.9-4.l6.
I denna serie av figurer har F-regionema
F10 sammanslagits
till en enda kategori småorter.
perioden

Figur

4.9 Statliga myndigheter uppdelade på F-regioner.
Procentuell förändring
av antalet anställda 1985-1994.

0%
-2%
4%
4%
1

43%
-1o%
42%
-14°/a
6%
8%
420%
Stockholm

Göteborg

Malmö

Regionala
centra

Småorter

Norra
glesbygden

F6

Förändringar
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4.10

Figur

Sjöfartsverket

uppdelat på F-regioner.

antalet anställda

i statens

verksamheter

Procentuellförändringav

1985-1994.

IO

.doS
u c3 .

Stockholm

Figur

4.11

Malmö

Göteborg

Televerket med tillhörande
Procentuell

F-regioner.
1985-1994.

Regionala
centra

Småorter

bolag uppdelade på
anställda
av antalet

och avknoppade
förändring

0%
5%
-10%
7:
1

Stockholm

Göteborg

Malmö

Regionala
centra

Småorter

Norra
glesbygden

109

110

Förändringar

Figur

i statens

4.12

verksamheter
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Domänverket med tillhörande och avknoppade bolag uppdelade
på F-regioner.
Procentuell förändring
av antalet anställda
1985-1994.

40%
20%
0%
-2054

c4
ccc
e

i

40%

4007.-Stockholm

Figur

4.13

Göteborg

Malmö

Regionala
centra

Statens Järnvägar SJ med tillhörande
uppdelade på F-regioner.
Procentuell
anställda 1985-1994.

Småorter

Norra
glesbygden

och avknoppade bolag
förändring
av antalet

z
.g

Stockholm

Göteborg

Malmö

Regionala
centra

Smáorter

Norra
glesbygden

Förändringar
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Figur

4.14

Luftfartsverket
på F-regioner.
1985-1994.

i statens

verksamheter

med tillhörande och avknoppade bolag uppdelade
Procentuell förändring
av antalet anställda

Ss
30%
20%
10%
0%
Stockholm

Figur

4.15

Göteborg

Vattenfall

Malmö

med tillhörande

F-regioner.
1985-1994.

Procentuell

Regionala
centra

Småorter

Norra
glesbygden

och avknoppade bolag uppdelade på
förändring
anställda
av antalet

0%
-10%
-20%
40%
40%
60%
40%
Stockholm

Göteborg

Malmö

Regionala
centra

Småorter

Norra
glesbygden

111

112

Förändringar

Figur

i statens

verksamheter
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Posten med tillhörande och avknoppade bolag uppdelade på F1985-1994.
regioner. Procentuell förändring av antaletanstâllda

4.16

0%
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0%

.
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Stockholm

Figur

4.17

Göteborg

Malmö

Regionala
centra

Småorter

Norra
glesbygden

FFV
med tillhörande och avknoppade
Försvarets fabriksverk
Procentuell förändring
bolag uppdelade på F-regioner.
av
antalet anställda 1985-1994.
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Figur

i statens

verksamheter

AMU-verksamhet
bolag
och icke bolag
uppdelade på Fregioner. Procentuellförändring
av antalet anställda 1985-1994.

4.18
100%7
1
30%

r

60%r
40%r
20%
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-20%40% "
60% Stockholm

Figur

Göteborg

Malmö

Regionala
centra
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Norra
glesbygden

Samhall bolag och icke bolag uppdelade på F-regioner.
centuell förändring
av antalet anställda 1985-1994.
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Pro-
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Norra
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rörlighet

Låg

Rörligheten
gående
stannade

4.20

vid statliga

och 4.21.

myndigheter

Under

och verk är genomperioden

hela den studerade

omkring

förvaltningen
statlig

anställda

bland

låg figur

sektor

ar. Ett byte
huvudparten
återfinns

80 procent av de anställda kvar inom den statliga
eller verket varje år. En stor del av rörligheten
till annan
och till statliga bolag bottnar i organisatoriska
förändring-

gör att organisationen
av huvudman
av de anställda följer med. Den typen

under

till/från

rubriken

trots att
rörlighet

av passiv
sektom
eller

den statliga

till/från

säger upp sig
av typen att en person frivilligt
från en anställning
och börjar en ny utgör en mindre del av det som
finns redovisat under dessa rubriker. Man kan också notera att rörligheten till och från icke statlig verksamhet
var större under högkonjunkstatliga

bolag.

förändras

Rörlighet

till och från
turen före 1990 än efter. Överhuvudtaget berör övergångar
privat sektor en liten del av de statligt verksamma.
Personalminskningen
har i hög grad skett mellan 1990 och 1992. De
och som
som går till icke statlig verksamhet
till, framför allt
varit fler än de som kommit
kan dock notera att antalet som varje år helt
ganska konstant fram till 1991, då en ökning

har
Man

slutar
slutat

förvärvsarbeta

En

förvärvsregion

var

skedde.

utan en form av nettoflöden
de
av
personer
som finns kvar inom
kan ha flyttat mellan två kommuner
som tillhör

4.22 visar

Figur
regiontyper.

förvärvsarbeta

under den perioden.

inte flyttningar

del

mellan
samma

samma
F-regiontyp,
en del kan vara kvar i samma region men ha bytt arbete
mellan
framgår
eller slutat arbeta. Det som särskilt
är att utbytet
Ett stort inflöde motsvaras av
i de flesta fall är symmetriskt.
ortstyper
ett lika stort utflöde. Den största avvikelsen från detta mönster är utbytet
till regionala
mellan småorter och regionala
centra, där inflyttningen
är mer än dubbelt så stor som utflyttningen
centras statliga arbetsställen
till

småorter.

Observera

också

flödet

mellan
av statsanställda
eftergymnasial
Andelen med

stora, dubbelriktade,
och Stockholmsregionen.

det förhållandevis
regioncentra

ökar över tiden vid statliga
Postverket
myndigheter
och verk i samtliga typer av förvärvsregioner.
hade en hög andel personal som saknade eftergymnasial
och Televerket
utbildning
mellan

succesivt till bolagen
och den gruppen försvinner
vilket
andelen
högutbildade
och
1994,
1991
gör att

grupp som blir kvar.
För alla F-regioner

framför

allt

ökar i den

att de flöden som går till och från storstäoch Malmö, samt regionala centra innehåller
andel högutbildade
än de flöden som går till och från mindre

derna Stockholm,
en högre

utbildning

gäller

Göteborg

Förändringar
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i statens

verksamheter

och verk har
orter. De som rör sig till eller från statliga myndigheter
högre utbildningsnivå
de
kommer
från
eller
till
storstäder
och
om
regionala
oberoende
i
vilken
F-region
myndigheten
eller
centra,
av
verket är beläget.
Figur

Personalinflöde

4.20

till statliga

myndigheter

1986-1994.

120000
100000

Källa:

Egna bearbetningar

Figur

4.21

Personalutflöde

av ÅRSYS
från statliga

myndigheter

1986-1993.

7

1985

Källa:

1

Egna bearbetningar

1988
av ÅRSYS

19%

1

1992

1993

115

116

Förändringar

Figur

4.22

i statens

verksamheter

SOU 1996:13

Personal som börjat respektive slutat arbeta i statliga sektorn
myndigheter
och verk i tre regiontyper 1985-1994 fördelade
efter ursprung respektive destination. Andel i procent av genomsnittligt
anställda i statliga verk i respektive region under
perioden.
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Ett enkelt

i statens

verksamheter

mått på rörlighetens

utveckling
är andelen statsanställda
som
i arbete i samma region. Figur 4.23 visar på detta sätt
är större för mindre orter och att andelen som är kvar i
att rörligheten
regionen följande
år är lägre där. Det kan naturligtvis
till stor del bero
på att byte av anställning
i högre grad innebär byte av regiontyp
för

varje

är kvar

anställda
1993-1994

på mindre
innebar

Figur

orter.

rörligheten

23 visar
ökade

att
Om man tar hänsyn till regionemas
i något
rör sig personal
att från småorter
regionala
centra än till och från storstäderna.

också att neddragningarna
i så gott som samtliga

regioner.

och regionala
sägas att storstäder
centra
ningarna inom den statliga sektorn.
Figur

4.23

storlek
högre

kan man också se
till och från

grad

Sammanfattningsvis

drabbats

minst

kan

av nedskär-

Andel kvar i samma F-region nästa år av dem som var syssel5 och
satta något år 1985-93. Endast F-region
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Förändringar

i statens

4.2.3

verksamheter

urval

Ett

starkt:

personalens

som någon gång mellan
vid Skolöverstyrelsen,

skoloma

i Linköping,

studie.

Sysselsättningsutvecklingen
följts.

Resultaten

ovannämnda
Figur
varierar
50-59

i figurema

som

och

förändrats

geografi

1994 varit sysselsatta

Televerket,

Posten,

enligt

Boverket,

Hög-

och Växjö,

Hela urvalet
påverkar

samt länsstyrelserna
och Västerbottens
län har

har använts för analys av hur
sysselsättningen.

för dem

som var sysselsatta 1985 har
4.24 och 4.25 avser ett vägt genomsnitt
för

myndigheter.

4.24 visar

1985-1994
att andelen sysselsatta under perioden
på hur gammal man var 1985. Bland dem som var
över 60 år 1985 har, som väntat, andelen sysselsatta

beroende
år och

sjunkit

markant

under

perioden.

till

1994. En stor del av de grupperna har pensionerats
I grupperna
som var mellan 30 och 49 år 1985 är
sysselsatta 1990. I gruppen som var under 30 år 1985 är

88-90 procent
utvecklingen
mindre
skillnaderna
förklara

1985 till

Östergötlands

och region

verk

demografi

Falun/Borlänge

Kopparbergs,

valts ut för en djupare
ålder, kön, utbildning

och

myndigheter

Personer
ÅRSYS

i Kronobergs,
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beror

positiv

En del av
än för de äldre grupperna.
i den gruppen studerar, men det kan inte

på att fler
Andra

hela skillnaden.

studier bekräftar att den gruppen drabbats av regeln sist in först ut på arbetsmarknaden.
Neddragningama
har också gjort att många i den åldersgruppen
har haft det svårt att
etablera sig på arbetsmarknaden.
Av

dem

sysselsättning
Figur
hållen

1985 har något fler män än kvinnor
som var anställda
1994. Risken
att bli arbetslös följer utbildningsnivån.

4.25 visar

detta tydligt

de olika

här är dessutom
åldersklassemas

åldersfaktom

konstant

för att eliminera
olika utbildningsnivå.
Ju lägre utbildning,
desto större risk att bli arbetslös. I det totala urvalet
i andelen arbetslösa små om man elimineär de regionala skillnaderna
rar effekten av ålder, kön och utbildning.
är något högre i städerna än i småorter.

Andelen

som förblir

sysselsatt

Förändringar
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Nedläggningen

verksamheter

Skolöverstyrelsen

av

Personalminskningama
1985

och

samband

1986.
med

Antalet
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SÖ

på Skolöverstyrelsen
anställda

1985 års neddragning

SÖ

minskade
bildades

började

från
AMU

8 400

redan mellan
till

2 160.

I

arbetsmarknads-

utbildning

med personal som tidigare arbetat vid Skolöverstyrelsen.
Det
att av 5 600 anställda vid AMU
1986, var 4 800 före detta
anställda vid SÖ. År 1991 och 1992 kom en ny kraftig personalminskning. Denna gång gick en stor del av personalen till Statens Skolverk
och Statens Institut för Handikappfrågor.
Eftersom personalen i dessa
två organisationer
till majoriteten
utgörs av före detta anställda vid
innebar

Skolöverstyrelsen
het tabell

kan man se dem som en form

av ersättningsverksam-

4.11.

Regionalt

har

förändringarna

inneburit
minskat
att verksamheten
verksamheten
bedrivs
i
kommunal
regi.
Den
av
nu
kvarvarande
statliga delen har nästan helt koncentrerats
till storstäderna
och regionala centra. Där är i själva verket nästan lika mycket personal
kvar som före nedläggningen
av SÖ.
drastiskt.

En del

Bland dem som var anställda 1985 finns vissa regionala skillnader
i den andel som har anställning
mellan 1985 och 1994 om man elimide
effekter
beror
på utbildning,
ålder och kön. Mellan
1985
nerar
som
och 1991 var situationen
minst gynnsam i Göteborg, vilket har bytts till
motsatsen efter 1991. Av dem som arbetade i Stockholm
hade relativt
många sysselsättning
fram till 1990, men efter 1991, då en stor del
av
verksamheten
i Stockholm
övergick till Skolverket
och Statens Institut
för Handikappfrågor,
blev andelen sysselsatta lägst i den gruppen.
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Tabell

Förändringar

4.11

Personal

verksamheter

i statens

anställd vid Skolöverstyrelsen
1985 fördelad
och olika typer av ersättningsverksamhet.

regioner

Index alla anställda vid SÖ 1985

100

SÖ

Skolverket

1985 1990 1994

på F-

AMU

Skolverket
och AMU
1985 1990 1994
1994

1985 1990 1994

Stockholm
Göteborg
Malmö
Reg. centra
Mindre

7
15
23

centra
Lands- och

43

l

1

0

0

0

O

2

l

l

100

26

1

0

0

14

0

36

20

33

6
6

glesbygd
Summa
Källa:

Bearbetning

Televerkets

av ARSYS

bolagisering

Bolagiseringen

är en process som pågått under en längre
av Televerket
intensifierades
och avslutades
1994, då så gott som
men som
Åren dessförinnan
hela affärsverket
gjordes om till Telia Aktiebolag.
bröts smärre bolag
Sverige
Aktiebolag
1991,
ut såsom Telefakta

period,

Teracom
Kabel

Svensk

TV

1985, men
perioden.

Bolagiseringen
47 000 1985 till
1994. I Malmö

1992,

1992.

har genomgått

till storstäderna

undersökta

Rundradio

Aktiebolaget

Telia

Teli

Telecom

Research

genomgripande

medförde
och regionala

perioden.

1992,

Svenska

fanns

strukturomvandling

under

skedde framför

allt 1992-

personalen

Storstädema

endast med 15 procent under den
och sm åindustriortema
drabbas min-

dre av neddragningarna
än övriga typer av kommuner.
Televerket
hade mycket låg personalomsättning
under perioden
1990,

över 90 procent
Eftersom rekryteringen
personalen.

redan

sin verksamhet
att Televerket koncentrerade
Personalen
minskade
från omkring
centra.

35 000 1994. Neddragningen
minskade

AB

Aktiebolag

1985-

stannade inom verket varje år.
av personalen
till verket varit mycket låg ökade medelåldern

121

122
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verksamheter

i statens

Medelåldern

i bolagen

tyder

på nyrekrytering

inom

Televerket,
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var lägre än medelåldern
av yngre inom bolagen.

framför

allt på landsbygden,

inom

Televerket,

vilket

Män dominerade

starkt

där över 70 procent
av den sista delen

av
1994
var män. Bolagiseringen
av
Televerket
gjorde att andelen män i glesbygdsregioner
ökade ytterligare.
Andelen män var något lägre i bolagen och minskade till omkring
60
vid slutet av bolagiseringsperioden.
procent i tätortsregionerna
de

anställda

Andelen

med eftergymnasial

Televerket.

Stockholm

verket

Göteborg

och

bolagen.

hade
hade

Utbildningsnivån

utbildning
den högsta
den

högsta

var under 20 procent
andelen högutbildade

inom

andelen

inom

var lägst i mindre

centra

högutbildade

inom

och på lands-

och

i glesbygden.
De regionala
sysselsatta

skillnaderna

mellan

är tämligen

små i andelen

kvarvarande

1985-1992

av dem som arbetade vid Televerket
1985. Efter 1992 var dock andelen sysselsatta
i mindre
orter och i
lands- och glesbygden
5
mindre
i
procent
än större tätorter.
ca
Sammanfattningsvis
kan sägas att bolagiseringen
medav Televerket
fört en viss föryngring
höjd utbildningsnivå,
något
av personalen,
jämnare

könsfördelning

Postverket

blir

Posten

samt en viss koncentration

till

större städer.

AB

Bolagiseringen

sker i huvudsak
mellan 1992 och 1994.
av Postverket
den perioden
sker även en betydande
reducering
av personalstyrkan. Postens personalminskning
drabbar framför
allt mindre orter

Under

och landsbygden.

Göteborg och Malmö drabbas minst. Neddragningama
på storindustriorter
både vad gäller Posten och Televerket.
är kraftigast
Personalen minskade genom att man i hög grad
anställde ny personal
i samband med naturliga
avgångar. Nyrekryteringen
från privat sektor
avtog markant. Figurema 4.26 och 4.27 visar bl.a. att rörligheten
mellan
posten och kommunerna
var relativt
500 av Postverkets
personal,
de
övergick

till

SWEBUS

mellan

stor mellan 1988 och 1990. Nästan
som arbetade med postbussarna,

1990 och 1992.

Förändringar
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Figur

4.26
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i statens

till Postverket

1986-1994.

12000
statligverksamhet
el.
I Frånannan
bolag
. komrmn,
DFran
landsting
.

10000

Från privatsektor
I Börjar
förvärvsarbete

3000

.
/1/,,I
,
1986

1987

Källa:

Bearbetning

Figur

4.27

Ärligt

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

av ÅRSYS
uzflöde av personal från Postverket

1985-1993.

40000
35000lTill statligtbolag
nTill annanstatligverksamhet
:mn kommun.landsting
Till privatsektor
I Slutarförvärvsarbete

30000"
25000200004
15000

1985

Källa:

1986

Bearbetning

1987

1988

av ÅRSYS

1989

1990

1991

1992

1993

123

124

Förändringar

Figur

verksamheter

i statens

SOU 1996:13

Andel av dem som var anställda vid Postverket 1985 som har
något förvärvsarbete
1985-1994 procent.
Viktat för att elimineeffekten
ålder,
kön
och
utbildning.
ra
av

4.28
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Källa:

Malmo..
Regionala centra
Mindre
.
centra

l
I
8

l
l
CO O
8
8

l
18

inom

Postverket

ökade

men
Postverket

l
0
8

V
8

bekräftar
över tiden vilket
i de tidigast utbrutna bolagen

att
var
var låg. Medelåldern
verket
ökade till över 40 år, den nivå som det statliga
hade, när 1994 års bolagisering
genomfördes.
Medelåldern

nyrekryteringen
låg,

01
8

av ÅRSYS

Bearbetning

Medelåldern

I
O
8

än i städerna. Andelen män ökade
var ett par år högre på landsbygden
i samband med bolagiseringen
och låg på omkring
50 procent 1994.
Andelen
personalen

och högst i Malmö. Andelen av
män var lägst på landsbygden
hade
eftergymnasial
utbildning
som
var högst i Stockholm

och ökade
övriga

var andelen ca 10 procent och i
ökade och
5 procent 1985. Utbildningsnivån
utbildning
20 procent av de anställda eftergymnasial

tiden.

över

regioner

I Stockholm

omkring

1994 hade omkring
i Stockholm

10 procent i övriga städer och tätorter.
mot endast omkring
förblev låg på lands- och i glesbygden.
Utbildningsnivån
Omkring

75 proent av dem som hade arbete inom Postverket
1985
förvärvsarbete
1994. Den personal som arbetade på
landsbygden
och i Stockholm
eller Göteborg hade ett par procent högre
risk att vara utan arbete 1994 än personal
som arbetade i övriga
hade fortfarande

SOU 1996:13

Förändringar

regioner

om

man

standardiserar

för

ålder,

kön

i statens

verksamheter

och utbildning

figur

14.28.

Sammanfattningsvis
mingarna

vid

kan sägas att bolagiseringen
och neddragframför allt drabbat lands- och glesbygd, samt
anställda vid posten inom dessa tre F-regioner

Postverket

:storindustriorter.

Antalet

lhar minskat

med med ca 1 500 personer vilket utgör över 30 procent
av
:den totala arbetsstyrkan
1985. Dessa tre förvärvsregioner
har också den
största minskningen
av totala antalet sysselsatta sedan 1985 och alltså
de största svårigheterna
att erbjuda alternativ
sysselsättning.

Plan-

och bostadsverket

till

lPlan- och bostadsverket
kom
soner.

bildades

från Statens Planverk
Verksamheten

1991. Under

perioden

Karlskrona
1988 med personal

som huvudsakligen
och Bostadsstyrelsen
605 per-

84 personer

har successivt

decentraliserats

mellan

1988 och

drogs verksamheten

ner framför allt i Stockholm
och flyttades
till Karlskrona.
Förändringen
medförde en ökad rörlighet
inom Boverket,
framför
allt flyttade
del
anställda i Stockholm
till
en
Karlskrona.
Mellan
1988 och 1989 flyttade 49 personer från Boverket
i Stockholm
till Karlskrona,
1989-1990
flyttade 34 personer och 1990
till 1991 flyttade 20 personer. Mellan 1989 till 1990 flyttade 8
personer
tillbaka
till Boverket
i Stockholm.
Resten av personalen i Karlskrona
rekryterades
från annat håll. Antalet anställda minskar drastiskt mellan
1993 och 1994, eftersom en del av Boverkets personal i regionala centra
utlokaliseras
Mellan

till
1988

länsstyrelserna.
och

sjönk medelåldern
och minskade
andelen
Det tyder på att neddragningarna
då framför
allt rörde de äldsta och högst utbildade.
Omkring
40 procent av de
anställda vid Plan- och Bostadsstyrelsen
kvinnor.
I
Karlskrona
ökade
var
andelen män och andelen med eftergymnasial
utbildning
markant, vilket

högutbildade

1991

i Stockholm.

tyder på att man i huvudsak
medelåldern
förblev konstant

rekryterade

högutbildade

män. Eftersom
kan man anta att de nyrekryterade tillhörde
samma åldersgrupper som de som tidigare arbetade där.
Analogt
kan man utläsa av figur 4.29 att neddragningen
19914994
i
Stockholm
i första hand drabbade personal med lägre utbildning.
Under
den perioden ökade medelåldern
i samtliga regioner utom Karlskrona
på

grund

i Karlskrona

av att få personer nyanställdes.
och 1994 övergick till länsstyrelserna

Den personal
från Boverket

som mellan 1993
kom från regionala

centra och bestod företrädesvis
män. Decentraliseringen
av högutbildade
innebar att storstäderna
och de regionala
centra, som svarade för 95

125

126
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i statens
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1985, minskade sin andel av de anställda till 52
av personalen
procent till år 1994.
Figur 4.30 visar att chansen att arbeta kvar vid Plan- och Bostadsprocent

är något högre för nyanställda med eftergymnasial
än för övriga. Skillnaderna
är dock små på fem-sex års sikt.
Däremot är det tydligen
stor risk för Boverket att tappa personal med
under de första två åren.
kort utbildning
i Karlskrona

verket

utbildning

Figur

4.29

Andel med eftergymnasial
utbildning anställd vid Plan- och
Bostadsverket, Statens Planverk och Bostadsstyre lsen 1985-1994
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20 "

och Karlskrona.

.

l--Stockholm

l-n-Kanskronai

10+-.__-"""
0

r
-0
co
O
1

D
®
O

Källa:

Bearbetning

Figur

4.30

l
®
co
O
7

I
N
®
O
V

i
O
oo
O
T

i
O
C3
G7

1O
O
T

I
I
O
O
V

F
C9
O
O
V

av ÅRSYS

Chansen för dem som nyanställdes vid Boverket i Karlskrona att
Index 1 000:antal
arbeta kvar beroende på utbildningsnivå.
nyanställda.

1000
900
800
700
600
50°

. . - .

400
300

Eftergymnasial

Förgymnasial
Gymnasial

l

V
O
O

i

e

r

ei

-l--w---r---r-v-t

År efter ansztällningeen

SOU 1996:13

Förändringar

Länsstyrelserna

Mellan

i statens

verksamheter

förändras

1986 och 1987

bröts länsskattemyndighetema
ut från länsstyatt mellan 30 procent ocl 40 procent av länsstyreltill en fristående organisation.
Lantbrukssemas personal överfördes
nämnderna
inordnades
i länsstyrelserna
1992, vilket gav en uppgång
relsema.

mellan

Det innebar

1991 och 1992 i antalet

Länsstyrelserna
mellan

45 och

exempel.

Andelen

1994.
procent
under perioden
styrelsen
under

män var strax under 40 procent 1985 och omkring 50
Andelen
med eftergymnasial
utbildning
ökade också
från just

under 20 procent ill 25-30
procent. Länshade lägst andel med eftergymnasial
utbildning

i Kopparberg

hela perioden.

Rekryteringen

till länsstyrelserna

från

arbete i privat
ett tidigare
figur 4.31.
Nästa stora kategori
samband
farenhet

Figur

anställda.

hade en medelålder
mellan 40 och 45 år 1985 och
50 år 1994. Vi studerar här fyra länsstyrelser,
såsom

med anställningen.
i kommuner

4.31

domineras
sektor

av personal som kommer
Kronobergs
län i

se etempel

nyrekryterade

Ytterst

få rekryteras

börjar

förvärvsarbeta

från tidigare

yrkeser-

under
av de nyrecryterade,
till länsstyrelserna i respektive län.

perioden

och landsting.

Regional
1985-1994,

fördelning

E Övriga
I Stockholm/Göteborg/
Uppsala
lä Grannlän
Egnalänet
Egnakommunen
KopparbergsKronobergs Östergötlands
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Iann1545
lannBO9
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Iann266
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har emellertid
allt
i exempellänen
Av dem som slutat vid länsstyrelsen
färre gått över till privat sektor figur 4.32. Avgången från länsstyrelsen
upphör.
under 1990-talet
innebär för det mesta att förvärvsarbetet
Västerbotten

och Kopparberg

mer personal från det egna
och Östergötland
län. Kronoberg

rekryterade

och Östergötlands

länet än Kronoberg

från grannlän,
vilket
är naturligt
när avmest personal
samtliga
figur
4.33.
i
grannlänen
För
små
till
större orter
är
länsstyrelser
gäller att man rekryterade
över 90 procent av personalen

rekryterade
stånden

utbildning

med förgymnasial

från det egna länet.
kom en mycket

stor andel av de
från övriga länet
Rekryteringen
från den egna kommunen.
Över
kommer från
de
nyanställda
95 procent av
är mindre än för andra.
för alla utbildningskategorier.
I Västerbotten
länet eller grannlänen
Vid

i Västerbotten

länsstyrelsen

nyrekryterade

bidrog

grannlänen

med en större

andel

av de nyrekryterade

med efter-

utbildning.

gymnasial

Östergötland

hade likartat rekryteringsmönster
och Kopparberg
när
med
Omkring
60
till
utbildning.
hänsyn
procent
tar
personer
av
man
och ca
rekryterades
från den egna kommunen
eftergymnasial
utbildning
och ÖstergötKopparberg
70 procent av övriga utbildningskategorier.
land

rekryterade

också

hög andel från
en relativt
gäller
detta högutbildade.

egna länet. Speciellt
mindre än de tre storstäderna
Länsstyrelsen
i Kronoberg
hållande

till utbildningsnivå.

från egna kommunen.
Sammanfattningsvis
länsstyrelser

övriga

delar

Grannlänen

av det
bidrog

med högutbildade.
rekryterar

personal

Ju högre utbildning

från egna länet i fördesto lägre rekrytering

till alla studerade
kan sägas att rekryteringen
från
arbetskraft
det
egna länet. Därutöver
av

helt domineras

i särskilt hög grad rekrytei Västerbotten
kan noteras att Länsstyrelsen
rekryterar
och det egna länet. Kronoberg
rar från den egna kommunen
lika mycket från övriga län i södra Sverige som grannlänen. Kopparberg
och

Östergötland

rekrytering

har

förutom

från storstädema.

lokal

rekrytering

förhållandevis

stor

Förändringar

SOU 1996:13

Figur

4.32
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expansion

anställda

minskade

vid

alla högskolor

mellan

1985 och

1986

Universitet
ökade
antalet
men har sedan stadigt ökat. Linköpings
anställda med 15 procent till 2 417 anställda under perioden 1985-1994.
Högskolan
i Växjö
och i Falun/
växte från 290 till 440 anställda
Borlänge

ökade

antalet

från

anställda

150 till

260.

Medelåldern

universitet
39 år 1985 och 42
var lägst vid Linköpings
och högst vid högskolan
i Växjö 42 år 1985 och 43 år 1994.

år 1994
Skillnaden

i medelålder

under perioder

alltså

minskade

då antalet

Medelåldern

över tiden.

ökar

anställda

är konstant och är konstant då antalet
anställda ökar, vilket tyder på att de nyanställda
är yngre än medeltalet.
Andelen män ökade mellan 1985 och 1994. Den högskola som ökade

där hela 64 procent av de anställda var män.
mest var Falun/Borlänge
utbildning
ökade över tiden från 50-60
Andelen med eftergymnasial
procent till 65 procent. Ökningen
Linköping
hade högst andel
arbetande

likartad

var
85

för alla högskolorna.
kvarvarande

procent

som hade anställning
lägst 77 procent.

1994

av dem
1985 och Falun/Borlänge

vid

förvärvs-

universitetet

redan

personalen
till hög70 och 80 procent av den nyrekryterade
från det egna länet figur
4.34. Växjö rekryterade
mest
anställde få från grannlänen.
folk från grannlänen medan Falun/Borlänge
Mellan

skolorna

kom

Falun/Borlänge

rekryterade

en
Som grannlän

Göteborg/Uppsala.

del

personal

från

har de län definierats

är belägen.

där högskolan

det län

hel

högskolor

Samtliga

Stockholm/-

som gränsar till
rekryterade
i

med
omkring
90 procent
av personalen
rekryterade
från det egna länet. Falun/Borlänge
från det egna länet
utbildning
en större andel personal med gymnasial
i Växjö hade stort
omkring 90 procent. Högskolan
än övriga högskolor,
utbyte med samtliga län i södra Sverige. Där ökade rekryteringsradien,
likhet

med

förgymnasial

länsstyrelserna
utbildning

blev högre.
när utbildningskraven
Rekryteringen
från den egna
i Linköping

universitetet
Borlänge

personal

rekryterade

minst

med eftergymnasial

för

kommunen

samtliga
personal
utbildning

för
är 50-60
procent
utbildningskategorier.
Falun/-

från

den

för
egna kommunen,
än 50 procent. I Växjö
med eftergymnasial
utbildning
mindre

rekryteras
ca 50 procent av personalen
och i Linköping
från egna kommunen
nästan 60 procent. Linköping
som
i studien
rekryterar
störst andel av sin
är den största högskolan
högutbildade
personal
lokalt och Falun/Borlänge
som är den minsta
högskoleorten

den

bildningsnivån

ökar.

lägsta

andelen.

Rekryteringsradien

ökar

när

ut-
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Figur
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Regional fördelning
1985-1994,

av nyrekryterad personal, under perioden
till respektive universitet och högskola.
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5

Förändrade

verksamheter

konsekvenser

-

för

och

villkor

regional

tillgänglighet

5.1

Vilka

Serviceproduktion
spektrum

från

konsekvenser

regionala

under mer eller mindre
grundläggande
postservice,

håll, högre utbildning
dessa områden

och forskning

statligt

ansvar gäller ett brett
polisverksamhet,
Vägunder-

till viss kulturverksamhet.

har det skett betydande

organisatoriska

Inom alla

och strukturella

förändringar
former
odling

under de senaste åren. Det handlar om skilda förändringshuvudmannaskapsförändringar,
bolagisering,
avreglering,
renDen allmänna tendensen till decentraliav verksamhetsfonner.

sering och kundorientering

parad med effektiviseringssträvanden

har lett

till

eller fortfarande
statligt
reglerad
att nästan varje sådan tidigare
verksamhet
utvecklats
på ett eget sätt. Det gäller organisationsstruklokalisering,
den administrativa
regionindelningen
turen, arbetsställenas
och

serviceutbudets

tillgänglighet.

dessa förändringar
heter,

verk

eller

verksamhet

för

förväntas

därför

myndigheter.
sig.

De

Det finns

I detta

avsnitt

regionala

variera

mellan

starka

redovisas

konsekvenserna
enskilda

av
verksam-

skäl att analysera varje
resultatet
av ett urval

sådana fallstudier.
De konsekvenser
mening

vi

regionalpolitisk

en skala från mellantill betingelsema
för
därmed

-

beskrivas

oss för är sådana som har i vid
Det handlar om konsekvenser
längs
och inomregional
utjämning
av levnadsvillkoren

regionalekonomisk

i tenner

grundläggande

välfärd

sysselsättning,

direkt

servicens

tillgänglighet

tillvaxtbetingelser
graden

intresserar

betydelse.

av:

och indirekt
för hushållen

för företagen

av mobilisering

tillväxt.

samt
av regionala resurser.

Konsekvenserna

kan

134
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förändringar

studeras organisatoriska

l detta avsnitt

av nio verksamheter
dessa regionalpolitsika

med varierande

utifrån

kriterier.

det generella

ligger

grad av statlig styrning
Eftersom vi här inte analyserar
vid effekter

tonvikten

typer och hur olika regionala
och kunnandet.
arbetskraften

servicens
resurser

avregleringar
av 1990-talets
och
posten, telemarknaden
dels på att relatera de processer

konsekvenserna

5.2 analyseras

I avsnitt

på skalan, dvs. sådant som har
i olika ortstillgänglighet
särskilt
vad avser
aktiveras,

ner

längre

tillväxtbetingelser,

med företagens

välfärdssystemet

nämligen

av tre kommunikationstjänster,
Undersökningen
inrikesflyget.

inriktas

till andra samtidiga förändringar
som sattes igång genom avregleringen
i tenner
värdera utfallet
dels till att direkt
på dessa områden,
av
på de olika tjänsterna i ett
och kvalitet
tillgänglighet,
pris, regularitet
antal ortstyper.
I avsnitt 5.3 analyseras
huvudm

annaskap

ändrat
av förändrad organisation,
i fem olika verksamheter.
och ändrad regionindelning
effekterna

ombildning

Utvecklingsfondens

Det gäller

till

ALMI

Företagspartner

samt Vägverkets, polisens och försäkringskasoch effektiviseringsarbete.
sornas organisationsförändringar
utveckling
under de
Slutligen behandlar avsnitt 5.4 högskolesektoms
länsmusikrefonnen

AB,

senaste

10 åren utifrån

5.2

ett regionalt

Avregleringar

av

utvecklingsperspektiv.

vissa

kommunikations-

tjänster
Regionala

5.2.1

I detta avsnitt
regionala

märkbara
av en studie av de hittills
och
inrikesteleavregleringama
av post-,
av
i
Bilaga
sin
helhet
2 till
Sverige.
Studien redovisas i
resultatet

redovisas

konsekvenserna

flygmarknademai
SOU

konsekvenser

1997:13.

5.2.2

Postmarknaderna:

Postverkets

monopol

adresserade

fysiska
fullgoda

verksamhet

och kassaservice
substitut

så har det i praktiken

av
på

sedan

på marknaden.

är intressant genom att det är den marknad där avstartade
i själva verket föregicks
av att en aktör City Mail
i strid med gällande regler. I januari 1993 kom avreglering-

Postmarknaden
regleringen

förlopp

har i stort sett varit begränsat till förmedlingen
brev och paket. Även om Posten haft monopol

viss betalningsfönnedling
länge funnits

Avregleringens

SOU 1997:13

Förändrade

en och konkurrensen
råden. Från 1994

verksamheter

och villkor

var nu i princip fri på alla Postens verksamhetsomgenomfördes
den uppskjutna
bolagiseringen
och

Postens

organisation
fullt ut.
nya affärsområdesorienterade
Posten skall enligt
gällande
avtal tillhandahålla
en rikstäckande
kassaservice
och en daglig förmedling
av brev till alla. Hur denna
distribution
diversifiera

skall

ske är inte reglerat
i detalj. Posten
för dessa tjänster, dvs. avgifterna

kostnaderna

får dock

inte

för brev- och

kassaärenden

skall vara desamma över hela landet. Posten ersätts genom
avtalet med staten för de merkostnader
som det innebär att tillhandahålla kassaservice
med 200 miljoner
kronor per år.
l det europeiska
övriga
tillbaka

från

på adresserade

Aktörer

marknader.

den fria

medlemsländerna

Redan

perspektivet

och liknande

skiljer

sig också

från

har här tagit ett steg
inte att föreslå att
öppna sina postm arknader för konkurrens

konkurrenslinjen

skall tvingas

postmarknaden

EU-kommissionen

och kommer

brev.

och konkurrens
långt

före

avregleringen

fanns

således

mått
ett betydande
på de flesta delmarknaderna.

av
aktörer
I
en mångfald
princip var det som nämnts endast på området adresserade
brev som
konkurrens
saknades. Det är också därför det är inom den delmarknaden
konkurrens

och

Låt oss dock litet
som de nya aktörerna har fått störst uppmärksamhet.
gå igenom hur marknadsförhållandena
mer systematiskt
ser ut för de
olika delmarknaderna.
För brevmarknaden

är Posten alltjämt den helt dominerande
operaDet
inom
området
industriell
tören.
är
post som City Mail och ytterligasnart täckande de
re aktörer har etablerat sig. Med ett distributionsnät
distribuerar
City Mail försorterad
industripost
till
tre storstadsområdena
kostnad
ligger
cirka
10-15
under
Postens.
procent
en
som
Delmarknaden
för direktreklam
har ökat snabbt under senare år. Den
adresserade

delen av försändelserna
har ökat och antalet tillhandahållare
adressregister
likaså. På marknaden finns ett stort antal aktörer.

av olika
Posten och Svensk

Direkt

Reklam

distributörerna.
Även på tidningsdistributionssidan

SDR

är de största och rikstäckande

finns flera aktörer.

Det vanliga

är
att en aktör dominerar
en ort eller en region. Posten distribuerar
där tidningarna
inte
ett relativt stort antal tidningar som brevförsändelse,
ingått avtal med särskilda distributörer,
där särskild distributör
saknas

dock

eller

där tidningarna

distributör.

inte

anländer

i tid för

att delas ut med

särskild

135
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är ännu mer komplex.
nischer
och med

dessutom

handfull

och villkor

med

varandra

eller konstellationer

grupper
och Telestyrelsen,

tjänster

och

bankerna,
viktiga

består

kassatjänster
försäljning.

giroföretagen

ett stort antal aktörer
tjänsteutbud.
Företagen

i komplexa

konstellationer.

kan ändå sägas utgöra

En

marknadens

1995.

Post

Postens

Här finns
olika

När

finansiella
av de två affärsområdena
det gäller de finansiella
tjänsterna
har

och olika

sedan länge utgjort
automatsystem
Postkontoren
och i viss mån
av Posten.
har traditionellt
varit centra för postens utbud av dessa

aktörer

vid

lantbrevbärama

sidan

tjänster.
har i avtal

Posten

med

skall ha tillgång

bostadsort

göra och ta emot betalningar
vara daglig. Det finns dock
skall

Särskilt

erbjudas.

överenskommelser
Delmarknadens
automation.

staten ålagts ansvaret för att alla oavsett
till en kassaservice som innebär att man kan
till ett och samma pris. Denna service skall
i detalj

inte

det gäller

preciserat
städernas

hur

denna

serviceutbud

när
om kontorens täthet eller öppethållande.
utveckling
går som helhet mot en starkt

Den allt överskuggande

tendenser

service
saknas
ökande

innebörden

av dessa utvecklingsminskar
liksom
postkontoren

är att behovet av att besöka
behoven att utföra denna typ av tjänst hos lantbrevbärare.
delm arknaden är det framför allt på området
För den internationella
internationella

expresstjänster

sig. De så kallade

anmält

som nya och mer aggressiva aktörer har
integratorföretagen
som DHL och TNT är

på detta.

exempel

Ejfekter

på utbud

och effektivitet

Postens verksamhet
har i många avseenden förändrats dramatiskt
över
två skäl till detta, dels
en relativt kort period. Det finns huvudsakligen
från substitutmarknadema
och dels den marknadsintema
konkurrensen
konkurrensen.
biliteten

Antalet

i organisationen

anställda

har minskat

har ökat. Tre huvudsakliga

utbud.
nerar marknadens
För det första har meddelandefönnedlingen
teknik.

Detta har gynnat

relativt

flertalet

snabbt

och flexi-

förändringar

domi-

rationaliserats

av de konsumenter

genom ny
som har tillgång till

sådan.
För det andra
delvis
inte

försämrats,
kan

utnyttja

delandetjänsterna.

har åtkomligheten

posttjänstema
av de traditionella
då kan sägas ha drabbat dem som av olika skäl
exempelvis
de tekniska
inom medförbättringarna

vilket

Förändrade
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då framför

den tidpunkt

vid

väntetider

rationaliseringar

och villkor

en senareläggning
av
får sin post. Dessutom har
skett, vilket lett
omfattande
utglesning
av postkontorsnätet
en tämligen
dels till längre avstånd till utbudspunktema,
men också till längre

Postens

strukturella

verksamheter

de

har inneburit

allt hushållskundema

kvarvarande

kontoren.

Delvis

har

de

nedlagda

Geneeller post-i-butik-system.
ersatts av lantbrevbärare
i
storstadsområden
och
rellt har detta inneburit
det
är
större tätorter
att
främst har kunnat märkas.
som dessa förändringar
tjänster som markFör det tredje har utbudet av olika företagsriktade

postkontoren

toppklasstjänster
mass- och gruppkommunikation,
tillgängligt.
företagen har
ökat och blivit
För
mer
generellt sett ökat sedan avregleringen.
åtkomligheten
av posttjänster
inför
den nya
står på dagordningen
Frågan
prissättningen
om
postlagen 1997. Centralt i denna diskussion
är hur kostnaderna för postdistributionen
i olika regioner skall mätas, om den varierar regionalt och

nadskommunikation,
och specialtjänster

Posten och
om detta i så fall skall få återspeglas i Postens prissättning.
där Posten hävdar att
olika ståndpunkter,
City Mail har här intagit
medan
medför högre kostnader än storstadsutdelning
glesbygdsutdelning
City

Mail

det omvända.

hävdat

Telemarknaden:

5.2.3

Post och Telestyrelsen,

Avregleringens

1995.

förlopp

varit ett reglerat monopol, utan vem som helst
haft monopol
teletrafik.
Däremot har Televerket

Telemarknaden

har aldrig

har haft rätt att bedriva
på anslutningar
till det allmänna

telenätet, vilket inneburit
ett så kallat
har därför varit en
steg i avregleringen
till det allmänna nätet.
liberalisering
av olika slags anslutningar
består, på den fasta sidan,
elementet i avregleringen
Det viktigaste

de facto

monopol.

Viktiga

av en ny lagstiftning
som från och med 1993 tvingar den dominerande
till vidareförtill nätverksamhet
nätägaren och andra med tillstånd
kunder,
s.k.
diskriminering
mellan
olika
hyming
kapacitet
utan
av
kostnadssamtrafik
skall
tillämpa
samtrafik.
I lagen sägs att man vid
en
baserad prissättning.
Mellan Telia och staten finns dessutom ett avtal
som reglerar de tjänster som Telia förväntas erbjuda. Avtalet motiveras
de politiska målen för telekommuniav statens intresse av att tillgodose
kationsområdet.
I avtalet anges ett tak för priset på vissa tjänster, t.ex.
kvartalsavgift
flyttning
nyanslutning
av abonnemang,
av abonnemang,
och

samtalsavgift.

kompensation
från

andra

förhandlas

Vidare

inte skall ta med någon
att Telia
i beräkningarna
av samtrañkavgiftema
på att
avtal
håller
för
närvarande
nytt

sägs

för dessa pålagor
operatörer.

fram.

Ett
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Förändrade

från

verksamheter

andra

förhandlas

och villkor

Ett

operatörer.
fram.

På den mobila

avtal

nytt

sidan föreligger

vissa krav vad gäller

håller

åligganden

för

närvarande

för operatörerna

på

att

att uppnå

täckning.
har följt

På regleringsförändringama
Den viktigaste
av Televerket.
bolag och namnbytet
till Telia
och förändringarna
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inom

förändringen
AB,

en organisatorisk
var bildandet

1993. Omvandlingen

telemarknaden

omvandling
av ett aktieav Televerket

har också skett parallellt

med

kraftig
minskning
en relativt
av antalet anställda. För Telia har den
skett bland den tekniska servicepersonalen,
största minskningen
samförstärkts.
tidigt som marknadsorganisationen
Telemarknaden
nivån.

först

Genom

på den europeiska
styrs idag också av regleringar
EES-avtalet
och sedan det fulla medlemskapet
är

förpliktigat

Sverige

direktiv
på teleområdet.
att följa Kommissionens
1998 skall alla nationella lagstadgade monopol avvecklas.

Från l januari

ser ut att bli att skapa ett regelverk som riktar sig mot att
och att utjämna styrkeförhållandena
upplösa de naturliga
monopolen
skärpta
krav på regleringar
mellan olika operatörer
av den s.k.
genom
Principen

motiverade
regleringar
- som
tillåtas
de inte disendast
att
om
Medlemsstaterna
bör ur denna aspekt
kriminerar
mellan operatörerna.
för vilka
tjänsterna U SO-tjänster
definiera de s.k. samhällsomfattande
samtrafiken.

Däremot

hittills

viktiga

varit

särskilda
bastelefoni
precisera

socialt

kommer

i Sverige

kan sättas in. I Sverige innefattas vad som kallas
blir det troligen nödvändigt
i dessa tjänster. I framtiden

åtgärder

det begreppet.

I dag finansieras

kostnaderna

för
att

för USO-åliggan-

inom Telia.
genom en slags intern korssubventionering
till andra
är också svårt att avgöra om Telias samtrafikavgifter
skall
kompensera
för
i
själva
verket
också
så
de
är satta
operatörer
att
för anslutning
olönsamma
abonnenTelias merkostnader
av exempelvis
dena i huvudsak

Det

EU-modellen
ter. Enligt den förväntade
USO-åliggandena
synlighet
i
hur
genom
kommer
att Kommissionen
alla operatörer får bidraga.

att förorda

kommer
finansieras.
att en fond

det att krävas bättre
Det troliga är därför
inrättas,

till

vilken

Effekter på utbud och effektivitet
Tveklöst

har antalet

klart har avregleringen

tjänster

ökat

de senaste åren och helt
konkurrensen
bidragit till denna

dramatiskt

och den ökande

varit en förnaturligtvis
även om den tekniska utvecklingen
Servicen till kunderna
alla kategorier
har blivit bättre
som en följd av detta.

utveckling

utsättning.

Förändrade
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Objektivt
sett kan man iaktta flera förändringar.
litet olika håll för olika
har dessa utvecklats

verksamheter

Vad

och villkor

taxoma så
och för olika

gäller

kunder

fjärr- och regionsamav tjänster. På tre typer av samtal utlands-,
för lokalsamtal
medan
avgifterna
avgifter,
sjunkande
tal noterar man
på i princip alla typer av
istället ökat. Idag finns konkurrens
närsamtal

typer

samtal, men ingen operatör kan egentligen bjuda
närsamtalen.
Hittills
är det främst konkurrensen

effektiv

konkurrens

på

om företagskundema
Sammanfattningsvis
kan
att
man säga att incitamenten
som har hårdnat.
intensivare
i storstadsomkonkurrera
är betydligt
om företagskundema
Vi använder här glesbygd som samlingsbegrepp
rådena än i glesbygd.
för små och/eller

befolkningsglesa

regioner.

i samtalsavgifter
Ser man däremot
som hittills
skett, tyder mycket på att det är glesbygden
som har gynnats framför
storstadsområdena.
De fallande priserna på fjärrsamtal
gynnar de kunder
framför
allt utanför
återfinns
sådana
och
dessa
andel
har
som
en stor
till

de förändringar

De ökande

storstockholmsområdet.

kostnaderna

för närsamtal

har rela-

storstockholmsområdet
hårdast men också många
sett drabbat
företag med i huvudsak lokala samtal. Samtidigt finns en uppfattning
att
skillnader
skäl för annat än mycket marginella
det inte längre föreligger
tivt

varför mer perifert belägna
i taxor mellan lokala samtal och fjärrsamtal,
prissättningen.
missgynnas
orter systematiskt
av den avståndsbaserade
är mobiltelefoEn annan och snabbt växande del av telemarknaden
mot nya tjänster, tex. fax och dataöverföring.
som nu utvecklas
sedan GSM-tehar i princip varit konkurrensutsatt
Mobiltelemarknaden
dock
Telia fortVad gäller NMT-systemet
kniken introducerades.
är
nin,

farande ensam operatör.
Ännu existerar betydande
två NMT-systemen

skillnader

i täckning

mellan

och å andra sidan GSM-systemen.

å ena sidan de
NMT-systemet

har god täckning
GSM-systemen
är i princip rikstäckande.
utbyggnaden
i norr
medan
Sverige,
ligaste tredjedelen
av
trerad till de vägar och orter som anges i tillståndskraven.

5.2.4

Marknaden

för

inrikesflyget:

i den sydär koncen-

Avregleringens

förlopp
beslut om en i allt väsentligt
av april 1992 fattade regeringen
inrikesflyget,
avreglering
fullständig
som skulle gälla från l juli
av
de
flygbolag
innebar
alla
Avregleringen
att
som uppfyllde
samma år.
skulle
kraven
ekonomiska
och säkerhetsmässiga
att
ges tillstånd
släpptes också fri. För
trafikera vilken linje man önskade. Prissättningen
I slutet

att stimulera

konkurrensen

ställde myndigheterna

krav på SAS att lämna
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Förändrade

verksamheter

ifrån sig attraktiva
till

nykommande

Aktörer
Vid

och villkor

start/landningstider
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på i första hand Arlanda

flygplats

konkurrenter.

och konkurrens

avregleringen

låg flera

redan existerande
bolag mer eller mindre
att på kort tid expandera sin verksamhet.
Transwede
var det
bolag som hade de mest genomgripande
ambitionerna,
nämligen att ta
konkurrens
med SAS på stora delar av det tidigare
upp en direkt
primära
präglades
nätet. På dessa sträckor
de första åren efter avregleringen
lägre priser. Även om prisjämförelser
är oerhört
av betydligt
svåra, inte minst mot bakgrund av just den breda floran
olika
rabatter
av
och avtal, så står det klart att de linjer där Transwede direkt utmanade
beredda

SAS, kom

att åtnjuta kraftigt lägre priser under den första tiden. Bland
dessa var Arlanda-Luleå;
Arlanda-Umeå;
Arlanda-Sundsvall;
Arlanda-Malmö
och Arlanda-Göteborg.
Priskriget
slog dock hårt mot
bolagens ekonomi.
Transwede

köpt av Braathens
har sedan dess dragit sig ur den
- nu
konkurrensen
med SAS utom på norrlandslinjema.
En annan av
de mer betydande
aktörerna på den svenska inrikesflygmarknaden
har
varit Malmö
Aviation.
Bolaget
konkurrerar
direkt med SAS på de
tyngsta sträckoma.
direkta

Den

tredje

viktigare
har
är Skyways,
nya aktören
som alltmer
sig som en samarbetspartner
till SAS och lagt under sig flera
viktiga regionala linjer. Bolaget konkurrerar
således inte med SAS, utan
har ett vitt förgrenat
En betydande
del av
nät, inte minst i Norrland.
trafiken,
särskilt i Norrland,
har upphandlats
kommunerna.
av
etablerat

Utöver

dessa fyra bolag finns ytterligare

som bedriver

reguljär

omkring

ett tiotal

flygbolag

inrikestrafik.

Effekter på utbud och effektivitet
En av avregleringens
effekter vad gäller förändringar
i utbudet är att
flygplatser
med reguljär trafik har genomgått vissa förändringar.
nätet av
Några av de minsta flygplatserna
i söder har förlorat sin reguljära trafik
medan några nya flygplatser
har tillkommit
främst i norra Sverige. Efter
avregleringen

kan man säga att flyget i Norrland
har genomgått
flera
Den tydligaste tendensen är att flera linjer i det interna
Norrlandsnätet
har försvunnit.
Istället har ett antal nya direktlinjer
till
Stockholm
uppstått.
utvecklingsfaser.

linjekategorier:

Man kan dela in nätet i fyra olika
linjer,

l

Stabila

konkurrensutsatta

2

Stabila

icke konkurrensutsatta

3

Instabila

4

Mindre

Vad gäller

och villkor

verksamheter

Förändrade
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linjer,

och,

linjer

större
linjer med eller utan konkurrens.
och pris kan vi konstatera

utbud

olika ut i de olika
För den första

har sett litet

att utvecklingen

kategorierna.
kategorin

linjer

har den totala

ökat eller

turtätheten

oförändrad
över tiden. I den andra kategorin linjer har förändringnedåtgående trend.
måttliga,
också
varit
men med en dominerande
arna
såväl vad
förändringar,
genomgått
har
linjer
Den tredje kategorin
stora
råder
konkurrens
På de linjer där
gäller operatörer som utbudsfrekvens.

varit

har antalet
fjärde

avgångar

kategorin

På övriga

ökat.
har

linjer

linjer

förändringarna

har det minskat.
också

varit

För den

många.

För

kan man säga att det varit en turbulent
samtliga linjer
Dessa
och operatörer.
i linjeupplägg
med stora variationer
situation,
bl.a. av
slutsatser finns belagda av ett antal studier som genomförts,
län.
i Norrbottens
Luftfartsverket
och Länsstyrelsen
bild. Luftfartsverkets
Ingen av studierna ger dock någon komplett
på de orter där
utvecklingen
studie ger begränsade möjligheter
att följa
vad avser antalet
Den är inte heltäckande
flera bolag varit inblandade.
i denna kategori

med
studierna är heller inte enkelt jämförbara
metod.
och
uppläggning
varandra vad avser
i
för linjerna
studie visar dock på att priserna
Luftfartsverkets
kategori
l har sjunkit i några fall och ökat i andra.
studerade

linjer.

För linjerna

De olika

Luftfartsverket

i kategori

2 redovisar

i kategori

3 visar

Luftfartsverkets

Endast

på linjen

höjda

priser

med

några undantag.
För linjerna

nader i prisutvecklingen.
priserna

genomgående.

l övrigt

visar linjen

på stora skillsjönk
Stockholm-Halmstad
studie

Stockholm-Borlänge

kraftigt

ökande lågpriser, vilket får antas
men kraftigt
och X2000
SAS
drog sig ur trafiken
sedan
spegla konkurrensbilden
trafiken på järnväg inleddes.
rapport
I kategori 4 är bilden än mer splittrad, men i Länsstyrelsens
i såväl
ökningar
kraftiga
Norrbotten
utveckling
i
flygets
över
anges
sjunkande

normalpriser

talar
som lågpriser för de mindre linjerna. Det finns inget som
södra
Sverige,
med linjerna i
för att det skulle förhålla sig annorlunda
även om priserna här ofta var relativt höga redan före avregleringen.
nonnal-
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verksamheter

och villkor

5.2.5

Avreglering

i sex

konsekvenser

för
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fallstudieorter

I detta avsnitt

refereras en översiktlig
vad
arna
avser lokal marknadsstruktur,
Vi intresserar oss således fortfarande
tele- och flygtjänster.

-

Två storstadsregioner
Två regionala

-

centra

samt
Två utkantsregioner

Den södra

-

Stockholm
Växjö

Sorsele

-

studie

av de konkreta förändringoch pris för sex typorter.
för de tre marknaderna
för post-,
utbud

och Malmö

och Umeå
och Gotland

storstadsregionen

Kommunikationsmarknadema
en relativt
viktigaste

-

utbudet

måttlig

i den södra storstadsregionen

konkurrensökning,

med inrikesflyget

utmärks

av
som den hittills
har också lockat

marknaden för utmanare. Marknadens
storlek
utmanare inom tele- och postområdena,
även om effekterna hittills varit
begränsade. Avregleringen
har i viss mån stimulerat till en förnyelse av
tjänsteutbudet
främst uttryckt genom ett flygbolags
utveckling
av flyget
till

och från en udda flygplats

Det sydliga

regionala

Det sydliga

regionala

i Stockholm.

centret

centret har under en följd av år kunnat visa på en
ekonomisk
utveckling.
l centrum
för denna
gynnsam
tendens har högskolan
funnits. Högskolans
profil har varit teknik och
internationalisering.
Högskolan
har vuxit
snabbt och driver
nu en

jämförelsevis

intensiv

kampanj för en fortsatt satsning på forskning
och ett höjande
av dess status till universitet.
Flera stora företag har tillverkningsenheter
i kommunen.
Dessutom
har antalet små teknikbaserade
företag, inte minst inom informationsoch mediaområdet
vuxit snabbt under senare tid.
Kommunikationsmässigt
även om
stambana.

man
Flyget

befinner
spelar

kommunikationsbehov.
föremål

för en direkt

kommunikationstjänstem

ligger
sig

litet

därför

orten relativt centralt till i Sverige,
vid sidan av E4 och järnvägens
roll för näringslivets
en betydande

Regioncentret
och konkret
arknaderna.

har endast

ökning

i mindre

grad

varit

på
av konkurrenssituationen
Marknaderna
för post och tele har
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Förändrade

verksamheter

och villkor

i stort sett utvecklats
i landet. På postsidan
klam

i en takt som ligger väl i nivå med den allmänna
har man märkt en ökad konkurrens
inom direktreoch tidningsdistributionen.
Bristande
konkurrens,
i kombination

med få substitut

har lett till

och pris vad gäller

Den sydliga

negativa

konsekvenser

för utbudsfrekvens

flygtrañken.

utkantskommuner:

Utbudet

kläms mellan ett stort beroende av
av kommunikationstjänster
långt avstånd och få transportaltemativ
och en liten
marknad. På telekommunikationssidan
har bristande konkurrens
lett till
kontakter

i utbudet som man befarar inte motsvarar
en utbyggnad
av kvaliteten
kraven. Bristande konkurrens
har också lett till en fastlåst prissättning.
Detta gör att utkantskommuner
fortsatt har en relativt isolerad situation.
På postområdet
Posten delvis
ett hårt tryck
och försämrat

har bristen på konkurrens
och omorganiseringen
av
lett till en utveckling
tjänster.
Flyget har utsatts för
av nya
i form av ökande konkurrens
men under stigande priser
utbud.

Situationen

inom

flyget

präglas

också

av

osäkerhet.

Storstad

1 Mellansverige

Konkurrensen

är här intensiv på i stort sett alla områden, och av bebetydelse
postmarknadens
även på kämområden
som
adresserade brev. Utbudet av tjänster har ökat dramatiskt.
Det har dock

gynnande

konstaterats

har riktats mot
att en stor del av utbudsförbättringarna
i näringslivet
hushållen.
Således
har exempelvis
snarare än mot
postkontorsnätet
glesats ut allra tydligast i 1950- och 60-talens bostads-

kunder

områden,

medan

rådena från

Det norra

det i vissa

1980-

fall

tillkommit

nya kontor

i industriom-

och 90-talen.

regioncentret

Det norra regioncentret
fungerar inom ramen för den här studien som
kategorin
i
regionala
centra. Sedan flera decennier har kommunen
en ort
uppvisat en snabb tillväxt
och föryngring
i befolkningen.
Näringslivet
del beroende
är till en betydande
av den
universitet,
sjukhus och försvaret som viktiga
de förvaltande

myndigheterna.

Det

privata

offentliga
arbetsgivare
näringslivet

sektorn:

med

vid sidan av
representeras
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verksamheter

och villkor
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dels av ett antal större industriföretag
mindre företag.

många

detta centrum,
i förhållande
till många andra
långa rescentra, är de stora avstånden och förhållandevis
leder
till
transportaltemativen
i
till nationella
Detta
att
centra.
fall begränsas till flyget.

Orten

beroende av vissa av
av att vara höggradigt
följd
perifert
läge. Till skillnad
ett
som en
av

kännetecknas

kommunikationstjänstema,
från

stort antal

kännetecknar

Det som
regionala
tidema

och dels av ett relativt

den sydliga

finns

periferikommunen

dock

förhållanden

som gör
den är dels något större volymmässigt
och
mer intressant:
teleområdet.
krävande,
exempelvis
på
den är i sin sammansättning
mer
har i huvudsak
varit positiva,
Effekterna
även om
av konkurrensen
marknaden

av genom att de
aktörerna
verkar
ha funnit
två konkurrerande
av
en uppdelning
och
till
båda
tillfället
verkar
tillfreds
med
lett
marknaden
för
som
som
effekterna

ökande

inrikesflyget

på det viktiga

verkar

ha klingat

priser.

Periferiteten

och

beroendet

möjliggjort

avregleringen

ett

telekommunikationer

till
aktivt

agerande

på

har
teleområdet.

genom
Ut-

som under vissa
av ett regionalt nät, visar på de möjligheter
omständigheter
innebär att även mindre aktörer genom samverkan kan
inom
och avregleringama
komma
de fördelar
som konkurrensen

byggnaden

teleområdet

innebär.

dock ett stort mått av
av det här slaget förutsätter
till
förhandling.
vilja
emellan
och
Denna vilja har
parterna
en
för att få till
område
eller
delar
inte
visats
inom
till stora
ännu
postens
problem i regionen som helhet.
stånd en lösning på inrikesflygets
Samverkan

öppenhet

Den nordliga

utkanten

är en av landets minsta i antalet invånare.
kommunikationstjänster
avståndsöverbryggande
av
och flygtrafik
för allt telekommunikationer
är naturligtvis
Kommunen

beroende

är få med inlandsbanans

Kommunikationsaltemativen

ning mot
underhåll
betingad
offentliga

Man

som frammycket stort.
inrikttilltagande

drastiskt
försämrat
och ett enligt
kommunen
långvarigt
Näringslivet
har
präglats
vägnätet.
av
en
av
beroende till den
och ett tilltagande
nedgång inom skogsbruket
tjänstesektorn.
Under senare år har många jobb försvunnit
turisttrafik

också inom
industri

Kommunens

denna

och övrig
kan

avancerade

sektor.

I övrigt

dominerar

småföretag

inom

turism,

tjänstesektor.

konstatera

teletjänster

behoven
för att tillgodose
att ansvaret
av
till rimliga priser till viss del har flyttats över på

Förändrade
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kommunen

de regionala

och

gäller

för

som
förbättrats

flyget.

myndigheterna,
flygtrafiken

För

har

genom trafik från nya flygplatser.
finansiell
börda på kommunerna
som

tung
Kommunen

verksamheter

och villkor

på ett sätt liknande vad
utbudet
och valfriheten
Även här ligger dock en
får

för

betala

servicen.

får dock betraktas

som en klar vinnare då kostnaderna faller
på de andra
kommuner
För postens del
som håller flygplatserna.
utbudsförändringama
framstår de förväntade
som stora och kraven på
av olika
att växa.

samordning
kommer

5.2.6

verksamheter

Avreglerade

och

av de fallstudier

bakgrund

Mot

samhällsförsörjningskaraktär

kommunikationstjänster

glesbygd

mot

med

ett

hot

periferi

som gjorts

kan följande

fem

konklusio-

ner föras fram:
1

monopolen

De tidigare

tre områdena

alla

missgynnar

finns fortfarande

nu de svagaste
en dominerande

marknaderna:

På

aktör

hårdast och SAS marknadsandelar
inrikesflyget
är konkurrensen
SAS
vad
SAS/LIN:s
betydligt
lägre
är
än
var före avregleringen.
på marknaden,
bl.a. genom att man sitter
innehar ändå en särställning
på viktig s.k. slots dvs. start- och landningsutrymmen
på Arlanda, man
har kontroll
och man har fördelar i att man
över biljettbokningssystemet
Inom

har

fler

anslutningsmöjligheter

Konkurrensverket,
Det

1996.

inom

och

utom

Sverige

jmf.

har man genom ägarna en betydligt
har.
än vad de flesta av konkurrenterna
SAS i flera fall har valt att ta strid med

Dessutom

uthållighet

finansiell

större

både

förefaller

som om
utmanare om de mer lukrativa linjerna. Det var denna princip
på linjerna till Norrland,
mot i första hand Transwede
man tillämpade
slutade här antingen med att Transwede
Malmö och Göteborg. Priskriget
uthållig
prisnivå,
och en uppdelning
och SAS fann en långsiktigt
av

eventuella

marknaden,

eller med att Transwede
drog sig ur konkurrensen.
I andra
fall har SAS istället dragit sig ur trafiken och mer eller mindre överlåtit
linjen på en ny operatör, som i fallet med trafiken på Gotland. I fallen
med

Malmö

och

Göteborg

har utmanarna

en något annorlunda
att vara ensam operatör utan att löpa
På dessa marknader har SAS inte känt sig

profil.

I andra fall har SAS fortsatt

någon

större risk att utmanas.
att sträva efter att hålla priserna

tvingat

där man haft
dessa linjer.

reell

konkurrens.

Utbudet

haft

som
nere i lika hög utsträckning
har också försämrats
mest på
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positiva
man alltså hävda att avregleringens
vissa linjer och orter av att ett bolag har haft
dominerande
ställning
på marknaden.
Endast på de mest
en mycket
lukrativa
linjerna har konkurrensen
fungerat någorlunda
väl vad gäller
effekter

område

och villkor

kan

har begränsats

till

att förbättra utbudet och sänka priserna, men också här får man antaga
har dämpats av det ojämna styrkeföratt den direkta priskonkurrensen
hållandet mellan aktörerna. I övrigt förefaller
det som om resultatet har
marknaden
delats
mellan
de
olika
bolagen och att priserna
blivit
att
stigit och utbudet försämrats.
På posttjänsterna
Posten dominerar

hård på många delmarknader,
är konkurrensen
men
fortfarande
den så kallade kärnverksamheten,
även på

sökt ta sig in. Postens s.k. Stockfår nog onekligen
tolkas som ett direkt försök att pressa
Med kravet
City Mail på dess enda verksamhetsområde.
där uppstickarföretag

de marknader
holmspriser
konkurrenten

är det dock svårt att se att detta har fått direkt negativa
konsekvenser
för utbudet någon annanstans.
Telia har omkring 95 procent av den totala telem arknaden. Resteranpå enhetspriser

de 5 procent är uppdelade på en mängd
hållandena inom mobiltelefonimarknaden.

olika

aktörer.

Telia

Mer jämna

är förutsatt för hård
dels den mobila

har blivit

av telemarknaden;
GSM-marknaden
och dels marknaden för större företags- och organisamed pressade priser och
tionskunder.
Telia har mött konkurrenterna

konkurrens

förbättrad

inom

service

främst

två delar

på just dessa områden.

Det finns

dock inga tecken

till

sig, annat än vad som kan sägas
där
Telia av andra skäl är
i
Den tendens till regional dimension

mellan
att man har delat marknaderna
gälla för NMToch GSM-marknadema
ensam operatör på NMT-nätet.
konkurrensens
intensitet, återkommer
russinplockning
Många
i anslutning

vi till under vad som beskrivs

som

nedan.
att Telia missbrukat
monopolmakt
företagets

har påpekat
till

sin ställning
gällande

på marknaden

Man
accessnäten.
för konkurrentemas

tar ut allt för höga avgifter
oavsett
av accessnäten. Vår analys visar att detta förhållande,
marknadsstrategier
om det är riktigt eller inte, påverkar konkurrentemas
såväl inom fastteleEn tendens finns
sannolikt
som mobilteleområdet.
antyder

här att Telia

nyttjande

till att man väljer bort möjligheten
att utmana Telia där beroendet
till
redan tidigare
samtrafik
leder
Detta
är stort.
att det eventuellt
av
måttliga
intresset för kunder i dessa områden blir ännu mindre.
därför
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2

"Russinplockning"

hotar

begränsar

på sikt utbudet

verksamheter

konkurrensens

positiva

och villkor

effekter och

i vissa regioner

Inom

alla tre områdena
kallas russinplockning,

finns tydliga inslag av det fenomen som allmänt
dvs. att konkurrenter
och utmanare väljer ut och
den
totala
marknaden
medan den domineranav

avgränsar smala utsnitt
de operatören
får behålla
delar
vid

eller svårbearbetade
stora mindre attraktiva
Denna effekt är förväntad
och ganska naturlig

av marknaden.
avregleringar.
flygets

Inom
heller

område

inte känt

operatören inte haft och
på de marknader
som
där har blivit
att man
har fått tas av regionala

ansvar att fortsätta verka
direkt lönsamma.
Effekterna

man inte befunnit
lämnat dem. Ansvaret
företrädare,

har den dominerande

något

för

dessa marknader

i första

hand av kommuner
och landsting
anslag till kommunala
flygplatser.

via statliga
Särskilt

intressant

är City

och i andra hand

strategi, som innebär att man väljer
på såväl geografisk
basis.
som sektoriell
detta
slag
kan
också
lokala
budfirmor
säga
att
av
man
och andra aktörer på postmarknaden
har ägnat sig
under lång tid.
Posten har onekligen
blivit hårt pressad på dessa områden och marginasmal
en relativt
Russinplockning

Mails

delmarknad

lerna för den totala verksamheten
vidare

etableringar

uppstickare

om
på Posten

trycket

marknader

postens
troligen

där Posten kan kompensera

Genom

City Mails

och i takt med att flera lokala
kämmarknader
kommer
det

Några nya
att öka framöver.
bortfallet för kärnverksamhetema

knappast.

För postområdets
och

har snabbt krympt.

och Göteborg

konkurrerar

finansiella
finns

i Malmö

kommer

stadfäster

kärnverksamheter

från

olika

håll.

De

är pressen på Posten hårdnande
kvarvarande
regleringarna
som

skall vara detsamma i hela landet, att posten skall
delas ut över natt överallt
och att alla skall ha en daglig tillgång
till
kassatjänster
den över allt annat överskuggande
viktigaste
är troligen
faktorn

att portot

till

varför

förändringar
Såväl

den

i pris

inom

pressen mot Posten inte har lett till
annat än i mer begränsad omfattning.
inom Post och Telestyrelsen
har dock det

och utbud

Posten som
i dessa regleringar

rimliga
analys

samlade

öppet. I vår
som de ser ut idag diskuterats
också en del som tyder på att den dagliga servicen i en del
kunna ersättas av ett annat tjänsteutbud utan att de regionala
skulle bli alltför negativa.

finns

fall skulle

effekterna
Även på telesidan
har givit

är russinplockningen
ett tydligt fenomen. Det har
geografiska
dimensioner.
Kombinationen
som
av de två
upphov till att större företag i ekonomiskt
mer intressanta

regioner,

i storstäder

såväl sektoriella

och medelstora

städer,

har kunnat

dra fördelar

av
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företag

har inte kunnat

utsträckning.

priser

utanför

och villkor

för

Detta

fjärrsamtalen

och framför

allt privatkunder

få del av konkurrensens
fördelar i
har dock delvis
kompenserats
av
vilket
framför
allt gynnat
kunder

storstadsområdena.

Enligt

flera beräkningar

finns i framför allt norra Sveriges glesbygdett relativt stort antal kunder som Telia skulle tjäna på att inte
ha anslutna till nätet. Statens krav på att alla skall ha tillgång
till
bastelefoni
och att Telia som den dominerande
operatören har ansvaret
sområden

för att så gäller är antagligen mycket väsentligt
för att inte Telia skulle
differentiera
prissättningen
för anslutningen
olika
kunder på geografav
isk grund.
Skillnaderna

i pris för att komma
mer avancerade
via ISDN-anslutningar
eller bredbandsteknik,

empelvis
ringamas

betydelse.

betingade

skillnader

ingen

studie

har

visat

indikerar

på betydande

exregle-

regionalt

möjligheter
när det gäller faktiska
att komma
och priserna för dem. I förslaget till ny telelag skisseras

dessa tjänster
heller

Denna

teletjänster,

förändring

i vad som i framtiden
kommer att innefattas i
tjänster.
Bastelefoni
skall även i fortden
enda
tjänst
skall
garanteras kunderna på lika
vara
som

Samhällsomfattande

begreppet
sättningen
villkor.
3

Priserna

regionalt

varierar

Konkurrensen

reglerade

tjänster

framför
allt inom delar av
tryck mot lägre priser. Anett generellt
ledningen till att detta varit tydligast just inom telemarknaden
kan också
den
tekniska
utvecklingen
inneburit
avsevärda
rationaliseringsvara att

telemarknaden,

har,

på tidigare

där den har fungerat

inneburit

vinster,

varför det är vanskligt
att dra alltför entydiga slutsatser på basis
Även inom flyget kan man se en
på denna marknad.
av utvecklingen
tendens till att priserna pressats på de delmarknader
där konkurrensen
fungerat
bäst. I bägge dessa fall har detta framför
allt gynnat de
starkaste
helt

marknaderna.

entydiga.

Bland

De regionala
exempelvis

utfallen

av detta har dock inte varit
de regionala
centra finns motsatta

tendenser.
Prisdifferentieringen
Även inom områden
na ökat. Olika
skillnaderna
kunder.
direkta

har ökat

Det har inte framkommit
regionala

överallt

där detta

har varit

möjligt.

har differentieringarvars pris är reglerat telefoni
taxor vid olika tider, syftar i första hand till att komma
i betalningsvilja
mellan privata kunder och företagseffekter.

att denna utveckling

har haft några
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4

men än mer bristen

Konkurrensen,

verksamheter

på konkurrens,

driver

och villkor

fram nya

lösningar
ökande

på en utveckling
av
befintliga
tjänster och tillskapande
av nya tjänster. I många fall är det
har gått snabbast där konkurrensen
varit
också riktigt
att utvecklingen
teleområdet.
hårdast.
Framför
allt
torde
detta
gälla
inom
Här
styr
som
Den

konkurrensen

har i flera

fall

drivit

för att implementera
den nya teknik som ofta krävs
Drivkraften
för att producera
tjänsterna.
i ny teknik är
att investera
störst där konkurrensen
är som störst. Men vi kan också konstatera att
marknaden
fanns mekanismer
det även på den reglerade
som gav
dock

kostnaderna

AXE-tekniken
samma utfall.
centralare
delarna av Sverige

har

exempelvis

byggts

ut

först

i de

och nu drygt femton år senare når den
de mest perifera marknaderna.
kan man kanske tala om två
När det gäller den inrikes flygtrafiken
lösningar
och nya marknadssegment.
slag av kreativitet
vad gäller nya

fram

till

efter avDen ena består i de många nya linjeuppläggen
som utvecklats
antal
regleringama.
Den andra består i utvecklingen
ett
stort
av
i
sektorn.
kommunala
engagemang
typen kan två tendenser identifieras.
Bromma och som med viss
För det första de turupplägg
som utnyttjar
utvecklat
affärsidé
konkurrerar
med den dominerande
stabilitet
en
som
När det gäller

den förstnämnda

Klart är att dessa med något undantag främst har gynnat de
operatörens.
exempelvis
linjerna till Malmö och Göteborg.
starkaste marknaderna
För

det andra

övergående
tecken
När
denna

instabila.

karaktär,

på detta.
det gäller
spåras

regional

till

den andra typen
till
den tilltro

ekonomisk

kommuner
gjorde

i övriga fall
att de nya turuppläggen
skall vara av
Det har antytts att utvecklingen
inga
men efter snart fem år ser man fortfarande

kan vi konstatera

synnerligen

varit

utveckling

framför

allt under

då stora investeringar
trafik. Upphandlingen

kan
aktiviteten
den kommunala
lokal
och
flyget
drivkraft
för
som
många
präglade
tänkandet
i
som

1980-talets
i flygplatser

senare del. Flera kommuner
med sikte på att attrahera
har dock i många fall varit

av flygtrafik
att över huvud taget få till stånd någon trafik på
och för
dessa flygplatser.
Kostnaderna
för upphandlingen
av trafik
flygplatser
driften av många kommunala
är dock mycket stora det kan
totala budi vissa fall handla om åtskilliga
procent av kommunernas
hittills inte ifrågasatts öppet i den lokala
getar. Ändå har upphandlingen
reguljär

den enda möjligheten

debatten

i särskilt

många

För telemarknaden
in på marknaden

fall.

består kreativiteten

och att nya produkter

dels i att nya aktörer slår sig
och tjänster ständigt utvecklas.
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Detta har som nämnts ovan resulterat i att utvecklingen
i denna mening
ligger före i mer centrala och konkurrenspräglade
regioner.
På produktsidan
sker dock spridningen
mycket
snabbt, men när det gäller
investeringar
i ny infrastruktur
finns det anledning att tro att spridningen
från centrum till mer perifera delar även fortsättningsvis
kommer att ta
tid. Utbyggnaden
är ett bra exempel på detta.
av GSM-systemet
Vi har också sett hur bristen på konkurrens
i mer perifera delar, med
avregleringen

har
som stöd, har lett till att lokala och regionala initiativ
på ett annat sätt än vad som tidigare
varit fallet. En
tolkning
av detta är att samarbetet har underlättats
av en gemensam
upplevelse
problemen
och
detta
underlättats
i
regioner belägna
att
av

blivit

möjliga

långt från nationella

centra. Det finns dock ett dilemma inbyggt i denna
lösningar
och
det
är att kostnaderna för att klara servicen till dem
typ av
som inte ansluter sig eller blir anslutna till denna typ av nät kommer att
öka. I princip
ning,

där Telia

kan man se det som ett fall av inomregional
russinplockförlorar de viktigaste
kunderna, och får behålla ansvaret

i form av försörjningsplikt
gentemot de olönsamma.
Även inom posttjänsteområdet
har vi sett hur avregleringarna

har

stimulerat

Russinplockningen
på olika
nya tjänster och nya produkter.
nischmarknader
har beskrivits
Vad
också
vi
dock
är
ovan.
ser
en mer
flexibel
attityd från Postens sida, där i synnerhet mer perifera områden
har utvecklat
och dels

för

för att dels lösa de uppgifter
egna modeller
man är ålagd
med främsta syfte att undvika
att finna nya marknader

sysselsättningsminskningar.
5

Avregleringarna

har haft regionala

konsekvenser

för

har haft regionala
att avregleringama
Konsekvenserna
kan avläsas
tydligast
i

utbudet

Vi kan konstatera

konsekveser

för

utbudet.

den

där

avregleringen
medan

varit

mest

genomgripande

de sektorer

utbud,

uppvisar

postsägelsefulla
resultat.
Förändringarna

priset.

har berört

De tydligaste

nämligen

har betydande

som ännu
och teleområdena,

frekvens,

skillnaderna

inom

regleringar

mindre

tydliga

sektor

inrikesflyget
av pris och
och mer mot-

tillförlitlighet,

är mellan

rådena och å andra sidan de perifera

regularitet
samt
å ena sidan storstadsomVissa skillnader
har också

orterna.
centra, men bilden där är mer motsägelsefull.
Orsakerna till att de regionala skillnaderna
har uppkommit
är flera:
För det första missbrukar
de tidigare monopoloperatörema
sin ställning

uppvisats

för de regionala

på marknaden

vilket

minst

missgynnas.

intensiv

konkurrensen

leder

koncentreras

till

att de marknader
För det andra finns

till

de ekonomiskt

där konkurrensen
det tendenser

mest intressanta

till

är

att
markna-
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dema,

där de nya aktörerna skapar nischmarknader
och äter russinen
kakan.
det
tredje
finns
motstridiga
tendenser
vad gäller den
För
ur
ökade flexibilitet
avregleringen
har
skapat.
I
del
fall har bristen
som
en
på konkurrens
och på dess positiva effekter stimulerat till samarbete och
konsekvenser
har uppvägt
andra mer negativa
av
i mer perifert belägna regioner.
Mot bakgrund
att det ur ett regionalt
av detta kan man konstatera
hindras att missperspektiv
är viktigt
att de tidigare monopolaktörema
bruka sin marknadsposition
eftersätta
servicen
på icke konatt
genom

nytänkande

vilka

avregleringama

marknader.
Vidare är det viktigt
att skapa ett system
aktörer
på
marknad
bidrar
till
infraalla
att vidmakthålla
som gör att
en
strukturen
ifråga i sin helhet.

kurrenspräglade

Några

möjliga

rekommendationer

konsekvenser
kan man säga att avregleringamas
är starkt
hur
långt
och
på
vilket
marknaderna
har
avreglerats.
sätt
av
har hittills kunnat studeras inom den
De mest negativa konsekvenserna
område. Mindre uttalade konsekvenser
har spårats
inrikes flygtrafikens
Sammantaget

beroende

för postens och telemarknadens
och utbud för dessa områden

områden.

ifråga

Regleringarna

bedöms

centrala

för

om pris
den faktiska

som
i dessa regleringar
Det är viktigt
att en förändring
uppmärksammar
de regionala konsekvenser
har
kunnat iaktta på andra
man
till regionala variationer
i
områden och anpassar en regleringsstruktur
utvecklingen.

marknadernas
tekniska

och att den ges flexibilitet

styrka

En ny regleringsstruktur
staten definerar de tjänster
för

alla

i förhållande

till

den

utvecklingen.

överallt

eller

bör mot

inte

alternativt,

denna

bakgrund

sträva

efter

att

som bör vara tillgängliga
skillnader
i denna som kan

den teknik
vilka

positiva
Staten bör ta ett ansvar för att konkurrensens
accepteras.
spridning.
effekter kan få en bättre geografisk
Det kan ske exempelvis
hanteras av en
av tjänsteproduktionen
genom att innfrastrukturdelama
finansieringssystem
för
särskild myndighet
och att ett konkurrensneutralt
dessa

Vidare
bör man överväga
upprättas.
gångspunkt
urskilja
vissa marknader
och
tjänsteproduktionen
den till

ett system

att

med

geografisk
upphandling

genom
från ett system med konkurrens
med konkurrens
om marknaden.
övergå

ut-

av
på markna-
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Från

regionindelning
Företags-

ABI

av de regionala

Bakgrunden

ALMI

till

utvecklingsfonder

partner

Erfarenheter

huvudmannas-

organisation,

kap och
5.3.1
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utvecklingsfondema

till

bildandet av utvecklingsfondema
år 1978 var delvis att
regionalpolitiken
influerade till en mer aktiv näringspoliinsatserna på regional nivå skulle breddas och
De näringspolitiska

den då aktuella
tik.

byggas

ut. Satsningen kom
företagen.
På många

i hög grad att gälla de mindre och medelbetydelse
för
orter var de av avgörande
och för dessa orters möjlighet
överleva.
takt
I
att
näringspolitiska
aktiviteter
ökade tillkom
ett stort

stora
utkomstmöjlighetema
med

att samhällets
antal nya stödformer
och nya institutioner
skapades. Möjligheterna
för
småföretagen
överblicka
utbudet
försvårades
dock.
Redan
tidigare
att

hade dessa företag
främja
tidigt

fått lättnader

produktfömyelse

i kapitalbeskattningen.

och marknadsföring

satsades

för att
Sam-

lnsatserna
hög

prioritet.

ett stort belopp på uppbyggnad
Staten och bankerna drev också

mentbolag.

av två regionala investFöretagskapital
AB som
företagen. Genom
de små och medelstora

skulle

till
ge kapitaltillskott
tillskapandet
av utvecklingsfondema
ordning

fick

och kortare

ville

man åstadkomma

ökad sam-

kontaktvägar.

Utvecklingsfondema
dades till stiftelser;
och Gotlands,
tingen

Malmö

tillsatte
fond fick

tagsservice

och Göteborgs

kommun
som huvudmän.
Företagarföreningamas
statliga

hela styrelserna.

till företagsservice,
Varje

tillkom genom att företagarföreningarna
ombilstiftelser
självständiga
med
och
landstingen
24
staten

rådgivning

och information

Landsanslag

av stiftelsema.för föreanslag
samt

övertogs

ur Statens Utvecklingsfond
från stiftarna.
medel

Decentraliseringen

resulterade
av ansvaret för utvecklingsfondema
i att ägaren, staten, fick svårt att göra sin röst hörd i styrelserna
Stiftelseformen
bidrog till det självständiga
som tillsattes av landstingen.
agerandet och den policyfunktion
som utövades av NUTEK
var svag

bl.a.

och innebar
förväntningar

inte omsattes
att statens mål och riktlinjer
på mer företagsservice
och strategisk

högriskfinansiering

Avsnittet

förverkligades

bygger pâ Bilaga

inte till

3 i Bilagedelen

fullo.

på fältet.

Fondemas
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Statens

rådgivning
mål

samt
upp-
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levdes

verksamheter

och villkor

företag

också som oklara.
Fonderna
skulle ge små och medelstora
subventionerade
insatser samtidigt som de generella besparings-

kraven

ställde

sina tjänster

krav på att fonderna i ökad omfattning
skulle
avgiftsfinansierad
konsultverksamhet.
genom en

Styrelserna

olika

fungerade

i fonderna

i olika

ta betalt för

län och de verkställande

direk-

för egna policybeslut.
Det
stort utrymme
uppstod en skillnad mellan länen inte bara huruvida man tog betalt för
sina tjänster utan också vilka uppgifter
i verksamheten.
som ingick
mycket
individberoende.
fanns
också
Verksamheten
Det
var
en konflikt

törema

mellan

hade

sysselsättningspolitiska

regionala

mål och nationella

näringspoli-

var svagt utveckutvecklingsfondema
lad. Det fanns en utbredd föreställning
tog
om att
företag. De
sig an företag på fallrepet på bekostnad av utvecklingsbara
för att inte
senare borde därför hålla sig på avstånd från fonderna

tiska

ambitioner.

riskera

Den lokala

att få en stämpel

Skapandet

av ALMI

Den 1 juli

1994 skapades

företag.
ning

framgångsrika.

på sig av att vara mindre

utvecklingsfonderna.

för

näringslivsförankringen

ALMI

AB

Företagspartner
skulle

ALMI

små

främja

som en ersättning
och medelstora

riskkapitalförsörjär att medverka till en effektiv
stödja tillväxten
i sådana företag genom information

roll

ALMI:s

och i övrigt

och rådgivning.
från
utvecklingsfondema
att förändra
AB med regionala utvecklingsbolag
Företagspartner
Motivet

verksamheten.

Fondemas

mål hade varit

stiftelser

till

ALMI

var att effektivisera
och olika fonder
motstridiga

som en
se denna förändring
en mer central statlig styrning.
mellan regioner.
Nationell
styrning
till omfördelning
ger möjlighet
Decentralisering
får å andra sidan differentiering
som följd. Problem

hade

valt

återgång

uppstår
nationella

olika

inriktning.

Man

när den regionala
nivån
gå in

nivån
och

eller skall de lokala

uppträder

kan

till

från decentralisering

fungerar
korrigera

otillfredsställande.
alltför

när
och regionala organen

Skall

den

avvikelser

stora
ta sitt ansvar fullt

ut
sker
av näringspolitiken
av decentralisering
uppstramning
till
statlig
förändring,
en
en mer
en
styrning
Man går in i ny fas där näringspolitiken
av företagsstödet.
anpassad till näringslivets
krav och
prioriterar
mer effektiv verksamhet,
Efter

således

15 års erfarenhet

år

1994

näringslivet
i vars utfonnning
tar aktiv del.
regeringen
ville inrätta
Den organisation
som
av det nätverk

av marknadskompletterande,

skulle ses som en del
konkurrerande
organ för
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som staten skulle medverka
Stiftelsema
avvecklades
och

Avtalen

med

huvuddelen
av
och finansiering
på
staten. Rådgivning
regional nivå organiserades
i form av nya regionala aktiebolag.
Staten
bildade
aktiebolag
med uppgift
allmänt
för
verka
ett centralt
att
företagsutveckling,
aktier
i
de
regionala
bolagen
äga
samt fullgöra samordningsuppgifter
avseende de regionala bolagen och medelstilldclning
upp.
återfördes

förmögenheten

till

dessa.

till

vissa

Moderbolaget
utser
näringslivsorganisationer.

oftast

med 49 procent

hälften

med
av styrelsen i samverkan
Landstingen
har fortsatt
som ägare,
av aktierna. I några fall ingår även kommuner

som ägare.

ALMI

som aktör

De regionala
och

i regionalt

strategiarbete

utvecklingsbolagen

företag,

medelstora

skall fortfarande

och

vara inriktade på små
ha informationsoch råd-

fortfarande

givningsverksamhet

branscher.
Resurskrävande
öppen för samtliga
insatser, som företagsutveckling,
finansiering
och fmansieringsrådgivning skall dock inriktas
på företag med lönsamhetsoch tillväxtpotential.

Utvecklingsbolagen

små tillväxtföretag.
till

den

regionala

skall

Nödvändiga

syssla

näringsstrukturen.
verksamhet

utvecklingsfondemas
i olika

former.

Q-lån,

dvs. nyföretagarlån

med riskfylld

prioriteringar

De regionala
med finansiering

Finansieringsverksamheten
till

skall

kvinnor

finansiering

av
göras med hänsyn
bolagen fortsätter

på hög risknivå

har utökats

främst

och

med s.k.

samt med designbidrag.

kapitalförvaltningen
innebär att moderbolaget
förvaltar
och avgör hur dessa skall fördelas över landet. Utvecklingsbedriver ñnansieringsverksamheten
i kommission
moderbola-

Den centrala
medlen
bolagen
get.

arbetstillfällen

Nya

företagen.

Målgruppen

stora företagen. ALMI
länens strategiarbete.

sägs främst
för ALMI:s
bör därför,
ALMI

bör

skapas

i de små och

medelstora

verksamhet
liksom

är de små och medelhittills,
vara en viktig aktör i

också

ha en given operativ
roll vid
fastlagda
länsstrategier
och
programplaner.
av
Flera landsting
operativa organ i närings- och
ser ALMI
som sitt
regionalpolitiska
frågor. Under 1994 anslog landstingen
194 mkr till

genomförandet

näringslivsfrämjande
till

de regionala

turism

och

överförande
regionala

verksamhet
ALMI-bolagen.

rekreation

av olika slag. Av detta gick 44 procent
Resten fördelar
sig på insatser för

insatser.
samt övriga näringslivsfrämjande
från länsstyrelserna
till landstingen
för

av ansvaret
utvecklingsarbetet

-

i enlighet

med regionberedningens

Ett
det

förslag
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Förändrade

verksamheter

och villkor

skulle genom den ena ägarens förändrade
ansvar kunna innebära
direkt
koppling
för
ALMI
till
det
regionala
utvecklingsarbetet.
mer
I proposition
1996/97:36,
Den
regionala
samhällsorganisationen

en

föreslås

att det regionala utvecklingsansvar
som idag ligger på länsstyrelsen förs över till ett regionalt självstyrelseorgan
i Skåne, Kalmar och
Gotlands län. Vidare skall ansvaret för vissa statliga uppgifter,
knutna

till

det regionala

utvecklingsansvaret

föras över under en försöksverkI förslaget
ingår att det regionala
självstyrelseorganet
skall ta över ansvaret för de regionala stödmedlen.
Riksdagen
har bifallit
förslaget.
I Jämtlands
län görs försök med ett

samhet

till

den 31 december

samverkansorgan

2002.

på regional

nivå. I detta län sker ingen ändring av
nivån.
staten och den kommunala
För ALMI:s
del kommer
detta att innebära
att länsstyrelsens
betydelse
kund
praktiskt
upphör
i
dessa
län och sannolikt
taget
som
ersätts av det regionala självstyrelseorganet.
Det kan även innebära ett
närmande via den ena av ägarna, landstingen,
till den politiska
nivån.
ansvarsfördelningen

I detta

mellan

kan möjligheter

till

effektiviseringar

för ett partipolitiskt

utrymme
heten.

inflytande

ligga

men även ett ökat
den operativa verksam-

över

ALMI-bolagen

i de berörda regionerna har framfört
farhågor om att
risk
för
ökad
kortsiktighet
med
ökat
partipolitiskt
ett
en
Förutsättningarna
för projektverksamheten
kan därmed kom-

det kan finnas
inflytande.

gör dock bedömningen
att volymen av
ma att förändras. ALMI-bolagen
deras konsultmarknad
i stort kommer att vara densamma.
Den komplikation
dubbla ägarskapet
i ALMI
som det nuvarande
ibland

medfört,

bedöms

bestå

även

efter

tillkomsten

av de regionala

självstyrelseorganen.

Förändringens

regionala

konsekvenser

Det har endast gått 2 år sedan reformen
alltför

tidigt

att dra några

mer

genomfördes.

långtgående

Därmed

slutsatser

om

är det
regionala

effekter.
Personalutvecklingen
tillväxt

under

l980-talet

och med reformen.

inom

utvecklingsfonderna

medan

alla fonderna

visade

minskade

på en stadig
sin personal i

ALMI-organisationen

hade år 1995 ca 450 anställda,
sedan år 1993. Resultatet är att varje

med ca 100 personer
en minskning
enhet idag har ca fyra färre anställda

än vid periodens början år 1980.
varje
enhet
i
medeltal har 20 anställda innebär detta att
man att
minskning
skett mellan åren 1980 och
en 20-procentig
av personalen
1995.
Beaktar

155

156

Förändrade

och villkor

verksamheter

SOU 1997:13

1995 på samma relativa
Driftsanslagen
från stat och landsting ligger
nivå som 1990, ca 53 procent av intäkterna.
sin tid. Under
disponerar
Omfördelningen
syns i hur personalen
på
fem
till
åtta
åttiotalet
procent
avsatte personalen
av arbetstiden
ca
konsultverksamhet.
Den siffran ligger nu på 16 till 17 procent. Den
kostnadsfria

ca en fjärdedel
Finansieringsverksamheten

betydligt

har ökat

rådgivningen

närmare
däremot

40 procent av verksamheten.
minskat från en fjärdedel till

Externa

effekter - gentemot

till

från

en femtedel

har

av verksamheten.

kunderna

har
sannolikt
är att ALMI
av den studie som genomförts
med
bättre än utvecklingsfonderna
när det gäller kontakterna
där
näringslivet.
En orsak till detta är den nya styrelsesarnmansättningen
En slutsats

lyckats

Detta ger ALMI
avtal om medverkan.
en
roll
legitim
synvinkel
och en ur näringslivets
mer
tillsätter numera hälften av representani regionen. Statens moderbolag
från
och förutom
den egna representanten
terna i bolagsstyrelsema
givit
har staten i avtal med näringslivsorganisationema
moderbolaget
har

näringslivet

tecknat

näringslivsförankring

i bolagsstyrelsema
dessa rätt att föreslå övriga statliga representanter
.
De statliga regionala organens roller har blivit klarare. Länsstyrelsen
har en klarare näringslivshar det regionalpolitiska
ansvaret och ALMI
profil.

ALMI:s

Regionalpolitik

överhuvudtaget

ALMI

länsstyrelsen
Samarbetet

där lokalt

inte

har markerats

är länsstyrelsens
ägna sig
annat

på bekostnad

av den
skall
och
det
ansvar
än på uppdrag
av

motsvarande.

eller

med

flesta fall fördjupats.
sammankomster

roll

näringspolitiska

regionalpolitiska.

näringslivssekretariaten

de kommunala
ALMI

eller mottagningar

baserad rådgivning

har

i de

har i flera fall gemensamma
i sådana kommuner
för näringslivet

och kommunen

och information

saknas. Rollfördelningen

organisationer
och näringslivets
är också oftast bättre.
samarbete med Nyfungerande
har
väl
alla
ALMI
inte
ett
men
fall Exportoch Handelskammare
företagarcentra
samt i förekommande
råda där.
tycks
marknaden
konkurrens
på
rådet. Samarbete snarare än
mellan

ALMI

Många

och näringslivets
rågången mellan ALMI
som har utvecklat
det bästa samarbetet. Sämst har detta
har också utvecklat
organisationer
De ALMI

gått i vissa stödlän.
utan risk för att bli
Den nya målsättningen
stämplade att vara på fallrepet.
att endast satsa
företag har också i huvudsak tvättat bort utvecklingspå utvecklingsbara
stämpel som långivare till krisföretag.
fondemas
Företagen

vågar

också

vända

sig

till

ALMI
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verksamheter

och villkor

Strikt

lönsamhetsbedömning
vid affärsutvecklingsoch finansieringsinkan
dock
medföra
företag slås ut. ALMIs bedömsatser
att oprioriterade
ningar härvid kan få betydelse
även för sådana företags möjligheter
inom banksektorn.

In terna

ejfekter

Internt

inom

ningsvis
bidrog

ALMI

minskat.
till

möjlighet

har reformen
Den

medfört

osäkerhet

konsulter
att ett flertal
att gå med pension. ALMI

inledatt antalet konsulter
rådde vid tiden för reformen

som
valde

att sluta och andra fick
hade år 1995 ca 100 färre anställda

än år 1993.
Numera

söker ALMI

åter rekrytera

personal

med delvis

annorlunda

kompetens.
Inriktningen

på kundnytta

koncept.

Någon

ökning

däremot

tillämpar

ALMI

och kundnära
antalet

av
merjouröppet.

service

filialkontor

ingår
har

i koncernens

inte

skett,

men
bl.a. att ALMI ökat
sitt öppethållande
och inrättat jourtelefoner.
Dessutom kommer man ut
i regionen, oftast tillsammans
med kommunen
och arrangerar utbildning
och ger rådgivning
lokalt. I några län anser man dock att ALMI
efter
bolagiseringen
för kommuner

geografiskt

Det innebär

mer koncentrerat
med perifert läge.

sin verksamhet

till nackdel

ALMI

upplevs mer som en samarbetspartner,
fonden upplevdes mer
myndighet.
En
vanlig
uppfattning
utvecklingsfondema
är
att
som en
hade en ganska låg profil och förhöll sig betydligt
än
mer tillbakadraget
Å
vad ALMI
andra sidan var utvecklingsfondema
som bolag gör.
mindre affärsmässiga
och hade därför mer karaktären
av fri nyttighet.
En centraliserad
nellt perspektiv

och mer flexibel
kapitalförvaltning
ger i ett natiotillväxtbetingelser
för företagen eftersom den

förbättrade

ger bättre anpassning till varierande regionala behov.
ALMI-bolagen
koncentrerar
sig på företagsutveckling
tillväxtföretag.

och särskilt

Det innebär

på

i en uppsökande verksamhet söker
att ALMI
de företagsledare
leder
s.k. tillväxtföretag
övertyga
definitionen
som
tillväxtföretag
något
olika i olika delar av landetär
att satsa ytterliav
Hur detta lyckats mäts i enkäter till kunderna. ALMI
gare på tillväxt.
bedöms
var.

vara mer

offensivt

kundtillvända

än vad utvecklingsfondema
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resurser
tillgång

på allmänna

näringslivsfrågor

kring

medel har lett till ett mer
och
med länsstyrelsen

kan medföra ett,
regionens
utnyttjande
totalt sett, mer effektivt
resurser. Därmed kan
av
och sysselsättning.
effekt uppnås för näringsliv
även en mer positiv
oväsentlig
del
till
icke
Detta förhållande
vara en följd av de
anses
bolagiseringen;
inte en direkt
till
anslutning
skett
i
personbyten
som

kommunernas

näringslivsföreträdare.

Sådan samverkan

i högre grad än
I och med att ALMI
av bytet av associationsform.
till marknaden har
skall verka som ett komplement
utvecklingsfonderna
behovet av att utveckla samarbete förstärkts.

följd

nätverk har ökat, särskilt i samband med
av regionala
ALMI
internationella
satsningar och ansökningar till EUs strukturfonder.
ofta i rollen
medverkar
när det gäller att driva
som projektledare
medverkar
ALMI
för olika målområden.
även i framEU-projekt
Betydelsen

och på annat sätt i verksamheter
av underlag för ansökningar
Länsstyrelsen,
LAN och kommutill EU:s strukturfonder.
i anslutning
deltar i regel på
ALMI
nerna ingår ofta som parter i dessa projekt.

tagandet

affärsmässiga

grunder.

sig anses allmänt haft betydligt
större betydelse
ombildningen
vad
mobiliseringen
för den regionala
än
av utvecklingsprojektverksamheten
fonderna haft. Mycket av den regionövergripande
förekom
bedrivs
för näringslivsutveckling
även tidigare,
men
som nu
EU:s strukturfonderi

resursförstärkning
som följt av EU:s strukturprojektverksamheten
fonder har inneburit
att
nu sker i större skala.
profil gör att vissa organisationer
ALMI:s
som t.ex.
mer offensiva
och enskilda konsulter tycker
handelskammare
några nyföretagarcentra,
den regionala

inte minst

gunst. Ett förom företagens
av en hårdnande konkurrens
stödlän.
i
tycks
hållande som
vara mer accentuerat
regionalt
kan ge minskat
En ökad central styrning
engagemang.
ha lyckats förena en ökad statlig
verkar dock i huvudsak hittills
ALMI
sig känna

styrning
Det

med ett bibehållet
två
framförts

har

konsekvenser

regionalt
diametralt

bolagiseringen

medfört

ser. Dels de som menar att ett smalare
fram samordningssträvanden
tvingat
menar att den gamla
offentliga
länsorgan

styrelsen

engagemang.
bedömningar
motsatta

av vilka
regionala
resurav
med minskat driftkapital

för samordning
ALMI
från

ALMI:s

i utvecklingsfonderna

sida,

dels

de som
för

med företrädare

för regional samordkontaktforum
var ett viktigt
i och med
insatser som nu gått förlorat
ning av näringslivsstödjande
bolagiseringen.
De senare anser också att den ökade självständigheten
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som följt
samordning

har försämrat
av bolagiseringen
samhällets
av
resurser.

Förändringen

som instrument

för

regional

verksamheter

och villkor

förutsättningarna

för

en

anpassning

För anslagsberoende

verksamheter,
har
som inte utförs av en myndighet,
I finansiellt
avseende kan även
staten ofta valt att bilda anslagsstiftelser.
i likhet med en anslagsstiftelse,
behandlas ungefär som
ett aktiebolag,
myndighet.
civilrättsliga
Det
regelsystemet
ställer
inga hinder mot att
en
bilda

ett aktiebolag
som skall
En fördel som ofta tillskrivs
stabil

och långsiktig.

vara beroende av löpande tillskott.
anslagsstiftelsen
är att verksamheten
Verksamhet
bedrivs
i stiftelseform
som

blir

är
svår att anpassa till förändringar
i omvärlden.
Man
kan även inom ramen för ett aktiebolag
se till att det verksamhetsmål
som en gång bestäms för bolaget omgärdas med en barriär av regler till
skydd mot att tillfälliga
opinioner driver igenom förändringar.
Aktiebomer
emellertid

lagsfonnen

samtidigt

är mer anpassad för affärsmässig

verksamhet

än anslagsstif-

telsen.
I den proposition

prop.
Småföretagsutveckling,
1993/94:40
som
ALMI
Företagspartner
AB
bl.a.
stiftelsesägs
att
av
formen inte lämpar sig för operativ näringspolitisk
verksamhet
av det
slag som utvecklingsfondema
bedriver. Stiftaren eller stiftelsens styrelse
föregick

bildandet

och förvaltare

har efter det att stiftelsen bildats endast små möjligheter
inriktning
eller att omstrukturera
organisaatt förändra verksamhetens
tionen. En eventuell
anpassning
kapitalet
försvåras
även när verkav
samheten

bedrivs

i stiftelseforrn.

Det är enligt
rimligt
propositionen
har
att staten som finansiär
möjligheter
arbetet
hos
de
regionala
att påverka inriktningen
av
organen
och anpassa den efter förändrade behov av näringspolitiska
insatser.
l regeringens proposition
l995/96:6l
om former för verksamhet som
form krävs
är beroende av statligt stöd fastslås att när en privaträttslig
för statlig verksamhet
beroende
återkommande
tilldelning
är
som
av
av
anslagsmedel
skall främst
formerna
aktiebolag
och ideell förening
användas.

Regeringen

gör bedömningen
att sådan verksamhet
som
tidigare skulle ha getts formen anslagsstiftelse
i fortsättningen
antingen
skall ges myndighetsformen
eller någon av de nämnda privaträttsliga
fonnerna.

Ombildningen

i linje

med statsmaktemas

de erfarenheter,
instrument

6-17-0059

av de tidigare
principiella

som kommit
för att åstadkomma

oss till
regional

utvecklingsfondema
l det följande

ligger

alltså

redovisas

synsätt.
del, av bolagisering
som ett
anpassning av verksamheten.
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Effekterna

utåt av den förändrade associationsformen
förefaller
små.
främst
motiverad
interna
skäl
förbättrad
var
av
som
styreffektivitet,
ökad flexibilitet,
möjlighet
till interna strukturella
Bolagiseringen

förändringar
fekter

fusioner till större regioner
interna synergief- t.ex.
effektivare
interna arbetsformer
att
m.m. Möjligheten

och

bilda

särskilda

intern

effekt

bolag

eller dotterdotterbolag

för speciella

frågor

är en

av associationsform.

av bytet

Som bolag

blir

inflytandet

i styrelserna

- genom
ställning.

det helstatligt

och det regionala politiska
mer självständigt
har minskat. Näringslivet
lokalt och staten

ALMI

ägda moderbolaget

-

har fått

en starkare

finns två skilda uppfattningar
länsorganen
om
Å
styrelsesammansättningen.
den
förändrade
ena sidan
av
organ
var den gamla styrelsen med företrädare för länets offentliga
för regional samordning
näringslivsstödett viktigt kontaktforum
av
de offentliga

Bland

effekten

jande

vilket

insatser,

sidan söker ALMI

gått

förlorat

med minskat

genom
driftkapital

ett samarbete
skäl. Det omvandlingstryck

innebär

således

aktivera
har

å andra

och en mer affärsmässig
med länsorganen
av inte minst drifts-

ekonomiska

profil

bolagiseringen;

lett

till

som minskade
samarbete över

ett önskvärt

intäkter
sektors-

gränserna.
accentuerats
genom bolagsstyrelsens
samverkan
mellan
större
ägarna.
en
bör t.ex. endast sända ut Verksamhetsmål
och idéer
Moderbolaget
har lättare att driva
som båda ägarna kan acceptera. Landstingen
frågor där lönsamhetskravet
inte är lika strikt.
Den

ägarrollen,

dubbla

sammansättning,

Koncemkonstruktionen
kontrollmöjligheter
ALMI

centralt

därmed
lättare

bättre
ger moderbolaget
avseende
på
regionerna.
med

förhindra

inte kan fortsätta

gäller

att utöva kontroll
övrig verksamhet.

strikt

företagsekonomiskt

Den

överbyggnad

framgångsrikt
implementera
samheten.

som

fordrar

intern

insyn

Därigenom

och
kan

sitt kapital och
att någon region förbrukar
har också
att låna ut pengar. Moderbolaget
direktörer
vad
över bolagens verkställande

Styrelser
perspektiv

i stiftelser

har i regel inte ett lika
som en bolagsstyrelse.

för ett
ger är väsentlig
som moderbolaget
lyckades
arbete ute i regionerna.
NUTEK
till fullo
statsmaktemas
verksamhetsidé
i den operativa verk-

Projektpengar

var ett typiskt

styrmedel

för NUTEK.

Nu

Förändrade
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ger koncemkonstruktionen
styrmöjligheter
Liknande

helt

andra

direkta

och villkor

stynnöjligheter.

ha åstadkommits

om man tillskapat
form
stiftelse
överbyggnad
i
central
av en
som i fallet Samhall.
en
stiftelse
frågor och
Samhalls
centrala
löste koncemgemensamma

ledningsfrågor
stiftelsemas

kunde

verksamheter

samt hade insyn
styrelser.

genom

representant

i de regionala

Övergången

har kunnat
till bolag har inneburit
att moderbolaget
konsult- och utvecklingsverktyg
samt tillvaragemensamma
kan organisationen
och dess
Därutöver
ta samordningsmöjligheter.
verksamheten
hade
ledning förändras.
Den typen av vitalisering
av
Vissa försök till
varit svår att åstadkomma
i de separata stiftelsema.

utveckla

fanns dock under utvecklingsfondemas

tid t.ex. förekom
hade förenklat.
central
överbyggnad
men en
haft en central
stiftelse
Hade utvecklingsfonderna
som i fallet
frågor
Samhall som kunnat ta tag i ledningsfrågor
och gemensamma
samordning

regionala

VD-möten,

hade behovet

av en koncemkonstruktion

varit

mindre.

av reformen
av utvecklingsåtminstone
på kort sikt
få negafonderna kan i vissa avseenden
konsekvenser
för sysselsättningen
i perifera
tiva regionalpolitiska
Den

inriktningen

marknadsmässiga

områden

i länen.

Länsmusikrefonnens

5.3.2

regionala

aspekter

och regionalpolitik

Kulturpolitik
Kulturpolitiken

har sedan l974-års

kulturpolitiska

beslut kännetecknats

och landstingens
ambition. Primärkommunemas
av en decentraliserande
med
för att bygga upp en kulturverksamhet
roll har varit fundamental
till att
räckvidd
över hela landet. Statens insatser har koncentrerats
allt genom årsbaserade bidrag till
stimulera
denna verksamhet, framför
och till kulturmiljövård
etc. Denna
att de i snäv mening kulturpolitiska
fått en god nationell geografisk
spridning, med regionala
kärnområdena
och verksamhet.
Idag finns det regionalt verkande kulturinsinstitutioner

regionala

och lokala

generella

inriktning

institutioner

titutioner

på 37 orter i landet och den regionala spridningen
SOU
1995:85, Tjugo års kulturpolitik

har medfört

Kulturutredningen

har enligt
ökat sedan

l970-talet.
Kulturpolitik
Miljö-,

är dock
arbetsmarknads-,

tvärsektoriell
till sin natur.
i stor utsträckning
infrastruktur-,
utbildningsoch naturligtvis
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med kulturpolitiken.

på individuell

bygger

Kulturell

och

kollektiv

utveckling,

i

och

på

växt

utveckling
på kulturmiljöns
förutsamma sätt fotas ofta regional
flera
fall
inneburit
sättningar. Det har i
att strategiska planer för regional
också bygger

förändring

på kulturinsatser.

förutsättningen

Den viktigaste

för kulturpolitikens

regionalpolitiska

betydelse

vid sidan av kulturmiljön
är nätverket av regionala
kulturinstitutioner.
gäller
Det
t.ex. teatrar och museer,
musikinstitutioner,
bibliotek
och konsthallar.
I denna flora
verksamhet

och lokala
dans-

betydelse

tar många regioner idag ett stort ansvar. Detta
kulturpolitiken
uppfattas
ha för regional
utveckling

likvärdiga

levnadsvillkor.

Vi

och

av kulturspeglar den
och

ska i följande

avsnitt mera konkret belysa de regionala konsekförändringsprocesser
och
de
venserna,
som initierats, av en reform inom
kultursektom,
nämligen
länsmusikreformen.

Kort

historik

Länsmusiken
musikens

bildades
och

1988

Rikskonserters

av Regiongenom en sammanslagning
regionala
verksamhet
och i samband

därmed

från staten till landstingen.
en överföring
av huvudmannaskapet
alla musiker,
de
fördes
däribland
Merparten
över,
resurser som
av
Rikskonserter
bidrog
instrument
och noter, korn från Regionmusiken.
främst med kompetens
i form av personal som på regional nivå arbetat
med frilansproduktioner.
militärmusik
börjat

sin

övergick
verksamhet

sättningarna
samarbete

för
med

på

civilt

Rikskonserter

främst

solist-

1960-talet.

söka

bredda

och kammarmusik.

öka sysselsättningen
1971 fastställde

Först och främst

I stället

När

1971 då landets

Rikskonserter

hade

då att pröva föruttill Riksteatern.
I

Syftet

publikunderlaget

för frilansmusiker.

riksdagen

producentresurser.

hade bildats

huvudmannaskap.

var
på musikområdet
en motsvarighet
framför
allt
de stora folkrörelsema,

skulle

Regionmusikens

Regionmusiken
till

bildningsrörelsen,
för

seriös

handlade

Regionmusiken

musik,

det om att
bildades

inte skulle ha några egna
att myndigheten
skulle Rikskonserter
använda en stor del av
i sin musikproduktion.

resurser
Av de 750 anställda som berördes

1988 hade
av länsmusikreformen
däribland ca 540 fast anställda musiker

Regionmusiken,
ca 650 tillhört
och 23 kapellm.ästare.
Det innebar

2 Den följande

texten bygger på Bilaga

att den Regionmusik

4 till SOU 1997:13

som överläm-

Förändrade
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verksamheter

och villkor

nades till

landstingen
hade en mindre omfattning
än den som bildades
1971. Redan under regionmusiktiden
hade fasta resurser börjat omvand-

las till

rörliga.
verksamhet

Den

från militärmusik
till
som efter 1970 övergick
och därefter till länsmusik
väl
etablerad
i
landet
ute
var
redan före reforrnperioden.
Före regionmusikreformen
fanns musikkårer
regionmusik
i samtliga

län. 1971 avvecklades

I samband

med länsmusikreformen

i viss

kårema

mån

genom omfördelning
i andra län.

ponerat
Tillsammans
avsevärd

svarade

musikproduktion

i Gävleborgs

och Kalmar

1988 kompenserades
av medel

som

län.

dessa båda län

Regionmusiken

dis-

Regionmusiken

och Rikskonserter
för en
ute i landet under åren före länsmusikreforstod konserter riktade till särskilda målgrupper

men. Under 1970-talet
barn, Skolungdomar,
sjuka, åldringar och medlemmar
i organisationer
och föreningar
i centrum
för intresset. Under
1980-talet
skedde en
överföring
från
målgruppsinriktad
konsertverksamhet
till
av resurser
offentlig

konsertverksamhet.

den totala
färre

Detta

konsertverksamheten,

medverkande

resurser
per
genomsnittligt

Reformens

artister,

en minskning
av
etc. ofta kräver
och följaktligen
kräver mindre
konserter.

De

når

också

publik.

omfattning

motiv,

samtidigt

skolkonserter

är kortare
än offentliga

konserttillfälle
mindre

innebar

eftersom

och karaktär

1978 gav regeringen
Kulturrådet
i uppdrag att utreda Regionmusikens
och Rikskonserters
roller i det regionala musiklivet.
Rådets förslag kan
sammanfattas

i följande

Regionmusiken
kommuner

punkter:

bör avvecklas

bör

erbjudas

regionmusikavdelningar
nytt centralt
utvecklas.
Musik
uppgifter

stödorgan

för försvaret
lösas inom

Regionmusikens

Landsting och
som statlig myndighet.
huvudmannaskapet
för såväl
att överta
regionala funktioner.
Ett
som Rikskonserters
för

den regionala

musikverksamheten

bör

bör ses som en del av musiklivet
och hithörande
ramen för den regionala musikorganisationen.

Stockholmsavdelning

bör i princip

kunna inlemmas

i samma regionala system som övriga musikavdelningar.
musiken bör på sikt kunna lösas med hjälp av frivilliga
ker ev. organiserade
i Stockholm.
som en hemvämskår

Den beridna
amatönnusi-
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bör

musikplutoner

Vämpliktiga

än Strängnäs.

gamisonsorter
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kunna

även i andra
få ansvar för sin

utbildas

bör självt

Försvaret

musikbudget.
I januari

mellan

en principöverenskommelse
om ändrat huvudmannaskap

1986 träffades

Landstingsförbundet

den

staten och
regionala

bekräftade

I principöverenskommelsen

musikverksamheten.

för

parterna att
av regionmusikens
var att uppnå en regionalisering
verksamhet
och Rikskonserters
ute i landet, dvs. att överlåta ansvar och
del av den tidigare
för en betydelsefull
till landstingen
beslutanderätt
Det var alltså de nya huvudmännen
statliga musikverksamheten.
som
syftet med reformen

om den nya regionala
fortsatt vara en
skulle emellertid
Verksamheten
musikorganisationen.
angelägenhet av nationell betydelse. Därför förutsattes att
kulturpolitisk
fastställa

skulle

och fatta

för

riktlinjer

beslut

skulle svara för att
som ett led i musikpolitiken
kom till stånd som gav en total bild av
musikplanering
Målet skulle vara att utforma
i regionen.
en sammanhän-

landstingskommunema
en regional
musiklivet

som beaktade alla delar av musiklivet.
skulle ha konstnärlandstingskommunema
bl.a.
Vidare
att
nivå anställda eller engagerade
liga ledare och musiker på professionell
i verksamheten
samt särskilt beakta behovet av insatser för frilansande

gande regional

musikpolitik

förutsattes

musiker

resurser
inom de fria

skulle

Landstingen

och för arrangörsledet.
och det intresse

också

de

tillvarata

och
som finns i kommunerna
fungerar
musikliv
samt utveckla ett
som
De skulle
och med olika levnadsvillkor.

på musikområdet

organisationerna

i olika miljöer
präglat av kvalitet, bredd och mångfald
verka för ett musikutbud
musikinstitutioner
inom
bl.a. genom att samverka med statsunderstödda
länsgränsema
samverka
De förutsattes dessutom
landstingsområdet.
över
för människor

vidare

andra läns musikresurser
att komplettera
varierat utbyte av konserter.
under våren
1986 med
träffades
Avtal

för

för

och delta

i ett brett

och

Gotlands

kommun

och

Stockholms

läns landsting,

med undantag
landsting,
som
att stå helt utanför reformen. Vidare slöts en särskild överenskommelse mellan
staten och Landstingsförbundet
om att vissa landsför
skulle
särskild
ersättning
tingskommuner
mot
svara för tjänstemusik
samtliga

valde

tillhandahålla

den utbildning

de militärmusikaliska
som krävdes för att upprätthålla
den l januari
1988. Merparten
Reformen genomfördes

traditionerna.

Staten skulle

försvarsmakten.

i samband

kostnadsfritt

därmed

förlorade

sina

av de cirka 750
erbjöds
anställningar

personer som
1987/88 bildades dels
Vid årsskiftet
tjänster av de nya huvudmännen.
dels 20 regionala stiftelser
en ny statlig stiftelse, Svenska Rikskonserter,
eller

motsvarande

med berörda

landsting

och Gotlands

kommun

som

Förändrade
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huvudmän.

Regionmusikens

Svenska Rikskonserter.
stått till

Regionmusikens

tillgängliga
Svenska

och villkor

Stockholmsavdelning

tidigare

Reformen

verksamheter

genomfördes

knöts

till

inom den resursram som
förfogande.
Den del av

och Rikskonserters

resurser som inte användes för den nya statliga
Rikskonserter,
omvandlades
till
statsbidrag

institutionen,
för

regional

musikverksarnhet.

och ojämn

Långsam
Kulturrådet

konstaterar
från

Rapport

regional

utveckling

i sin utvärderingsrapport

Statens

kulturråd

för miljoner,

Musik

1994:2, sid. 124
att den regionala
i principöverenskommelsen
1986 mellan

musikplanering

som förutsattes
Landstingsförbundet

kommit
igång först under senare år.
staten och
Samtidigt
rådet
det
viktigt
landstingen
att
tar ett musikpolitiskt
ser
som
helhetsansvar
i det egna länet och att regionala handlingsprogram
för
kulturen
utvecklas
där sådana inte finns. Kulturutredningen
anser att
länsmusikens
verksamhet
tydligare
än vad som nu är fallet bör grundas
i en regional
musikpolitik.
Regeringen
uppfattning
i kulturpropositionen
Prop.

för

fram

1996/97

i stort
sid. 78:

sett samma

Sammantaget

har länsmusiken
utvecklats
långsammare
och mer
likväl
den
har
förutsättningar
än väntat. Regeringen
att
att
anser
på sikt bli den dynamiska
kraft i det regionala musiklivet
avsågs
som
ojämnt

med refonnen.

Försvarets
År

1993 skapades
l grova
länsmusiken

Chefen

för

i

marinen

genom avtal med
Vämpliktiga
musikkårer
holm.
musik

Försvarets
från

Östgötamusiken,

ingår

försvarets

hand

finnas
i övrigt

Svenska

orkestem

tillsammans

nu
musikorganisation.

med

att samarbetet upphörde
Jämtland
och Norrbotten.

från

i Blekinge

länsmusiken

och

Karlskrona

kommun.

Strängnäs

och Stock-

skulle

tillgodoses

genom köp av
Gotlandsmusiken,

samt hemvämsi Blekinge
de

I mån

i Blekinge

i Boden,
Rikskonserter,

Göteborgsmusiken

strar.
År 1994 ombildades
den

Bohuslän,
musikerna

skulle

musikbehov

i första

förändringen

Blekinge,

övertog
landstinget

med säte i

försvarsmusikorganisation

en permanent
drag innebar

Strängnäs.
med

musikförsörjning

regionala

fyra

och frivilligorke-

till Marinens

musikkår

värnpliktiga

orkestrarna

av behov

köps

ytterligare

och
musik

i
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Ett tidigare

musiklivet.

avtal med Svenska

rikskonserter

har upphört.

musikproduktioner

i Stockholms

Musik

och villkor

verksamheter

län

i
590 musikertjánster
av Regionmusikens
Stockholms,
Uppsala
och
Gotlands
omfattade
som
och 25 i vardera Uppsala
län. Av dessa var 55 stationerade i Stockholm
kunde framträda
i Stockholm
och Visby.
De 55 musikerna
som stor
orkester, delas upp i två orkestrar eller spela i ca 14 olika små ensemFöre

fanns

reformen

105

Stockholmsregionen,

bler.

Musikavdelningarna

i Uppsala

kunde

och Visby

framträda

både

Alla tre musikavdelningarna
som orkester och uppdelade i ensembler.
sköttes av Regionmusikens
kunde framträda i hela regionen. Planeringen
Till detta kom de frilansproduktioner
regionkansli.
av
som förmedlades
regionkontor.
I samband med reformen 1988 avvecklades
Rikskonserters
och därmed

regionerna
tidigt

utökades

antalet musiker

i Stockholm

som en symfonisk
Stockholmsregionen

skulle kunna framträda
som en gång var
anställda länsmusiker,

varav
har försvunnit
för att bygga

att förutsättningarna
har avvecklats.

sysselsättning,

Minskad
Om

man
bemanning

i jämför

40 procent.
Stockholms

idag bara ca 35 fast
Stockoch 20 på Gotland.

helt. Sammantaget

men större

sysselsättningsläget

har antalet

till ca 60 för att dessa även
blåsorkester.
Inom det område

innebär

upp en länsmusikorganisation

hög rörlighet

Sam-

finns

15 i Uppsala

Blåsarsymfoniker

holms

och regionkontor.

regionkanslier

samtliga

fasta musikertjänster

1995

detta
i länet

publik
med

minskat

Regionmusikens
med 233 eller

ca
i
hänför sig till förändringarna
av minskningen
två olika
och i Blekinge.
I övrigt kan man urskilja

Hälften
län

regionerna
har antalet musiker
I de tre nordliga
med
i
de
fem
övriga
196.
Norr
minskat med 36,
om Dalälven förefaller
sina fasta
ha en viss ambition
huvudmännen
att behålla och utveckla
utvecklingslinjer.

i stort sett
har huvudmännen
och Mellansverige
bör att bara 540 av de 590
valt en annan linje. Tilläggas
och att en
sista
musikertjänstema
var besatta under Regionmusikens
ensembler.

I Syd-

genomgående
viss

ytterligare

Resursema
ration

neddragning

användes

ute i länen.

bl.a. för

med
rum i samband
att bygga upp en fungerande

ägde

reformen.
administ-
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Ett år efter reformen

fanns 506 musiker

fortsatt.

I förhållande

musiker

försvunnit

till

kvar;

verksamheter

därefter

och villkor

har minskningen

läget

1989 har ca 150 fasta årsverken för
Även
länsmusikens
admica 30 procent.
nistrativa
personal har minskat, om än i mindre omfattning
än musikerÅr 1989 fanns totalt 699 fasta årsverken,
na.
varav 506 musiker och 193
År 1995 uppgick det totala antalet fasta
anställda i andra befattningar.
årsverken

eller

till

506, varav 357 musiker
och 149 i andra befattningar.
har alltså minskat med 149 st. eller ca 30 procent sedan 1989
och personalen i övrigt med 44 st. eller ca 23 procent. Hög rörlighet har
också kännetecknat
länsmusikens
chefer. Före den l januari 1988 fanns
32 chefer på regional
nivå inom Regionmusiken
och Rikskonserter,
Musikema

därav

23 kapellmästare

bara två kvar

och 9 regionintendenter.

i organisationen.

Av

dessa finns

idag

Sammanlagt

har ca 70 chefsbyten
ägt
Utvecklingen
beror sannolikt på verksamhetens
rum.
nya inriktning.
I genomsnitt
hela 57 procent av antalet konserter år 1995 framfördes
med enbart frilansartister
och 22 procent med både fast anställda och
frilansare.
Bara 22 procent av konserterna
framfördes
med enbart länsmusikens
tioner

Länsmusikens
växande andel frilansprodukegna musiker.
har dock inte minskat arbetslösheten
bland landets frilansmusiker.

Arbetslösheten
beräknades

bland

frilansare

har ökat kraftigt

under

1990-talet

och

år 1994 till

30 procent. Därefter har en viss nedgång skett
i april 1996. Nämnas kan också att drygt 80 procent av
bor i Stockholm,
Göteborg och Malmö.

till

27 procent
frilansmusikema
Länsmusiken
Regionmusiken

hade

1995

i

stort sett samma konsertvolym
som
tillsammans
i mitten av l980-talet.
har varit positiv.
Antalet besök vid länsmusi-

och Rikskonserter

tven publikutvecklingen
kens konserter har i det närmaste fördubblats,
från 806 000 år 1989 till
1 564 000 år 1995; en ökning med 94 procent. Den regionala fördelningen

med

193 000

bara
Öst-

av antalet besökare visar att Musik i Väst ligger i topp
besök år 1995. I topp bland de musikstiftelser
som
omfattar
Musik
i Kronoberg
med 166 000 och
ett län ligger

götamusiken
publiken

med

minskat

Sammanfattande

142 000. I Västerbottens

län och i Dalarna

har dock

sedan 1989.

bedömning

Syftet med länsmusikrefonnen
till

landstingen

konserter

bedrivit

för

den

var att överlåta ansvar och beslutanderätt
verksamhet
och Rikssom Regionmusiken

villkoret
för överute i landet. Det övergripande
landstingen
skulle
utforma
sammanhängande
regional
att
var
en
musikpolitik,
beaktade
alla
delar
musiklivet.
villkoret
Det
är
som
av

tagandet
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ännu inte uppfyllt.
likhet med övriga
ständiga
har

och villkor

verksamheter

enheter.

fört

sin

kulturinstitutioner,

Statens centrala

aktörer,

direkt

resultatdialog

i
i att länsmusikstiftelserna,
betraktats
självsom

kan ligga

Förklaringen
regionala
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med

Kulturrådet
berörda

och Rikskonserter,

institutioner.

männens främsta funktioner
synes ha varit att utse styrelser
Om länsmusikstiftelsema
medfinansiärer.
även i fortsättningen
kan
de
inte
åläggas uppgiften
självständiga
institutioner
som
musikplanering.

för en länsövergripande
fortfarande
är önskvärd
på fastställda

Bristen

eftersom

fördel,

bör

uppgiften

regionala

perspektivet

Huvudoch vara
skall ses

att svara
I den mån en sådan planering
på huvudmännen.
ankomma

musikplaner

emellertid

kan
sedan

har vidgats

1988.

vara en
I dag handlar

eller regional utvecklingsplanering.
debatten om regional kulturplanering
de nödvändiga
Musiklivet
tycks vara alltför begränsat för att mobilisera
med i den regionala
För att komma
regionala
planeringsresursema.
behöver länsmusiken
planeringen
sättas in i ett större sammanhang.
skulle behöva sami ökad utsträckning
att länsmusiken
Även
ingick i de
sådana ambitioner
verka med andra samhällssektorer.
Till de musikpoliplanerna för huvudmannaförändringen.
ursprungliga
Det innebär

tiska

utgångspunktema

för

skulle
hörde att landstingen
miljöer
och
människor
i
olika
för

övertagandet

ett musikliv
som fungerade
levnadsvillkor.
Fem av landstingen,
skulle dessutom erbjuda musik
Rikskonserter

utveckla

med olika

statsceremonier.

Samarbetet

med

försvaret

Gotlands
inom

kommun

försvaret

och

och vid

i stort sett
numera
hårda sparbeting gått ut

har

En första förklaring
är att försvarets
musikorsak kan vara att försvarets
En bidragande
över musiken.
planering
äger rum på central statlig nivå. Den har varit svår att förena
regionala planering eftersom fungerande metoder för
med länsmusikens

upphört.

saknas.
i stor utsräckning
och mellan
de
Svårighetema
över sektorsgränser
att samarbeta
län. Det län
politiska
nivåerna har varit särskilt tydliga i Stockholms
samplanering

och statlig
med hänsyn till befolkning
som har det största musikbehovet
sedan
våren
1996.
länsmusik
eller
motsvarande
har
ingen
representation
sysselsättningen
Länsmusikreforrnen
har påverkat
ute i landet.
musiker har minskat med
för professionella
fasta arbetstillfällen
och med ca 30
före
reformen
förhållande
till
läget
i
40
procent
ca
från
med
styrsignalerna
linje
sedan
1989.
I
staten och för att
procent
valt att i stor uthar länsmusiken
i musikutbudet
uppnå mångfald
avveckla sina fast anställda musiker till förmån för frilansarsträckning
Antalet

tister.

Reformens

sysselsättningseffekt

tre storstadområden
na bor där.
landets

eftersom

har

sannolikt

cirka 80 procent

förflyttats

av frilansmusiker-

till
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Till

Förändrade

de positiva

länsmusiken

tecknen
har

hör att antalet
kraftigt
under

ökat

verksamheter

konserter

och antalet

och villkor

besök vid

har i det
senare år. Publiken
1989 och 1995. Även satsningen på barn

mellan
närmaste fördubblats
och ungdom har fått genomslag.

Av det totala

antalet konserter år 1995
44 procent i skola eller förskola och 20 procent internt inom
föreningsliv
o.dyl. Bara 28 procent var offentliga
konserter.
Sammantaget
har länsmusikrefonnen
inte blivit
helt framgångsrik

framfördes

från regionalpolitiska

utgångspunkter.

Det tämligen svaga nätet av länssägas vara någon viktig del av landets
Den fasta musikerresursen
har minskat. Länsmusiken
kan

musikinstitutioner
infrastruktur.
ha bidragit
dynamisk

kan knappast

till

den

kraft

Länsmusiken
tionen

aviserar

generella

välfärden,

står åter inför

en period
överläggningar

regeringen

bidragssystem
ett reformerat
länsmusiken
med sammanlagt
under

knappast

blivit

någon

framtida

I kulturproposiav förändring.
med Landstingsförbundet
om

och en neddragning
60 miljoner
kronor

åren 1998 och 1999. Samtidigt

av verksamhetens
länsmusiken
och
samplanering

men

i länens utveckling.

till
av statsbidraget
eller cirka 25 procent
propositionen
en styrning

innebär

inriktning,

genom att regeringen uppmanar
finna
former
för en systematisk
att
årsproduktion.
Mot detta står att regeringen
på

Rikskonserter

av sin
i propositionen

betonar vikten
utveckannan plats
av att regionala
lingsplaner
i dess helhet och på en tredje
upprättas för kulturområdet
plats hänvisar
till den planerade
försöksverksamheten
med ändrad
regional

ansvarsfördelning

i samma

proposition

-

i vissa

län. Sammantaget

på tre möjliga

framgångsvägar

förstärkt

samverkan

med Rikskonserter,

förstärkt

samverkan

med länets kulturliv,

förstärkt

samverkan

med länets övriga

1 det förstnämnda
statliga
skall

politiken

alternativet
inom
förse

bredd,

mångfald

och kvalitet.

litiskt

och överensstämmer

regional
bygger

kulturplanering.
på de principer

med ny regional

regeringen

samhällssektorer.

får länsmusiken

musiksektorn.

länsmusiken

pekar

för länsmusiken:

en mera aktiv roll i den
Tillsammans
med Rikskonserter

landet

med ett musikutbud
som präglas av
Det andra alternativet kan kallas kulturpo-

i stort med Kulturutredningens
förslag
tredje kan kallas regionalpolitiskt

Det

som föreslås
samhällsorganisation,

gälla

om
och

för den försöksverksamhet

som skall

inledas

1998.
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och villkor

verksamheter

har kulturen

direkta

koppling

en strategisk
till ekonomisk

urskilj

tre huvudbetydelser

och social utveckling.

genom sin
I internationella

kulturen
som en underutnyttjad
och lokala satsningar. I grova drag kan

as:

har jämförelsevis

och serstor direkt

Ett mångsidigt

och högkvalitativt

kulturliv

Kulturrelaterad

sysselsättningsfaktor.

vice

attraktionskraft.

Kulturens

-

till infonnationssambetydelse

verksamhet
samt kulturarvsinriktad
sysselsättningseffekt.
och indirekt

Kulturens

-

regionalpolitisk

oftare

regionala

för framtida

potential

allt

beskrivs

sammanhang

regional utveckling

från industrisamhälle

övergången

I den successiva
hälle

för

på kultur

Ett framtidsperspektiv

SOU 1997:13

produktion

för valet av etableringsort
anses bli allt viktigare
för att skapa ett kreativt utvecklingsklimat.
och kulturarv

-

Kulturell

och

i stor
bygger
Orters och regioners identitet
kulturarvet och förmågan
att ta
på det gemensamma
det. Det kan t.ex. handla om att kulturoch vidareutveckla
karaktär och särprägel och historiska samband ger kraft att
identitet.

utsträckning
tillvara
miljöns
förändra

och finna

gemensamma

värden.

har uppmärksammats konkret i samband
Inte minst i anslutning till EU:s strukturfonder
med regional utveckling.
har kulturen allt mer fått en aktiv betydelse.
och olika regionala initiativ
och lokala representation och ansvarsfördelning
Den regionala
som
Dessa generella

präglar

erfarenheter

organisation

kulturpolitikens

och

ggn inriktning

mot geografisk

borde utgöra en gynnsam
tillgänglighet
statens ambition
som
Å
för att öka betydelsen.
förutsättning
andra sidan finns stora skillnader
könsrelaterat
socialt, ekonomiskt,
etc. som inte primärt är geografiskt
i
områdesbundna.
definierad.
Som ovan beskrivits
är dock kulturen ofta sektoriellt
varit

museum, konst, m.m. bildar mestadels
system. Itakt med att kulturen lyfts fram som en av
egna institutionella
och
både lokalt och regionalt, individuellt
för utveckling
drivkrafterna
kommer en ökad strategisk samordning och samverkan att
kollektivt
kulturen utan för att reellt utnyttja dess
krävas. Inte för att homogenisera

Teater,

musik,

möjligheter
redan
kulturen

och

dans, bibliotek,

öka dess verkningsgrad.

och i framtiden
i dessa olika

om fördelningen

former

av välfärdens

Flera sådana exempel

finns

till
en god tillgänglighet
diskussionen
del
i
viktigare
allt
att vara en

kommer

förmodligen

resurser.

Förändrade
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5.3.3

Regional

omorganisation:

Vägverket,

Skilda

regionindelningar

Länsstyrelsemas
sektorn

kan innebära

REKO-STAT-utredningen

och villkor

exemplen
försäkringskassorna3

samordningsproblem

syn på de skilda regionindelningarna
Det visar resultatet av den enkät till

varierar.

relser

och

polisen

verksamheter

för den statliga
samtliga

länssty-

genomförde

1996.
sommaren
de
för
hinder
samordning,
medan
andra
inte
utgör
anser att
ser
några svårigheter.
Flera länsstyrelser,
framför
allt utanför storstadsomsom

Några

rådena,

betonar

merarbete
för länsstyrelsen
ett betydande
som en
regionindelningarna.
Personkontakter
och lokalkännedom
av
suddas ut, menar de. Flera länsstyrelser
hävdar dock, att samordningen
kan lösas med flexibla arbetsformer
och samverkan över länsgränsema.
konsekvens

Projektsamarbete

över länsgränsema

många

länsstyrelser.

anser
länsstyrelsers

svar.
Länsstyrelsen
i Västerbottens

uppenbar
mellan

i de flesta frågor
är en möjlighet
låt oss exemplifiera
med anser

Men

län hävdar

i regionindelningar
att olikheter
myndigheter.
Som exempel anförs

Före omorganisationen
enhet inom

fungerade

länsstyrelsen;

i enkäten,

att risken är
samverkan

kan komplicera
Vägverkets

omorganisation.

länets vägförvaltning

nästan som en
var täta och det fanns ofta
problemområde.
I arbetet med

personkontaktema

flera

personer som behärskade
samma
flerårsplaner
för vägnätets utbyggnad
var samverkan
goda personkännedomen
och genom att myndigheterna

enkel

genom den
låg i angränsan-

de kvarter.
Efter

omorganisationen

kontor

i Luleå.

alltså

inte längre

flyttades

svårt

att
kunskaper

hade

arbetat

till

regionens

i Västerbottens

och det tog tid att arbeta upp ett nytt. Det är ibland
vilken
nivå inom Vägverkets
organisation
veta
som
och ansvar finns. Kontaktema
blev glesare, dyrare och mer

formella

när
länsstyrelsen.

på

avståndet

Länsstyrelsens
därvid

personal

planeringsfrågoma

län
som
stannade kvar i Umeå, men med andra arbetsuppgifter
och ansvar endast
för Umeåregionen.
Detaljkunskaperna
om länets vägar finns i Umeå,
fungerade
i Luleå. Det inarbetade kontaktnätet
men planeringsansvaret
Den

särskilt

3 Det följande

blev

27

mil

uppgift

i stället

att samordna olika
beakta de regionala aspekterna

avsnittet bygger på Bilaga

för

sektorers

100

meter,

verksamhet

har försvårats

5 till SOU 1997:13

skrev
och

av att olika
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verksamheter

myndigheter
i Jämtlands

och villkor
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hävdar länsstyrelsen
numera har skilda regionindelningar,
län. Framför allt beror det på att de personliga
kontakterna

och det nära samarbetet med de dåvarande regionkontoren
i länet har
gått förlorade.
Detta sades ha lett till att de regionala
aspekterna har
skjutits
synen
heterna

i bakgrunden

till förmån

och samordningen
och

för mer centralistiska
synsätt. Helhetsgått förlorad.
De statliga myndig-

har också

verken

sektoriellt
bara
agerar idag mycket
- man ser
verkligheten
vilket i flera konkreta fall
ur sitt eget snäva perspektiv
lett till beslut som möjligen
för den enskilda myndigheten
är rationella

i ett större perspektiv.
Bristen på helhetssynen
men inte är försvarbara
kan vara mycket dyrbart samhällsekonomiskt.
Denna utveckling
beror
naturligtvis
inte enbart på att man valt att arbeta i storregioner,
det har
också
statliga

andra

orsaker,

verks

existerande

fortsätter

regionindelning

länsstyrelsen.
samordnas

eller

Det

att
anses önskvärt
åter anpassas till den

länsindelningen.

Låt

i Kalmar län
ett par exempel. Länsstyrelsen
oss ta ytterligare
inte skall dras så att de skär tvärs igenom
att regiongränserna
länsindelningama.
I stället skall länen utgöra byggstenar
i regionindelningen. När flera regioner inom samma myndighet
etableras inom länet
hävdar

innebär det att fler kontakter
måste tas med åtföljande
tidsåtgång.
Att
skär genom
t.ex. Banverkets
gräns mellan södra och östra regionen
Kalmar län och inte sammanfaller
med Vägverkets
regiongräns
sades
försvåra

samordningen

regionaliseringar

blir

Följden
av kommunikationsfrågorna.
av större
ofta stora regionkontor.
På dessa kan det ofta på

grund

och bristande
personkännedom
av storleken
vara svårt att få
kontakt med rätt tjänsteman.
Stora regioner medför också långa restider.
Även denna länsstyrelse
föreslår att de myndigheter
som är regionindelade och med regiongränser
som skär rakt igenom länen, får i uppdrag
att förändra
indelningen.
I och med

sin

organisation

så att regiongränsema

bygger

på läns-

samordnings-

att många beslutsfattare
numera inte finns i länet blir
och planeringsarbetet
skriver
tungrott och tidskrävande,

Länsstyrelsen

i Gävleborgs

och förankring
bli

urvattnade

län. Särskilt

svårt är det att få en dialog om
De tenderar dessutom att
i och med att regionerna
täcker

länsstrategier.

av gemensamma
och alltför allmänna

flera län och man är därvid obenägen att precisera långsiktiga
mål. Nya
regionindelningar
försök
är ofta resultat
att
av olika myndigheters
effektivisera
och optimera
sin egen verksamhet.
oftast
De genomförs
och utan att de totala effekterna
utan några regionala hänsynstaganden
för vare sig staten eller samhället beaktas. Detta innebär enligt länsstyrelsens

uppfattning

bl.a. en uppenbar

risk för att många

orter genom

en

Förändrade
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förlorar

uttunning

och sektorsvis

successiv

och villkor

verksamheter

och därmed

kompetens

blir

utvecklingsförutsättningar.

sårbara och får försämrade

beaktats vid bildandet
aspekt som hittills inte tillräckligt
kostnaderna
för resor, tidsåtgång
ökade
de
regionindelningar
olika
är
av
till
möjligheterna
gäller
Detsamma
m .m. för just samverkan/samordning.
administrativt
lokalmässigt,
och samverkan
ett bättre samutnyttjande
En väsentlig

län. Krympande
i Jönköpings
sig Länsstyrelsen
m.m. Så uttrycker
och
ökad tidsåtgång
för
medför
ekonomiska
utrymmet
att
resor
ramar
Om alla releblir
begränsat.
frågor
i
skilda
för samordning/samverkan
beaktas

faktorer

vanta

medför

de många

skilda

regionindelningarna

Det
vad gäller samordningsmöjlighetema.
ett problem
rationaliseStora
bl.a.
kostsamt.
sektorskontor
regionala
antalet
är
stora
finns därför i att samla statlig verksamhet
rings- och effektivitetsvinster
kontor
regionala
Antalet
nivå till en statlig företrädare.
på regional
sammantagna

avsevärt kunna minskas.
uppvisar en splittrad geografisk indelning.
verksamheten
driver var för sig sina egna intressen för att
De statliga sektorsorganen
Detta kan stå i motsats till en för samhället
finna sin bästa lösning.
samordnande
länsstyrelsens
vilket
lösning
optimal
avsevärt försvårar
därmed

skulle

Den statliga

roll,

slutsatsen

är

till

finns

ökar tidsåtgång
verkets

sektorsföreträdarna

de regionala

avståndet
Dessutom

de olika

länsstyrelser.

flera

hos

Det

företrädare

sektorsorganens

ökade

geografiska

en samordning.
på olika håll vilket

försvårar

För Östergötland finns VägBanverket
produktion,
och
i
Växjö
Jönköping
i
organ
CIVo
i Örebro,
Malmö,
och
gods
i
SJ person i Stockholm
sades vara
i Västerås
i Örebro, Telia
osv. Slutsatsen
och resebehov

ytterligare.

regionala

i Sundbyberg,
Lantmäteriet

minskar

möjligheterna

till

sektorssarnordning.

följ ande: Stora

regioner

Nära samverkan

kommuner
med ett femtiotal
är omöjligt
Landshövdingens/1änsstyrelsens
sydost.

verkets

Region

ordnare

kräver

nära och täta kontakter

med kommunerna

jämför
roll

Väg-

som samför att vara

effektiv.
I de
en liknande uppfattning.
och
gäller
det
banverken
vägfall den regionala
som när
koncentrerats
innebär större regioner än län och de ledande funktionerna
Det blir
och dess funktioner.
mellan länsstyrelsen
försvåras kontakterna
mål som
för länsstyrelsen
komplicerat
att hävda de regionalpolitiska
Länsstyrelsen

i Älvsborgs

län framför

indelningen

upp för
organisationers
ställts

den regionala
verksamhet

utvecklingen
täcker

flera län.

i länet,

när andra

statliga
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verksamheter

och villkor

Organisationsfärändringar,
Huvudsyftet

med

uppgiftemas

fördelning

nationella,
Med

strativa
studeras.

tillgänglighet

och sysselsättning

detta

avsnitt är att redovisa förändringar
av arbetsi vissa statliga myndigheter
och verk mellan de
och lokala nivåerna.
Tidsperioden
är 1980-96.

regionala

organisatoriska

SOU 1997:13

förändringar

avser vi även ändringar
under samma period. Tre

dragning
gränsemas
Från i första hand sysselsättningsaspekter

i de administatliga

verk

har vi valt att studera
Riksförsäkringsverket
med de 25 allmänna
försäkringskassorna
samt
Vägverket;
dessa två verk har betydelse för sysselsättningen
på många
mindre orter. I båda fallen kan dessutom finnas en tillgänglighetsaspekt.

Rikspolisstyrelsen

har valts

trygghetsaspekten

lokalt

verkets
finns

huvudkontor

i Stockholms

och

mot bakgrund
av krav på tillgänglighet;
regionalt
för invånarna.
Vägär viktig

är lokaliserat
innerstad.

till

Borlänge,

de andra

två verken

Två av de i denna studie studerade organisationerna,
försäkringskasoch
polisväsendet,
återfinns
bland
de
verk
följer
länsgränsersoma
som
sedan den l januari
1992 den modell där
representerar
na. Vägverket
flera län har slagits samman.
Den operativa
verksamheten
har i flera statliga verk sedan 1980talets

ingång

regionala
heten

förskjutits

nivåerna.

till

Den lokala

och den centrala

uppföljning.

De nationella

uppgifter

och därmed

den

lokala

nivån

och

delvis
och regionala

färre

nivån

från

de centrala

och

får ett ökat ansvar för verksamden regionala för styrning och
nivåerna

arbetstillfällen.

får därför färre arbets-

en konsekvens
av
valt att skapa färre men större regioner
än län. Också av andra skäl väljer allt fler att organisera sig i färre men
Sådana skäl är marknadens
större regioner.
utseende
eller kund-

detta har många

Som

organisationer

underlaget.

Det finns verksamheter
följer länen eller
vars indelningar
sammanslagna
län.
finns
Det
också
organisationer
av
som har
funnit egna lösningar
och vars regionala indelning
är större än länen,
har vi konstaterat.
Vid en omorganisation
väljs oftast idag egna lösbestår

ningar

Ett kompletterande
utan hänsyn till länsgränser.
mönster är att
huvudorter
eller anläggningar
med lämpligt
omland bildar regioner. Låt

oss se hur den regionala organisationen
nala konsekvenser
som kan urskiljas.

har förändrats

och vilka

regio-
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Vägverket

verksamheter

och villkor

reorganiseras

då benämnt Statens Vägverk, senare
1980 var det statliga verket
organiserat
med länen som bas. Genom anknytningen
till
inflytande
regionalt
länen fanns ett tydligt
via länsstyrelsen.
Förei frågor
rörande
länets vägar var vägdirektören.
Så såg
dragande

Kring

Vägverket

1986 när en administrativ
reform genomförregionalisering
De
steg mot en
togs.
tre regionerna blev
Fortfarande
vägdirektörema
föreoch Norrland.
var

organisationen

ut fram

des. Ett första
Öst
Sydväst,

till

i länsstyrelsen.

dragande

länsförvaltningar,
var sin region.
väghållaroch

Fortfarande
uppbyggd
på
var verksamheten
organisatoriskt
blev
regionchefer
ansvariga
för
tre
men
mellan
ingen tydlig
åtskillnad
Det fanns dessförinnan

låg bl.a.
ansvaret
planeringsuppgifter
och uppgiften
att besluta om vilken standard olika
Fortfarande
fanns vid denna
vägar skulle ha, dvs. myndighetsuppgiften.
med en s.k. vägmästare som ansvarig.
tidpunkt cirka 280 arbetsområden
Vägverkets

produktionsansvaret.

till

det

förra

sektor.
av företrädare för offentlig
den organisatoriska
förändringen
1986 var betoningen

styrelse

Ett motiv

I

dominerades

och planeringsperspektiv.
av ett myndighetsställdes
inga
krav
på förändring
sprungen;

var internt framomvärlden.
I långa

Den
från

det en reform i huvudkontoret
i Borlänge och motivet
Det handlar
mönster i Vägverket.
synes ha varit att bryta ett traditionellt
maktstrukturer
i
syfte
rådande
kulturoch
brott
att stärka
mot
ett
om
nationell
planering.
År 1992 genomfördes
förändring
en mer radikal
av Vägverkets
beställar/utförarorganisation.
Reformen
bestod av två delar. En s.k.
stycken

förblev

modell,

initierad

inom Vägverket,

regeringens

genom
positionen

försorg;

genomfördes.

åtgärderna

föreslogs

Två divisioner

skapades

i den s.k. tillväxtpro-

1991.

jämförbart

föreslås.
planeringssystem
nytt
anges att ett
perspektivet
stärks.
För att få ett
är att det nationella
skall de samhällsekonomiska
underlag från alla trafikgrenar

effekterna

beskrivas

I

propositionen

Utgångspunkten

övergång
förändringar

till

och ökad tonvikt

en helhetssyn
i Vägverkets

läggas vid strategiska

projekt.

En

ansågs ge anledning till
och arbetsformer.
Sådana för-

på väginvesteringar
organisation

på 300 miljoner
kronor
per år.
ge en besparing
och
föreslog att Vägverket
organiseras i en myndighetsdel
Samtidigt
hävdades att det är angeläget att inom
en produktionsdel.
bibehålla
och
för
utvecklat
planeringssystem
ett
ett lokalt
ramen
ändringar

borde

Regeringen

regionalt
långsiktiga

inflytande.
planerna

Länsstyrelserna
för länstrafikanslaget

fastställa
de
som dittills
delta
i
planeringsprocessamt

skulle
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sen för riksvägsnätet.
förutsågs.
andra

Den

övergripande
förstärka

delen

En

viss
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koncentration

på

vägprojekt

större

innebar
av reformen
för denna förändring

motivet

Det
en ny regionindelning.
ha
varit
önskan
att
synes
en
planeringen av vägtransportsystem
Länsstyrelet.
skulle därmed förändras. De politiska
priorite-

den nationella

sens roll för Vägverket
ringarna bör preciseras

bli mer styrande. Regeringen
bör
planeringen.
Inrättandet
av
av en
infrastrukturfond
ansågs innebära att arbetet inriktades
mot att planera,
finansiera
och genomföra
investeringar
större sammanhållna
av natiodärför

nellt

förtydliga

intresse,

Till

och därmed

inriktningen

skrev

regeringen.

för Vägverkets

grund

långsiktiga

planering

för drift,

underhåll

och utveckling

av det statliga vägnätet bör ligga en starkare politisk
styrning
regeringsdirektiv,
framhölls
vidare i
genom mer utvecklade
regeringsförslaget.
Dessa bör bl.a. utifrån tillväxtoch fördelningspolitiska strävanden

tjänster

ange målen för den statliga
skall erbjudas.
På Vägverket

som
genom dialog, undersökningar
påverkar
verksamheten
och

och analyser
de tjänster

väghållningen
ankommer

och de vägdet därför

att
att brukarkraven
produkter
som erbjuds:

säkerställa
och

Genom

kostnads- och
baserad samhällsekonomisk
en systemanalytiskt
kan förslag till långsiktiga
investeringsplaner
och planer
intäktsanalys

för

drift

och

program
för miljö

underhåll

utformas.

på systemnivå.

Resultatet
skall

Programmet

bör vara
även redovisa

ett nationellt
konsekvenser

och naturresursanvändning

samt inverkan
av samhällsplaneUnderlaget
för
redovisning
hämdenna
m.m.
med de intressenter som ansvarar för sådana frågor på

ring, näringslivsutveckling

tas genom dialog
olika nivåer i samhället.
På

regionala
på systemnivå
sätt skulle
program
borde
utarbetas
i
kontakt
med brukarna
Dessa
nära
upprättas.
program
och de politiska
hanterar
fördelningsfrågor
på
regional och
organen som
lokal
viktig

motsvarande

nivå.

Länsstyrelserna

aktör

angavs i propositionen
sammanhållande
länsnivå.
organ
som

därvid

utgöra

en

Den nya organisationen
I propositionen

behandlas

för att kunna realisera
år. Förslaget
vilade
verksamhet

på

den

nämnda

där myndighetsuppgiftema

tions- och affärsverksamhet.
sationen

också Vägverkets

rationaliseringskravet

är indelad

Vidare

i distrikt.

förslag till ny organisation
på 300 miljoner
kronor per
uppdelningen
av Vägverkets

särskiljs

från

verkets

produk-

konstaterades

Dessa

att produktionsorganisades utgöra den fasta basen

i
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verksamheter

och villkor

och till vilken decentralisering
av
ske i största möjliga utsträckning.
uppfattning
innebar
till
Enligt
Vägverkets
större
en övergång
och rationaliseringar.
Vid valet av
regioner betydande effektiviseringar

produktionsorganisation

Vägverkets

arbetsuppgifter

huvudort
bäst

skulle

region

i respektive

med

hänsyn

hade Vägverket

verkets

till

uppgifter

och

att utgå från vad som är
verksamhet
hänsyn
till

regional balans, arbetsmarknad
transportmönster,
vägnätets utbredning,
behöver inte nödvändigtvis
Huvudorter
i produktionsområdena

m.m..

hävdade regeringen.
samm anfalla med regionhuvudorter,
verkets
uppfattning
möjliga.
enligt
var
Regeringen

biträdde

alltså

förslag

verkets

och betonade

sker på företagsmässiga

produktionsuppgifter

Flera alternativ

grunder.

att verkets
Det är särskilt
på
konkurrens

utnyttjar
och verkar för
att Vägverket
förordade
med andra ord konkurrensproducentområdet.
Regeringen

betydelsefullt

av verkets produktionsapparat.
ansåg regeringen
att Vägverket
organisationen,
vunnits
den
av
nya

utsättning

Vidare
heter

Regeringen

produktionsorganisationen.
verksamhet
ser: Vägverkets
Vägverkets
styrelse.
Enligt

kan överväga att, när erfarenhelt eller delvis bolagisera

avvisade

tanken på regionstyrel-

bör även fortsättningsvis
bedömning
regeringens

ytterst ledas av
var det verkets

samt att avgöra vilka
att kunna uppnå aviserade besparingar
Vi
dock
vad
lämpliga.
etableringsorter
att Vägverket
anser
som är mest
bör göra en förnyad
i några myndighetsregioner
avser huvudorter
bedömning
utifrån behovet av regional balans. Vi delar även Vägverkets

uppgift

bedömning
behöver
Uttrycket

inte nödvändigtvis

i produktionsområdena
att huvudorten
sammanfalla
med regionhuvudorterna,
regional

balans

synes

emellertid

skrev
inte

regeringen.

ha preciserats,

än

operationaliserats.

mindre

vilja att inte dela länen. Det var Vägverkets
var riksdagens
lägga
beställaxfunktionen
på en ort och produktionsfunktioatt
nen på en annan. Syftet var att särskilja beställar- och utförarkompetensen. Riksdagens ståndpunkt blev att Vägverket borde ta regionalpolitiska
Det

önskan

och
vid val av huvudorter.
Det handlade både om väghållardelen
till vilka orter
inte ställning
Däremot tog riksdagen
som borde väljas.
gång. Det
Vägverkets
förslag modifierades
under beslutsprocessens

hänsyn

produktionsdelen.

finns

idag sju regioner

för beställarfunktionen.

att ingå i sydöstra Sverige
En ny förändring
är under genomförande
områden.
Skåne kommit

På produktionssidan

och Stockholm
innebärande

har

i Mälardalen.
tre produktions-
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lokaliseringar

av kontoren
som hade föreslagits
av Vägverket
Här tvingades Vägverket till olika typer av regionalpolitiska

ifrågasattes.

överväganden.
År 1993 fördes

Trafiksäkerhetsverket

in under Vägverket

varigenom
fick ett sektorsansvar
för trafiksäkerheten
inom vägtransportDetta har därefter utökats att omfatta miljö, handikapp, yrkes-

Vägverket

systemet.
trafik, kollektivtrafik,
beslut

genom
verksamhet

informationsteknik

och forskning

och utveckling

i Vägverkets
av riksdagen. Här finns alltså en förskjutning
för det svenska vägtransportsystemet.
mot ett totalansvar

Därmed

skulle kunna sägas att tyngdpunkten
har förskjutits
mot storstad
glesbygd
bakgrund
det
vidgade
än.
mot
ansvaret i första
snarare
av att
hand finns att bevaka i storstadsområdena.
Därmed skulle också någon
effekter
kunna
betraktas
sorts rumsliga
som sannolika
av denna
övergång mot ett totalt ansvar.
Den

regionala

organisationen

skiljer

sig

markant

mellan

de två

divisionema

och produktionsomsamt mellan de enskilda regionerna
Regionema
fick nämligen
stor frihet vad gäller organisation,

rådena.
ekonomi

och

personal.

nätverksorganisation
sköta

samråd

En

likhet

är att regionerna

med undantag

med

av Region
och regionala
aktörer.

lokala

länsplaner,

som omfattar investeringar
kollektivtrafik,
regionala
flygplatser
också

beredningsorgan

med

kollektivtrafik
männen
slutanderätt
beträffande

i statliga
och

deltagare

och

från

I länsstyrelsen

kajanläggningar.
trafikverken,
LTA.

upp
för

en
att

antas
länsjämvägar,

länsvägar,

handelskammaren.

länstrafikanslaget

bygger

Mälardalen

finns

Här

trafikhuvud-

Styrelsen
Däremot

har

be-

ingår

inte

underhåll

i länstrafikanslaget
och är inte
av länsvägar och länsjämvägar
ansvarsfråga
för
länsstyrelsen.
För
övriga
väghållningsplaner
en
nationella
och regionala
länsstyrelsen
endast remissorgan.
- är
År
Regioner,
produktionsområden
och distrikt följer länsgränsema.
heller

1980 fanns cirka

280 s.k vägstationer

ingående

i förvaltningarna.

Dessa

fanns

utlokaliserade
i framför
allt glesbygdsomav tillgänglighetsskäl
råden. Idag har dessa reducerats
till 30 arbetschefsområden
kvar

produktionsorganisationen.
rumsliga

effekter.

Dessa

Vi ser ånyo en organisatorisk
förändringar
har emellertid

förändring
i de flesta

med
fall

kunnat

ske utan motstånd från de lokala nivåerna.
Innebär
den organisatoriska
förändringen
rolluppdelningen
och
regionindelningen
samordningen
med andra offentliga
verksam- att
heter har påverkats
Vägverket
betonar både konkurrens
och samverkan
med

andra

trafikverksamheter.
Här finns
planering
en nationell
Banverket,
Luftfartsveräven de tre andra transportverken,
Sjöfartsverket.
De geografiska
indelningama
i de fyra trans-

innefattande
ket och
portverken

skiljer

sig dock.

Det förefaller

inte leda till

några problem

i
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från Vägverkets
idag

genom
kontakter.
informella

tjänstemännen

lokal

remissförfarandet

där

sker

kompletterar

mellan
finnas en asymmetri
jämfört
med
har
kunskapsövertag
ett
som
tjänstemän.
och länsstyrelsens
Här kan emellertid

från Vägverket

kommunpolitiker

Minskad

nätverk

och villkor

med länsstyrelserna

Samordningen

utgångspunkter.
informella

verksamheter

särskilt

närvaro

Sammanfattningsvis

innebar

på mindre

orter
förändringarna

de organisatoriska

i Väg-

i en beställar/utdels en rolluppdelning
i
svårt att avgöra om de förändringar
prioritering
innebär en annorlunda
av effek-

verket dels en regionindelning,
förarmodell.
Det är självfallet
verket

som har redovisats
till
en koncentration

och en prioritering
av dessa.
mil och
kunde
sina
30
till en vägmästare som
Idag saknas motsvarighet
känner
kände ett ansvar för att vägen var i gott skick. Entreprenören
Utinte detta ansvar. Det är i långa stycken fråga om en ansvarsfråga.

tivitet,

stora

orter

snabbt och
har gått mycket
av konkurrensutsättningen
utfört
får
arbetet
överväganden,
kanske är det feltänkt. Kortsiktiga
man
Så
ökade kostnader.
till en lägre kostnad, leder kanske till långsiktigt
Men orsaken därtill
uttryckte
sig en intervjuperson.
är främst bevecklingen

sparingskrav.

Här finns

motstridande

förskjutningar,
notera
förändringarna.

kan

har

men avgörande, om vi
de organisatoriska
varit

tendenser,
knappast

dokumentation
Ofta nämns i Vägverkets
att samhällsekonomiska
för
Sveriges
totalt
in.
Ett
bedömningar
vägtransportsystem
vägs
ansvar
bedömning.
samhällsekonomisk
I produktionsinnebär i sig en sådan
vara renodlat företagsekonomisFokus i
också intentionerna.
så
styr;
var
som
mellan
storstadsområdena
och
har förskjutits
verksamheten
vägar
mot
Vägverkets
inriktningen
i
förändrade
den
dessa. Det är sannolikt
att
inte hade varit lika lätta att förverkliga
ambitioner
under 1990-talet
utan

organisationen

förefaller

det emellertid

ka utgångspunkter

nedmontering
vägssatsningar

av det regionala inflytandet.
mellan storstadsområdena

hade förmodligen

försvårats

i
nämnas att satsningarna
skapa
en större
av att de skulle
i den meningen
Men det finns motkrafter

bas. Det bör
en stark regional
storstäderna
till stor del motiverades

med

Tillväxtpropositionens motor-

dock

för landet som helhet.
kraftkanske framför allt skogsindustrin,
och näringsliv,
kommuner
att
också
här
tillväxtArgumenten
tillgänglighet.
fullt agerar för ökad
är
betydeldå man pekar på skogsindustrins
orienterade,
stora ekonomiska

tillväxt

se. Det är i minskande

grad sysselsättningshänsyn

som åberopas.

179

180

Förändrade

verksamheter

och villkor

Produktionsorganisationen
fällen.

fanns

Dessa

förändras

i huvudsak

och

förlorar

arbetstill-

Styrelsens

orter.
sammanfrån offentlig
sektors företrädare till

har som nämnts förändrats
för näringslivet.
representanter

går inte att driva ett företag och samtidigt
ta regionalpolitiska
Vi konkurrerar
och då kan vi inte ta hänsyn till regional
Enda kontakterna
med den lokala nivån är idag att vi raggar

hänsyn.
balans.
jobb,

markant

på mindre

sättning
Det
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så uttryckte

sig en intervjuperson
inom produktionen.
vid dessa
att avgöra vilka som är vinnare och förlorare
omorganisationer.
Det är dock klart att för den enskilde
och i viss
mån för kommunen
blev det längre väg till beslutsfattaren.
Det
förefaller
inte osannolikt
prioriteras
får det
att när effektivitetsmål
regionala
och lokala
inflytandet
innebär
att också
ge vika, vilket
Det

är svårt

regionalpolitiska
just

den

hänsyn

regionala

tonas
hänsynen

ned. Det förefaller
och

framför

sannolikt

allt

då

att det är
hänsynen
till

glesbygden,

som förs fram på lokal nivå.
med ett undantag
karaktäriseras
av en organisation
syftar
till
bygga
nätverk
för
fånga
lokala
händelser och
att
att
som
upp
strategier. För detta har man också som regel enheter i länsresidensstädema
dvs. där de förra vägförvaltningarna
fanns
enheter inordnade
i regionkontorets
organisation.
Det bör också noteras att olika uppfattningar råder om huruvida länsstyrelsens
roll har förstärkts i och med
Regionema

att en kommunikationsexpert
Landshövdingarna
var ganska
tionen

före

reformen

har blivit

föredragande

i dess styrelse.

mangrant kritiska till den nya organisa1992. Man ville inte förlora de nära kontakterna

vägdirektör
i länet. Nu samordnar man emellertid
man hade med sin"
verksamheten
väl över kommungränsema.
Idag bygger förankringen
på
remissförfarande
inför beslut och framför
allt genom olika former av
framför allt informella
kontakter
formell struktur saknas
mellan
- en
Vägverket
regionalt/nationellt
och länsstyrelser
och kommuner.
Det är
den bild Vägverket
Vägverket
emellertid
inte
bilden
ger.
ger
av att

länsstyrelsen

har stärkt

Omorientering
Polisens
En del

av polisväsendets

övergripande

människors

trygghet.

i detta

arbete

punkten

i polisarbetet

reducera,

brottsligheten

i ett tidigt

sin position.

mål och organisation

mål

och att öka
är att minska brottsligheten
polisen pågår ett omfattande
reformarbete.
vilken
innebär att tyngdär närpolisreformen,

Inom

flyttas

dem

som berörs av, och kan
och att polisen får större möjlighet
att gripa in
skede. Statsmaktema
har formulerat
målet att när-polisen skall
närmare
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utgöra basen i polisens
av närpolisverksamheten
länets

30

procent
Västmanlands

verksamhet.

Denna

har i flertalet

målsättning

för utbyggnad
att avse cirka
Malmöhus
och

till

län preciserats
Jönköpings,

totala

och villkor

verksamheter

resurser.
av
län har angett målet till 35 procent och några län har
till att länen stannat för cirka 30
angett ännu högre siffror. Bakgrunden
län är det ett resultat av
I Stockholms
procent som mål är varierande.
invånare,
i andra län av att
närpolis
000
få
1
ambitionen
att
per
en
och därmed den
skall vara basen för verksamheten
närpolisverksamhet
verksarnhetsgrenen.

största

enskilda

polisen

är att öka tryggheten
eller
sysselsättnings-

främja

Syftet

och minska

med

sektorns

brottsligheten

anslag

till

i länen, inte att

mål.

andra regionalpolitiska

ställning till ett stort antal frågor om
Under 1984 tog statsmakterna
i två steg.
den s.k. polisreformen
Då genomfördes
polisverksamheten.
från 1981 års
på förslagen
byggde
i allt väsentligt
Polisreforrnen
framhölls

Rikspolisstyrelsen

Beträffande

polisberedning.

bl.a. styrelsens

polisväav ett modernt och effektivt
och fram till reformeringen.
förstatligandet

för uppbyggnaden

stora betydelse
sende under åren
Följande
uppgifter

från

citat ur regeringsförslaget
prop 1983/84:81.

belyser

synen på styrelsens

roll

och

även fortsättningsvis
uppgifter
inom polisväsendet.
Det är emellertid
anförtros betydelsefulla
och anpassas
naturligt
att styrelsens arbete nu ges en annan inriktning
på polissidan
till det samhälle och den förvaltningsstruktur
som vi har
min uppfattning

Enligt

bör Rikspolisstyrelsen

I ett uppbyggnadsskede
idag och kan möta i framtiden.
av det statliga
polisväsendet
var det enligt min mening befogat att styrelsen gavs delvis
långtgående befogenheter
gentemot den lokala och regionala polisorgafår anses avslutat har
nu, efter 20 år, uppbyggnaden
främst
den lokala verksamcentral
styrning
stark
över
av en
bort. Samtidigt
sida fallit
heten från styrelsens
växer andra, viktiga
område.
på polisväsendets
uppgifter
fram för en central myndighet

nisationen.

När

behovet

kan i mycket hänföras till olika former av central
Dessa nya uppgifter
polismyndighetema.
service samt stöd och råd
redovisas
1990. Där togs
En ny samlad syn på polisverksarnheten
1980-talets
vidareutvecklingen
rörde
frågor
antal
ett
av
som
upp
polisreform.
framtida

Bla.

beskrivs

regeringens

syn

på

Rikspolisstyrelsens

roll.

innebär
av rikspolisstyrelsens
en betoning
nu anfört
regeringen och ett serviceorgan
funktioner
som ett förvaltningsorgan
i övrigt. Till funktionen
polisorganisationen
som förvaltningsorgan
Det

jag

beslut till polisorganisatiohör bl.a. att föra ut statsmakternas
och
att följa upp hur statsöver polisväsendet
nen, att utöva tillsyn
och
makternas beslut omsätts i praktiken samt att i anslagsframställning
regeringen

181

182

Förändrade

verksamheter

och villkor

på annat sätt lämna statsmakterna
polisens verksamhet
och underlag
polisen.
räknas

Också
hit.

information
för beslut

rikspolisstyrelsens

Stödet

utbildning,
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till

centrala

polisorganisationen

administration,

ADB-stöd

om läget beträffande
rörande
av statsmakterna
arbetsgivarfunktioner
kan

gäller

bl.a. metodutveckling,

och teknisk

utveckling.

Därtill

kommer

har viktiga
polisiära
uppgifter,
bl.a. av
att rikspolisstyrelsen
samordningskaraktär,
på området som rör landet som helhet, framför allt
narkotikabrottslighet,
ekonomisk
när det gäller
kriminalitet
och
organiserad brottslighet.
Propositionen
behandlades av riksdagen under

hösten

1990 JuU

Vid

1990/91:24,

rskr.

1990/9l:210.

mitten

infördes delvis en ny ledningsmodell
för
av 1980-talet
polisen,
den s.k. länspolismästarmodellen.
Samtidigt
skedde en viss
delegation
av ekonomiskt
ansvar, från central nivå till lokal nivå. År
1992 genomfördes
länspolismästarmodellen
i hela landet. Samtidigt
genomfördes

en budgetrefonn,
som innebar att mål- och resultatstyming
infördes. Rikspolisstyrelsen
har infört
samt ett system med rambudgetar
modell
för
fördelning
anslagen
till
länen
huvudsakligen
en
av
som
bygger

på

respektive
samband

till
en per capita fördelning
av de polisiära
resurserna
län. På länsnivå
kan man nämligen
konstatera
ett starkt
mellan
antalet
anmälda
brott och antalet
invånare.
Mot

bakgrund

med
av detta framstod
en per capita modell - en fördelning
befolkningstalet
och dessutom
som utgångspunkt
vara mest lämplig
ligga i linje med fördelningsprincipema
inom andra områden
inom
statsförvaltningen.

brott

gällde

skulle

Sambandet mellan befolkning
och antalet anmälda
bara upp till en viss nivå. Därefter inträdde vad som
kallas
där såväl
antalet
brottsen storstadseffekt,

dock

kunna

anmälningar

meddelanden
som antalet ingripande
per invånare fick ett
högre värde. Man ansåg att detta förhållande
kunde tyda på
strukturella
förhållanden
generell
karaktär,
motiverade
större
av
som
behov av polisiära
tjänster, den s.k. strukturfaktom.
I vissa län förelåg
verksamhet
Dessa verksamheter
som var oberoende
av folkmängd.
signifikant

kostnadsberäknades
sjöpolisverksamhet

schablonmässigt

Om

utfallet
man betraktar
invånare framstår skillnaderna
holms
län.

och benämndes

beslutspaket,

t.ex.

och fjällräddning.

län har dubbelt

i termer av antalet poliser per l 000
mellan länen som mycket stora. Stockså många poliser som exempelvis
Kristianstads

Förändrade
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verksamheter

och villkor

Organisation
Polisen

förstatligades

mellan

polis,

landsfiskalens

år 1965. Då delades
och

åklagare

kronofogde.

Landet

uppgifter

indelades

i

upp
119

polisdistrikt

och ett var en egen myndighet.
Denna
vart
som
har i stort varit bestående ända fram till budget- och länspolismästarreforrnen
år 1992. Då fick länsstyrelserna
befogenhet
att
organisation
själva

besluta

om länets indelning
de allra
flesta
länen

1997

har

polismyndigheter

är

totalt

i polisdistrikt.
endast

polismyndigheter

är att vänta inom
innebär att polismyndighetsindelningen
den nuvarande
länsindelningen.
Rikspolisstyrelsen

inrättades

ett
fortsatt

En

31.

Vid

ingången

polisdistrikt.
reducering

i

av år
Antalet
antalet

de närmaste åren, vilket på sikt
kommer
med
att sammanfalla

inför

förstatligandet

och

är central

för polisväsendet.

förvaltningsmyndighet

i länet och har det överär det högsta polisorganet
i länet. Länsstyrelsens
gripande
ansvaret för polisverksamheten
ansvar
och befogenhet
vad gäller polisverksamheten
utövas i de flesta fall
Länsstyrelsen

genom länspolismästaren.
Polisdistrikten
är indelade
indelade

Verksamheten

nad av närpolisen.
Omstruktureringen

kännetecknas

vakthavande

vidare

av en fortsatt

sjunkit

befälsfunktion

befäl i länet under

skall
är att rationalisering
inom polisverksamheten

duktiviteten

i ledningsatt rationalisera
dra ned på den polisoperativa
utbygg-

under senare år har inneburit en rationalisering
av
på så sätt att ett antal chefsfunktioner
Länsstyreli den regionala och lokala organisationen.

serna har rationaliserat
har färre vakthavande
nivån

och inte

ledningsfunktionema

inte längre behövs

krav

har varit

i besparingsarbetet

och administration

verksamheten.

de högsta

Dessa kan i sin tur vara

i närpolisområden.

Inriktningen
funktioner

i polisområden.

något

icke frekvent

åstadkommas
sänks.

inom

Det

utan
bedöms

verksamheten

så tillvida

att man
tid. Regeringens

att den operativa
klarlagt
att proBrottsutredningar.

vara komplexa,
men värderas i första hand utgöra
Också verksamhetsgrenen
den
pågående
omorganisationen.
av
Övervakning har något minskat
sin produktivitet
som en följd
av
och administrativa
förändringar.
omorganisationen

Orsakerna

tycks

effekter

Rationaliseringama
och

utveckling

svar
problemorientering

resultatanute i länen och med ett decentraliserat
brottsförebyggande
arbetssätt
närpolis,
av nya

etc. samt samordning
av personal- och ekonomiställer
krav
på
utveckling
administration
stora
av det koncernövergripande teknikstödet.
Bland annat har man arbetet med renovering
av det

183

184

Förändrade

verksamheter

nationella
länet

och villkor

radiosystemet

från

ett

ställe
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så att vakthavande
befäl skall kunna leda hela
för att få ner de stigande underhållskost-

samt

nadema.
Länsstyrelserna
förändringar

har fått ökat ansvar för polisverksamheten.
kan länsstyrelserna
besluta

i polisförordningen

ning i polisdistrikt,
ningen

vilket

har baserats

tidigare

på följande

var riksdagens
förutsättningar:

uppgift.

Genom

om indelDistriktsindel-

merparten
av polisens
Det är genom samarbete med närsamhällets
övriga
polisen
har
bäst
möjligheter
att bidra till trygghet och att
resurser som
angripa brottslighet
i tidiga stadier. Därför skall den löpande operativa
verksamhet

är lokal.

övervaknings-,
på lokala
den

utrednings-

polisenheters

regionala

och problemorienterade

verksamheten

bygga

självständighet

ledningens

och ansvara Länsstyrelsens
övergripande
ansvar för effektivitet

och
och

ekonomi

skall utövas genom årsvisa mål, anslagsramar och anvisningar
bl.a. om samverkan
inom regionen,
genom kontroller
av den lokala
verksamheten
tillsättning
och
avveckling
samt genom
av högre lokala
chefer. Främsta kriteriet
vid distriktsindelning
bör vara bärkraft,
dvs.
underlaget
trygghet

för en polisorganisation
som med egna medel kan skapa
för områdets invånare och bekämpa den lokala brottsligheten

för områdets

framgång.

invånare

och bekämpa

Det saknas emellertid

den lokala brottsligheten

tillförlitliga

med rimlig

mått på dessa effekter

polisiär verksamhet.
År 1992 etablerades
län.

Det

med länspolismästare
en organisation
chefen
för
den
att
största polismyndigheten
chef.

innebär

också är regional
Riksdagen
beslutade

500 miljoner

skulle

under

åren.

sparas inom
Besparingama

främst

genomföras

år 1993 att sammanlagt
Justitiedepartementets
område
skulle

i sin helhet

ske inom

av

i samtliga
i länet
kronor

de kommande

polisväsendet

och

rationaliseringar

samt med en övergång till
polisutbildningen.
Summan
motsvarade

genom
studiemedelsfinansiering
av
cirka 5 procent av polisväsendets

totala anslag. Senare tillkom

ytterliga-

på 235 miljoner kr för budgetåret
1995/96.
re ett besparingskrav
Budgetåret
1992/93 infördes ett nytt budgetsystem
som förutsätter
resultatorienterad
ramanslag.

en
och att medlen anvisas som
av verksamheten
innebar också ökade krav på uppföljning
och

styrning

Reformen

utvärdering

och ekonomiansvar
följdes åt. Varje
samt att verksamhetsskulle utarbeta ett program för fortsatt rationalisering
av
polisverksamheten
för att länens samlade polisresurser
skall kunna
länsstyrelse

användas

så effektivt

Indelningen

som möjligt.
i närpolisområden
följer

kommungränserna

där kommu-

Större kommuner
är ofta indelade i flera
nen utgör ett närpolisområde.
närpolisområden.
Antalet
poliser
i närpolisområdena
styrs av be-

Förändrade

SOU 1997:13

folkningsunderlag,

brottslighet

förekommer

när det gäller

områden till
År 1995

7-8

och struktur

antal invånare

verksamheter

i övrigt.
per polis;

och villkor

Stora variationer
från

1 000 i vissa

000 i andra.

närpolis.
var ungefär 10 procent av landets polispersonal
Ungefär 60 procent av landets befolkning
omfattades
närpolisverkav
samheten.
Detta förutsätter
ofta med målet att
en lokal anpassning,

närpolisen

skall

utgöra cirka 30 procent av verksamheten.
har inneburit
nya budgetprocess
en utökad frihet för de
polismyndighetema
sina medel. Ytterligare
att fritt disponera

Statens
lokala
uppgifter

har

delegerats

från

nationell

till

regional

nivå,

såsom

för-

delning av medel, samordning
och samverkan
inom och mellan länen,
ekonomisk
förvaltning,
administrativt
stöd och Verksamhetsuppföljning.
Polisdistrikten

vilka sänds in till Riksupprättar egna årsredovisningar,
därefter
årsredovisning
för hela
samlad
upprättar en
som

polisstyrelsen
polisväsendet.
mitten

Vid
personal

av 1990-talet
var antalet poliser cirka 17 600 och annan
7 100. Fördelningen
mellan män och kvinnor var 66 pro-

cirka

och polispersonal
Polischefspersonal
cent män och 34 procent kvinnor.
personalen
utgörs till drygt 85 procent av män. Den administrativa
del av kvinnor
Speciella
78 procent.
utgörs däremot till övervägande
rekryteringsinsatser
har gjorts för att få en ökad andel kvinnor
och
med invandrarbakgrund.

personer

Riksförsäkringsverket

och försäkringskassorna

Riksförsäkringsverket
överta
andra

och

det administrativa

bidragsförskotten,
värnpliktiga.
anställda

Till

Under
reformer.

administrationen

av förmåner
denna utveckling

under

1970-talet

som tidigare legat på
av barnbidragen,

utbetalningen

till

följd

fördubblades

av
i försäkringskassorna,

årsarbetare

fick

för uppgifter

ansvaret
exempel

till

myndigheter,

försäkringskassorna

från 8 000 årsarbetare

studerande

och
antalet

1970 till

18 700

1980.
1980-talet

tillät

Den offentliga

ekonomin
sektorn

inte utökad

blev föremål

konsumtion

för neddragningar.

och nya
Detta

gällde

inte minst försäkringskassorna
fick
som genom rationaliseringar
se sin personal reducerad från 18 700 årsarbetare år 1980 till 16 400
årsarbetare
1987. Samtidigt
genomfördes
emellertid
nya reformer,
barnbidragen
höjdes och föräldraförsäkringen
byggdes ut och kompletterades. Som en följd av detta ökade antalet årsarbetare vid försäkringskassorna

till

arbetsgivarna

17 100 vid årsskiftet
betalar

sjuklön

1991/92.
de

två

När sjuklönen
första

veckorna

infördes

1992

förändrades

185

186

Förändrade

verksamheter

uppgifterna
försvann

och villkor

ytterligare.
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stora volymen
försäkringskassoma

Den

samtidigt

sjukpenningsprövningar
fick

ett avsevärt vidgat
som
för
yrkesinriktad
rehabilitering.
för
Ansvaret
rehabiliteringen
på
ansvar
lokal nivå medförde
med ca 2 000 personer i
en sysselsättningsökning
landet.
Riksförsäkringsverket

är central

förvaltnings-

och tillsynsmyndighet.

Verket

och övervakar
tillämpningen
ger råd och anvisningar
av lagar
och villkor
för effektivitetsfrågor.
Försäkringskassan
samt ansvarar
finansieras
med statliga medel och jämställs
med statliga myndigheter
i de flesta

Försäkringskassoma

avseenden.

av den statliga länsförvaltningen.
Försäkringskassoma
är alltså

idag

och

25

administrerar

aldrig

Socialförsäkringens

varit

en del

ansikte

utåt

försäkringskassor,

en i
kommun,
samt en i Göteborgs
tar emot
ansökningar
och beslutar om ersättning.
Det är huvuduppgiften.
Inom
och ett antal lokalkontor
och andra
varje kassa finns ett centralkontor
varje

försäkringen.

har dock

allmänna

landstingskommun

serviceenheter.

Organisation
En allmän
inrätta

försäkringskassa

lokalkontor

enligt

föreskrifter

Riksförsäkringsverkets
lokalkontor

skall

lagen om allmän försäkring
det bedöms erforderligt.
Enligt

i den omfattning

skall försäkringskassan

Verket

i varje kommun.

rekommenderar

ha minst

ett

vidare

att lokalkonVidare bör det

försäkringskompetens.
tor har en i princip heltäckande
eller med stora avstånd finnas
i kommuner
med större invånarantal
lokalkontor
försäkringskassan
finner motiverat
med
ytterligare
som
hänsyn

till

de lokala

där geografiska

förhållanden.

För att upprätthålla
en god service så motiverar
ässiga förhållanden

eller kommunikationsm

kan lokalkontoren
kompletteras
med olika former av mindre enheter
heltäckande
kompetens.
inte
behöver
ha
samma
som
Antalet lokalkontor
senare hade antalet sjunkit
var 1980 455. Tio
1995/96 nere i 359. De centrala kassornas
till 414 och var vid årsskiftet
anställda

har minskat

kraftigt.

än marginellt.
Varje
försäkringskassa
socialförsäkringsnämnder
socialförsäkringsnämnder.
angivna
övrigt
missnöjd

Lokalkontorens

har minskat,

anställda

leds av en styrelse. Därutöver
med valda förtroendemän.
Totalt
Nämnderna

fattar

beslut

i

vissa

finns

s.k.

finns

264

ärenden

skälighetsbedömningar.
i lag, när det handlar om utpräglade
Om en försäkrad
fattas besluten
i regel av tjänstemän.
med

ett beslut

kan han först

begära

omprövning.

om

I
är

Ett över-

Förändrade
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klagande

verksamheter

och villkor

till länsrätt och senare eventuellt
till kammarrätt.
Försäkringskassoma
samverkar
i
är regeringsrätten.
Försäkringskasseförbundet,
en intresse- service- och arbetsgivarorganiSista

går därefter

instans

sation.
Före 1982 var rollfördelningen
mellan den regionala/centrala
och lokalkontoret
hårt styrt. Uppgiftsfördelningen
var fastlagd.
har man gått mot ökad självständighet
och fri organisation.
lokala

nivån

skall

organiseras

kassan
Därefter
Hur

den

beslutas

dvs. på
av försäkringskassan,
nivån varierar starkt mellan olika

länsnivå.

Det innebär att den lokala
landet.
av
1980-talet
karaktäriserades
För det
av en decentraliseringsprocess.
första har en förskjutning
och en decentralisering
från Riksförsäkdelar

ringsverket

till

centralkassoma

har överlämnats

från

ägt rum. Det finns
Riksförsäkringsverket

exempel
till

på ärenden

centralkontoren,

som
t.ex. tillsättning
av vissa tjänster och vissa organisationsfrågor.
Samtidigt
påbörjades en process som innebar en decentralisering
till
lokalkontoren.
har eget budgetansvar.
En del lokalkontor
Föreståndarna
fick en helt ny roll. De blev kontorschefer
med budgetansvar
samt
Det innebar att antalet personer
ansvar för bl.a. personal och ekonomi.
verksamma
vid lokalkontoren
ökade, medan de minskade på nationell
och regional
omfatta

nivå.

En lagändring

medförde

mer än en landstingskommun
kunde Malmö
och Malmöhus

Därmed
samman.
Regeln
kommun

kan
att en försäkringskassa
eller landstingsfri
kommun.

allmänna

försäkringskassor

gå

skall ha minst ett lokalkontor
i varje
om att försäkringskassan
har under åren aktualiserats
vid skilda tillfällen.
Försäkrings-

kassorna

har mot bakgrund
av decentraliseringen
av försäkringshandläggningen
haft målsättningen
med egen bas för
att skapa lokalkontor
fullt ut på den lokala nivån och med
att ansvara för verksamheten
kompetens
detta

och

framgått
särskilt

för all individinriktad
mot
antalet

bakgrund

de allra minsta

Ett väl förgrenat
grundläggande
enhet kring
anledning
kommun,
olika

av

lokalkontor

ärendehandläggning.
allt

mer
minskat under

med

har

resurser,
som
de senaste åren. Det gäller

kontoren.

lokalkontorsnät

är enligt Riksförsäkringsverket
av
för kassornas verksamhet.
Kommunen
är den
all grundservice
och det finns då inte
är uppbyggd

betydelse
vilken

att frångå
har verket

alternativa

huvudprincipen
hävdat.

lösningar

i varje
om minst ett lokalkontor
emellertid
skäl för att överväga
kan anses uppfylla
huvudregeln
om

Det finns

som
i varje kommun.
ett lokalkontor
i den fördjupade
anslagsframställningen

minst

behovet

I samband

krympande

av att analysera

olika

Riksförsäkringsverket
för

organisatoriska

har därför

1995/96-1997/98
utvecklingsaltemativ,

pekat på
t.ex.

187

188

verksamheter

Förändrade

och villkor

att ledningsfunktioner
läggs
specialfunktioner

flera

lokalkontor

på vissa

kontor,

läggs

medan

andra

vissa
samman,
läggs på andra

och ge underlag
på verksamheten
att nå viss volym
ärenden eller funktioner.
för lågfrekventa

för

enheter

för
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kompetens

i Sverige

Försäkringskassan

I översynsutredningen

för

presenterades

Huvudtesen
i betänkandet är ett
ett förslag om ett förstatligande.
tydliggörande
framför
allt
förstatligande
ett
av rollfördelningen
men
försäkringskassoma.
I
och de allmänna
mellan Riksförsäkringsverket
1996

och inte endast
utser således staten samtliga styrelseledamöter
idag övriga
idag;
landstinget
och vice ordförande
utser
som
roll i försäkringskassorledamöter. Detta skulle innebära att landstingets
lägges på försäkringskassedirektören.
na försvann. Beslutsfunktionema

förslaget

ordförande

Stark

lokal förankring

vara begränsade, om vi ser
påverkas. Det är centralkontoren
beslutar om var
försäkringskassestyrelsema
de 25 allmänna
- som
Det
mellan lokalkontor.
lokalkontor
skall finnas och arbetsfördelningen
nivån,
på den lokala
är uppenbart
att det nu pågår en förändring
förefaller

Sammanfattningsvis

arbetsuppgifter

förändringarna

och tillgänglighet

till hur sysselsättning

omfördelas

Effektivitetsskäl

lokalkontoren.

mellan

synes förklara de senaste förändringarna.
från centralkontor
kassoma
har det skett en decentralisering
Inom
har flyttats
lokalkontor.
Här är förändringarna
stora. Arbetsuppgifter

och

besparingskrav

lokalkontoren,

bl.a.

och assistentersättning.

bilstöd

inte handlägger
de lokala

Uppföljning

kontoren.

hetsutövningen
på kompetens

åligger

idag
innebär att centralkontoren
till
De utgör snarast en stödfunktion
enhetlighet
i
myndigoch att verka för

Detta

ärenden.

enskilda

till

Vårdbidrag,

handikappersättning,

förtidspensioner,

till

Det innebär

centralkontoren.

har ökat drastiskt

på lokal

nivå. Under

i sin tur att kraven
de senaste femton

neddragning
av antalet anställda vid de
en kraftig
anställda vid lokalkontoren
antalet
En minskning
centrala kontoren.
av
till stånd.
har trots detta kommit
för en sammanslagning
Det finns idag förespråkare
av centralkontoförutsatt
försäkringskassor
allmänna
regionala
antal
till
att
ett
ren
åren har det skett

länsindelningen
residensstäder,
sysselsättning,
kontakten

nära
landsting,

förändras.

Förlorarna

medan lokalkontoren

yrkesinspektion,

knappast

skulle

och tillgänglighet.

arbetsuppgifter
mellan

i så fall

skulle

aktörer

på regional

länsarbetsnämnd

bli

påverkas
Vidare

ett antal
vad gäller

förloras

den

t.ex. länsstyrelser,
och kommunförbundet.
nivå,
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Det

Förändrade

förefaller

nadspolitiska
så förstärks
ringskassoma

verksamheter

och villkor

sannolikt,

förlägger
arbetsmarkatt om statsmakterna
insatser och ansvaret för sysselsättningen
till kommunerna,
lokalkontorens
roll. Oavsett detta, är det viktigt för försäk-

samverkan.

att ha
För detta

lokala

kommunen,

arbetsförmedlingen,

talar

stödjepunkter
behov

för

kontakter

den

av
lokala

sektorsövergripande
med

medborgarna,

sjukvården

arbets-

samt

givarna.

Sammanfattning

-

konsekvenser

för

sysselsättning,

tillgänglighet

och

samordning
Vi kan i samtliga

tre fall se tendenser till att ökad vikt läggs vid sparFjärmandet från länsstyrelseorganisationen
innebär
i sig att den regionala förankringen
i verksamheten
avtar. Vi har också
funnit
indelningen,
i alla fall om vi får tro
att den administrativa
och effektivitetsmål.

flertalet

av

våra

intervjupersoner,

innebär

effektivitet;

man talar om stordriftfördelar,
ling och expertkompetens
samt betydelsen

läggs vid
att ökad vikt
behovet av kompetensutveck-

av informationstekniknätens
den
tekniken
kan samtidigt
innebära
av
nya
såväl lokala som regionala
hänsynstaganden;
utvecklingen
av interna
datasystem har medfört ökade möjligheter
till såväl decentralisering
som
ökad intemkontroll.
Låt oss sammanfatta
i ett antal punkter.
utbyggnad.

Introduktion

I såväl de 25 allmänna

försäkringskassoma
som för polisens del kan
prioritering
Denna prioritering
noteras en
av grundfunktionerna.
av
grundfunktionen,
kontakter och relationer med omgivningen,
tar sig
andra uttryck
i Vägverket;
här förstärks
i
en nätverksorganisation
beställarfunktionen,
medan
produktionsorganisationen
avvecklar
operativ

verksamhet

sparingar

och dels på konkurrensutsättning.

Under

beroende

dels

på effektiviseringar

och

be-

1980-talet

sker en decentralisering
till lokal
av arbetsuppgifter
kan
tänkas
få
sysselsättningseffekter
och vara till fromma
som
för tillgängligheten
av lokal service etc. l två av de tre verksamheterallt den operativa
na kan vi notera en decentralisering
av framför
verksamheten.
Riksförsäkringsverket
har delegerat
ärenden
till
centralkassoma,
framför
allt
har
de
men
senare lagt över ärenden på
nivå

lokalkontoren.

Detta framgår

även om vi betraktar antalet anställda.
allt de 25 centralkontoren
som har förlorat anställda,
mellan länen. Denna decentraliäven om det finns vissa variationer
sering kan också noteras i polisväsendet.
Tendensen
förstärks
av
Det är framför

189

190

Förändrade

och villkor

verksamheter
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Ett antal lokala

närpolisorganisationen.

enheter

har blivit

dessa två verk. I Vägverket
synes de lokalt spridda
Här sker samtidigt
en centralisering
vara förlorare.
ter, framför

allt ledningsfunktioner,

Funktioner

för

ledning,

till

i

i stället

av arbetsuppgifstörre platser.

och

uppföljning

vinnare

enheterna

förläggs

kontroll

nästan
till de större orterna, dvs. regionala centra Vägverket
och polisväsendet.
försäkringskassoma
och residensstäder

genomgående

har den regionala friheten i utformantre verksamheter
blivit
personal och organisation
det av ekonomi,
stor. Från att vid
centrala
beslut
ovanifrån
ingång
ha formats
1980-talets
genom
på regional och lokal nivå. Här har den
formas idag verksamheterna
För samtliga

bidragit.

utvecklingen

infonnationsteknologiska

sysselsättningen
i de tre verksamheterna,
sett minskar
men
varit marginell.
har minskningen
i polisen och försäkringskassoma
Samoch effektiviseringar
Kraven på besparingar
utgör drivkraften.

Totalt

fördelning
i
geografiska
ger sysselsättningens
tämligen divergeoch försäkringskassorna
polisväsendet

manfattningsvis
Vägverket,

när vi betraktar
lokalisering
sysselsättningens

rande

bilder,

perioden

1985-94.

i

Förändringarna

är stora. De största förResidensoch i glesbygdskommuner.
i Vägverket

på industriorter
i polisväsendet
Förändringarna
är marginella
är vinnare.
tendens finns
med en tendens att storstaden gynnas. En motsvarande
och
landsbygd
här
försäkringskassoma,
gynnas
men
om vi betraktar
industriorter.
lorarna

finns

städerna

Bedömningar

av de organisatoriska
av de regionala konsekvenserna
Många orter
starkt
varierande.
för tillgängligheten
är
tillgänglighet
får
avstånd till de större platserna
en sämre

förändringarna

med långt
Däremot torde
oavsett om det handlar om polis eller väghållning.
Tendensen
är
tillgängligheten
knappast alls påverkas i storstaden.
negativ
Tillgången
minskat

längre
till

viktiga

drastiskt.

Vägverket,

dvs.

från huvudorten.

bort vi kommer

Det
både

beslutsfattare
gäller

för

utanför

de större

myndighetsutövningen

platserna

har

för
men
produktionen.
också

polisväsendet
och

på ömse sidor har inte samma personkännedom
som
inte samma lokala kännetidigare och de regionala beslutsfattarna
kontakter.
har ersatt personliga
dom. Informationsteknologin
Beslutsfattama
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Förändrade

verksamheter

och villkor

Det finns
fjärma

hos sektorsorgan
att
en mer eller mindre uttalad ambition
sig från länsstyrelsen.
Denna vilja har varit mer eller mindre

tydlig

under

koppling

intervjuerna.

och

söker

Försäkringskassoma

saknar

länsstyrelse-

i stället

de lokala och regionala
att utnyttja
kassomas självständighet.
Det finns också

koalitionema

för att främja
vilja
försöka
dra sig undan regionalpolitiska
hänsyn. Försäkatt
en
ringskassan såväl som polisväsendet
betonar avsaknaden av regionalpolitiska ambitioner.
Uttalanden
av detta slag avser främst sysselsätt-

ningshänsyn.
Enheter

på olika

identifiera

nivåer

sig med

i de tre organisationerna
den effektiva
organisationen

har en tendens att
och ser företaget

Vi ser mer eller mindre tydliga inslag av
som något av en förebild.
verksamheterna.
företagisering
Det förefaller
finnas en sorts
en
av
demokratiskt
underskott.
Det förefaller
inte osannolikt
att just
denna ibland mycket starka identifikation
med ett företag missgynnar

glesbygden.

En verksamhet,

konkurrensskäl
Skanska,

NCC

Produktion,
kan inte av
som Vägverket
regionalpolitiska
hänsyn. Verkets
konkurrenter,
ta
och PEAB, har inte regionalpolitiska
ambitioner.

De organisatoriska
och omfattande.

förändringarna
En tydlig

i de tre verksamheterna
är snabba
i samtliga tre verksamheter
är en
områden, när indelningsändringar
genomtendens

övergång mot allt större
förs. De organisatoriska
förändringarna

kommer

med all sannolikhet

att fortsätta.
I såväl försäkringskassorna
på lokal
av arbetsuppgifter
ringen
arbetsuppgifter
av
centration

lokalt

och

försäkringskassomas
offentlig

har

idag

upphört

och

Inte

minst

regionalt.
del;

medborgarkontor

verksamhet väljer.

och kompetens
det

som polisväsendet
nivå. Det förefaller

Specialister,

kan inte tillhandahållas

sker en omfördelning
som om decentraliseatt det
tydligt
torde

sker

en konär detta för

vara en väg som
med viss kunskap

personer
i alla verksamheter,

varför

sker

och omflyttning
en samordning
av arbetsuppgifter.
till t.ex. de
synes vara att dessa inte skall koncentreras

Ambitionen
större orterna;
De aktuella

kompetens

och kunskap

regionindelningama

problem

är ofta styrande.

sägs i allmänhet

inte utgöra något
Samordningen
mellan

perspektiv.
ur sektorsföreträdarnas
verksamheter
går att åstadkomma
trots att indelningama
är
varierande.
Det är i stort sett den allmänna uppfattningen.
I stället
olika

betonas

7-17-0059

behovet

av goda relationer

med organisationer

på den lokala

191

192

Förändrade

och villkor

verksamheter

nivån.

uppfattningar

Avvikande
nivå,

regional

länsstyrelserna

sektorsintressen

inga

svårigheterna

riktsindelning.

indelningen

inte i den regionala

har.
från

sida.

sektorsorganens

En

ligger

som de olika organisationerna
Så skildras situationen
intressemotsättningar.

Här finns naturliga

5.3.4

korsar

och de mandat

i kulturen

utan

motpart
helhetsperspektiv.
ett

som företräder

gränserna
mycket olika.

uppfattas

på

har sektorsintressenas

varandra. Behovet av samordI motsats till en del länsstyrelser
ser
och distproblem
med varierande
region-

De organisatoriska
ning
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verksamhet

i regional

en ny högskola
nya högskolorna

har etablerats

statlig

expansion

-

högskolan4
Bakgrund
till

Motiven
tiden.

varför

När de första

i Umeå

en
härigenom
i hela

över
universiteten
t.ex.
som
betonades framför allt de positiva effekterna av
skulle
Flera personer
till högre utbildning.

och Linköping,

ökad

tillgänglighet
rekryteras

landet

nationellt

skulle

annat
möjligheterna

till

den högre

därmed

höjas.

och utbildningsnivån

utbildningen
Det fanns

med

andra ord ett klart

med i bilden.

intresse

Ett

har förändrats

grundades,

viktigt

de nya högskolorna
var
infrastruktur
för utveckling

till

motiv

att förbättra
av kunskap

att ge en fullgod
När det tex gäller Umeå-etableringen
var möjligheterna
och
viktiga skäl.
med
läkare,
tandläkare
lärare
Sverige
norra

och kompetens.

att försörja
Det fanns också,

en kulturhärd
med andra ord

behövde
hade

en allmän syn som innebar att Norrland
som kunde lyfta landsdelen. De senare motiven
prägel. I dagens debatt
regional
en tydligare

i detta fall,

mer andra fördelar
region.
I synnerhet

betonas
eller

regionens
betydelse,
företag,
positiva

näringsliv.

med att lokalisera en högskola till en viss ort
för
betonas kompetensförsörjningsaspekter

En ökad uppmärksamhet

kunskapsspridning

till

näringslivet

som allmän regional utvecklingsresurs
effekterna
för kulturklimatet.

4 Detta avsnitt bygger på Bilaga

forskningens
ges också
i första hand till mindre

problemlösare

7 till SOU 1997:13

eller de
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Förändrade

Högskolornas
Under

och direkta

expansion

verksamheter

och villkor

effekter på sysselsättningen

den senaste tioårsperioden
1985-94
har antalet anställda vid
ökat från ca 38 000 till ca 41 000, dvs. med 8 procent

högskolorna
kan

Detta
statliga

jämföras

sektorn,

motsvarande
vid

de

vuxit

där

Tabell

Endast

centra.
delar av landet.

Totalt

sysselsättningen

ökade

vid

inom

inom gruppen högskolor
dock universiteten
för tre

svarar
högskolesektom.

till
är nästan helt koncentrerade
omkring
2 procent av antalet

storstäderna
anställda

5.1 Anställda inom hägskolesektorn samt befolkningsandelar
1985 och 1994 fördelade på F-regioner.

Stockholm
Göteborg
Malmö
Regionala

den

15 procent under
har framför allt skett

har antalet anställda

anställda

1985

centra
Övriga

landet.

Fortfarande

70 procent.

av antalet
Högskoleresurserna

övriga

i

hela

inom

med

med 23 procent, vilket kan jämföras
med
motsvarande
uppgift
Exkluderar
vi
är 6 procent

fjärdedelar
regionala

minskade

perioden

fackhögskoloma

med

anställda

högskolorna

under

universiteten
dessutom

sysselsättningsförändringen

Ökningen av antalet anställda

period.

mindre

högskolorna

med

där antalet

och

finns

i

16H74 år

Bef.%

%

1994

%

1985-94 %

6 647
4 628
5 933

22
15
20

7 063
4 484
6 137

21
13
18

+6
- 3
+ 3

12 437

41

15 287

46

+ 23

21
9
7
39

491
2
30 136 100

599
33 570

2
100

+22
+11

24
100

Anm. OBS att andelen för Stockholm och Göteborg påverkas av att att de anställdavid
Handelshögskolani Stockholmsamt CTH inte medräknassom statligt anställda.
Källa: Egna bearbetningar av SCB:s ÅRSYS-statistik

5 Här används en mer begränsad definition av högskolesektorn än vad SCB
normalt gör. Det är endast anställda vid högskolorna som medräknats och
sålunda är anställda vid t.ex. CSN, Verket för högskoleservice
m.fl. exkluderade. Används den gängse SCB-definitionen
uppgår antalet anställda till
ca 50 000 år 1985 och ca 49 000 år 1994.
6 I denna grupp ingår KTH, Högskolan i Luleå samt ytterligare 16 regionala
högskolor. Högskolan i Jönköping, CTH och Handelshögskolan i Stockholm
ingår ej, eftersom dessa är stiftelser och de anställda därmed inte räknas som
statligt anställda i statistiken.
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Förändrade

Den

verksamheter

och villkor

snabba

relativt

högskoleorter
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befolkningstillväxten

tillskrivs

ofta

i våra

högskolornas

residensstäder

utbyggnad.

och
direkta

Den

effekten

ökat har dock haft en marginell
av att antalet högskoleanställda
betydelse för arbetsmarknaden
som helhet. Dessa utgör endast en halv
i riket. Störst betydelse för arbetsmarknaden
i
procent av arbetskraften
enskild
kommun
har
de
högskoleanställda
i
Lund,
med
andel
en
en
motsvarande

I exempelvis universitetsortema
9 procent av arbetskraften.
Uppsala och Umeå är andelen 4 procent. Utöver de direkta
sysselsättverksamhet
har
också
ningseffekter
som följer
av högskolornas
högskolornas

inköp

och

studenternas

och

de anställdas

konsumtion

är att antalet högskoleanställda
borde räknas upp med åtminstone
en faktor 0,5 för att få
den totala sysselsättningseffekten
i en region. Trots detta kan högskolortill sysselsättningsnas expansion endast utgöra en del av förklaringen
fler
och befolkningsutvecklingen
i högskoleortema.
Det finns åtskilligt
effekter

på arbetsmarknaden.

förklaringar

till

En rimlig

sysselsättnings-

bedömning

och befolkningsutvecklingen

på dessa

orter.

betydelse

Lokaliseringens

för

högskolans

rekrytering

högskolorna
har ökat kraftigt
sedan mitten av
allt är det vid de mindre och medelstora högskolorhar ägt rum. Av en total ökning av antalet
na som denna expansion
svarade de mindre och medelstora
studerande på ca 88 000 1985-94
Antalet

studerande

l980-talet.

vid

Framför

andel
för 58 procent. Detta har inneburit
att universitetens
från
omkring
minskat
under
perioden
70
högskolestuderande
antalet
av
till knappt 60 procent.
från det egna länet.
Flertalet högskolor
har en hög rekryteringsandel

högskolorna

Uppsala

Universitet

haft

mycket

en
Universitetet

fokuserad,

och
vilket

utgör dock ett undantag och har traditionellt
geografiskt
spridd
rekrytering.
Rekryteringen
högskolorna
förklaras

breda utbildningsutbud
Trollhättan/Uddevalla,
teringsandelar

förhållandevis

Den alltmer

vid

regionalt

och det
av det stora
Högskoloma
i
som finns Stockholmsregionen.
Mälardalen
och Jönköping har också höga rekry-

från det egna länet 1994/95.
i Växjö,
i Uppsala, Högskolan

Universitetet
Universitet

är i huvudsak
befolkningsunderlag

i Stockholm

alltid

geografiskt

har, vid sidan om
och Umeå
Mitthögskolan

Omvänt

låga rekryteringsandelar
spridda

från det egna länet.
borde ha med-

högskoleutbildningen

och att skillnader
mellan
olika
utjämning
en geografisk
minskat när det gäller hur stor andel av befolkningen
kommuner
som
Ännu finns dock betydande skillnader
mellan
söker sig till högskolan.
verkat

till
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olika

Förändrade

kommuner

skolestudier.

folkningen
mellan

vad

Andelen
16-64

avser ungdomars
högskolenybörjare

år

promille

Älvdalen

3,7 promille

verksamheter

benägenhet
1994/95

i genomsnitt
och 18,2 promille

och villkor

att påbörja högvar 11,8 av be-

i riket,
Umeå.

men varierade
Man kan med

fog påstå att kunskapssamhället
är mycket långt borta i en kommun
Älvdalen.
som
Flertalet universitetsoch högskoleorter
finns med bland de kommuhar
hög
rekryteringsandel.
För
rekryteringen
från andra orter
ner som
en
är det
Bland

emellertid

svårt

kommuner

Sorsele,

Malå

med

något tydligt
geografiskt
att urskilja
mönster.
återfinnes
också
en hög rekryteringsandel

eller Vellinge

samtidigt
Hera kommuner
som exempelvis
har en rekryteringandel
under genomsnittet.
Det
finns således inget omedelbart
samband mellan geografisk
närhet till en
högskola
och hur stor andel av befolkningen
i en kommun
som söker
i Stockholmsregionen

sig till

högre

studier.

Det ursprungliga

motivet för att etablera högskolor på fler orter, dvs.
öka
den
nationella
rekryteringen
till högskolan,
att
synes alltså ha en
lägre giltighet
idag. En nedläggning
eller nyetablering
av en högskola
skulle

med andra ord få en förhållandevis
liten effekt för den nationella
till högskoleutbildningen.
Sannolikt betyder andra faktorer,

rekryteringen

attityder,
arbetskraftsefterfrågan
på den
som t.ex. social tillhörighet,
lokala arbetsmarknaden
eller om gymnasieskolan
i en enskild
kommun
särskilt stimulerat
ungdomar
att studera vidare, väsentligt
mer.
Det är dock viktigt att konstatera att ovanstående slutsatser gäller de
ungdomar som avslutat gymnasiet och kan förväntas fortsätta med högre
studier. När det t.ex. gäller yrkesverksammas
möjligheter
att delta i fortoch vidareutbildning
betyder givetvis den geografiska
närheten väsentligt mer. Även
från
hittills
genomförda
studier
kan dra
om man
slutsatsen att geografisk
närhet till en högskola i mindre grad påverkar
ungdomars
benägenhet
väljer
att söka sig till en högskoleutbildning,
emellertid

många den högskola

som ligger närmast. Därmed styrs dessa
det
utbud
av
som finns på den aktuella högskolan. Vilka
konsekvenser
detta har för arbetskraftens
utbildning
och sammansättning
på sikt är dock osäkert.
i sitt ämnesval
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196

Förändrade

verksamheter

Lokaliseringens

I takt

med

för
motor
kommuner
högskoleort
möjligheter
utsträckning
högskoleorten

och villkor

betydelse för

SOU 1997:13

att den högre utbildningen
och sysselsättning
tillväxt

att betraktas som en
i många
också intresset

kommit
har

Närhet till en
ökat för att kunna erbjuda högskoleutbildning.
arbetsmarknaders
för
enskilda
betydelse
är av central
arbetskraft. I en betydande
att rekrytera ung och välutbildad
kvar på
finns de som är färdiga med sin högskoleexamen
efter avslutade

tenninema

att högskoleortemas
än övriga delar av landet.
emellertid

betydande

studier.

utvecklats

arbetsmarknader

Det finns

kunskapsförsörjning

och regional

lokal

skillnader

En viktig
relativt

mellan

förklaring

är

mer gynnsamt

olika högskoleorter.

där 80
intar en särställning,
kvar
i
regionen
sina
studier
bor
till 90 procent av dem som avslutat
ett
högskolorna
i
bero
på
skulle
detta
kunna
del
år
Till
att
en
par
senare.
sannolikt
andel
från
regionen,
Stockholm
även rekryterar
stor
men
en
erbjuder
i Stockholm
är andra faktorer,
som t.ex. att arbetsmarknaden
Universitetet

och högskolorna

i Stockholm

för akademiker
än på de flesta andra håll.
större möjligheter
och avgångamas
samband mellan rekryteringens
Något omedelbart
indelade
geografiska
mönster finns dock inte. I figur 5.1 är högskolorna
i fyra grupper beroende
av de nyutexaminerade
examen.

på regional

rekryteringsandel

som är kvar

på högskoleorten

och hur stor andel
ett par år efter
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Figur

Förändrade

verksamheter

och villkor

5.1 Sambandet
fördelning.

mellan rekryteringens
och avgångarnas
regionala
Högskolorna,
inplacerade efter hög, medel eller låg
andel rekrytering från länet resp. kvarboende
Rekryteringsandel
HÖG

från det egna länet
LÅG

MEDEL

A
Handelshögskolan

n
d

"

e
l

l

k

n

v

e
t

HÖG

KTH Lärarhögskolan
Sthlm
Stockholms Univ. Mälardalen

ä

a

Sthlm

MEDEL

Halmstad Kristianstad
Falun/Borlänge
Luleå
Karlstad
Jönköping

r

LÅG

Gävle/Sandviken

C TH

Lund
Gbg Univ
Skövde
Linköping Kalmar
Ö st er sun d
Växjö Uppsala
Umeå

Sundsvall/Härnösand

Örebro

Borås

De orter som har en förhållandevis
låg andel kvar i länet är i flera fall
med
mycket
unik
utbildning,
spridd
orter
en
men med en geografiskt
efterfrågan,
i Borås eller
som tex. när det gäller Bibliotekshögskolan
turistutbildningen
i Östersund. Uppsala har en hög geografisk
spridning
såväl när det gäller rekrytering
avgångar.
som
Den offentliga
arbetsgivare

förvaltningen

för högskoleutbildade,

intar en helt dominerande
ställning som
även om andelen nyutexaminerade
minskar till förmån för industri-, bank-,

förvaltning
som går till offentlig
försäkrings-,
fastighetsoch uppdragsverksamhet.

Det är i synnerhet de som tagit sin examen vid de mindre högskoloranställs i näringslivet.
De enda högskolor
na som i ökad utsträckning
där den offentliga
sektorns andel har ökat finns i Stockholm
Lärarhögskolan,
offentliga

KTH
sektorns

och

Handelshögskolan

ökande

andel liksom

och

Göteborg

industrins

CTH.

Den

andel av
avgångama
i Stockholm
och Göteborg
speglar sannolikt
också den utflyttning
verksamhet
av industriell
som skett från storstäderna. Omvänt
tycks det alltså som att industrins
möjligheter
att rekrytera högskoleutbildad arbetskraft har underlättats
de
mindre
högskolornas
expansion.
av
Trots
holm

minskande

från CTH, KTH och Handelshögskolan
i Stockatt avgångama
till offentlig
förvaltning
har ökat hör de emellertid
alltjämt
till

gruppen

högskolor

med en klar näringslivsprofil.
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198

Förändrade

Tabell

verksamheter

och villkor
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5.2 Andel av totalt antal sysselsatta med högskoleexamen från
1992.
1991/92 som sysselsattes i ojfentligfärvaltning
1992
%

Högskola

1992
%

97
82

Uppsala
Östersund

Umeå
Gbg Universitet

78
73

Luleå
Kalmar

56
56
55

Jönköping
Örebro

71
70

Lund
Halmstad

70
65

Sthlms Universitet
Falun/Borlänge
Mälardalen

54
53
52
49

Skövde

43

Sundsvall/Härnö sand
Gävle/Sandviken

65

KTH

33

63
62
61
59
58

CTH
Sthlm
Handelshögskolan,
Karlskrona/Ronneby
Trollhättan/Uddevalla

27
26
23
23

Högskola

Lärarhögskolan,
Kristianstad

Sthlm

Linköping
Karlstad
Växjö
Borås
Källa:

Bearbetningar

Skillnader
I tabell

i lokala
5.3 framgår

och branscher

av CERUM

av SCB:s statistik

arbetsmarknaders
skillnader

när det gäller
högskoleutbildningen.

mellan

förmåga

attraktivitet

för

akademiker

typer av arbetsmarknader
från
att attrahera nyutexaminerade
olika

SOU 1997:l3

Förändrade

Tabell

5.3

16-74

år.

Avgångar

Region

1991/92färdelade

Industri

Stockholm

0,5

Göteborg
Malmö

0,6
0,4

Regionala

0,4

verksamheter

på F-regioner,

SNI 6

SNI 8

antal/1 000 invånare

Offentlig
förvaltning

Totalt

0,8

2,1

4,1

0,3
0,2

0,6
0,4

2,4
3,0

0,3

2,2

4,2
4,3
3,3

0,2

0,3

0,3

2,1

3,3

0,3

0,1

0,1

1,7

3,1

med storskalig ind.
Arbetsmarknader

0,6

0,1

0,1

1,6

2,4

med småskalig

0,3

0,1

0,1

1,6

2,2

0,1

0,1

0,1

1,2

1,6

0,4

0,0

0 l
z

1,5

28

centra
Ytstora inlandskommuner
Mindre arbetsmarknader med varierat
näringsliv
Arbetsmarknader

ind.

Landsbygdsarbetsmarknader
Mindre

bruks-

orter
Källa:

0,4
0,3

och villkor

Egna bearbetningar

Högskoleortema

samt bearbetningar

av CERUM

av SCB:s statistik

har alltjämt

en hög attraktionskraft
som arbetsmarknad
industriort
men även en
som Perstorp
rekryterar
många nyutexaminerade.
Detta visar att även mindre orter,
långt från de större metropolerna,
kan utveckla förmågan
att attrahera
för dem med högskoleutbildning,

utbildad

arbetskraft.

Svagast

attraktionskraft

har ofta mindre

kommuner

oner och som ofta saknar någon större industri.
De kommuner
som rekryterar
en hög andel till
högteknologisk
eller kunskapsintensiv
produktion,
Trollhättan

eller

Järfälla.

ring

av nyutexaminerade
schema återfinnes framför

lag.

När

det

gäller

uppdragsverksamhet
de

gäller

när

det

förvaltning.

En viktig

allt i folktäta
bank

har i synnerhet

Högskole-

regi-

industrin

präglas av
Perstorp,
t.ex.
som
De orter som har en relativt sett hög rekrytetill varuhandel,
hotell och restaurangbran-

sektorerna

rings andelar.

i svaga

områden
och

storstadsregionema

och universitetsortema

andelen

nyutexaminerade

förklaring

med stora kundunderfastighetsoch

försäkring,

är att tillgången

höga rekryte-

är klart överrepresenterasom går till offentlig
på högutbildad

arbets-

199

200

Förändrade

kraft
till

verksamheter

och villkor

är mycket god, vilket
lägre
befattningar.
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innebär

att man enklare

kan rekrytera

även

Det mönster som vi tidigare kunnat konstatera för Stockholm
och
Göteborg,
ökad
rekryteringsandel
innebär
till
offentlig
som
en
gäller även om vi studerar de tekniska utbildningarna
förvaltning,
för
hela landet.
allt

skett

sektorns

ökade rekryteringsandel

har framför

andel. Det omvända
av industrins
vårdutbildningama,
där den offentliga
sektorns

gäller
minskat
inom

Den offentliga

på bekostnad

kraftigt

och istället

sysselsätts

allt

fler

inom

förhållandet
rekrytering

denna

kategori

varuhandel,

hotell och restaurang. En bidragande
orsak till detta
examensavgångama
från
teknisk
sektor
ökat med 85
att
vara
medan avgångarna
procent under perioden 83/84-91/92,
som helhet
kan

från

högskolan

ökningen
utbildning.

varit

konstant.

från den tekniska

Det

sektorn

är sannolikt
trängt

så att den kraftiga
ut andra grupper med annan
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Tabell

Förändrade

verksamheter

och villkor

5.4 Examinerade från högskolan 1983/84 respektive 1991/92 från
respektive utbildningssektor fördelat per bransch 1985 respektive
1992 andezarf.

Sektor

Teknik

AES

Vård

Under-

Övr.

Totalt

visn.
spec.
1985
1992
Jord- och skogsbruk
Gruv
1985
1992
Tillverkning
1985
1992
E1-,värme-, vattenförsörjn.
1985
1992
Byggnadsverksamhet
1985
1992
Varuhandel,rest. och hotell
1985
1992
Samfárdsel,post och tele
1985
1992
Bank, försäkr, fastighet
1985
1992
Oñentlig förvaltning
1985
1992
SAMTLIGA
antal
1985
1992

Totalt
antal

0,82
8,37
0,41

1,25
6,16
0,30

1,43
1,19
0,18

0,35
1,81
0,39

1,30
9,41
0,52

0,81
5,41
0,38

183
1 225
86

0,31
0,25

0,02
0,05

0,00
0,00

0,00
0,00

0,03
0,10

0,05
0,09

12
20

40,73
27,99

10,57
8,55

1,43
2,01

1,17
1,14

9,77
9,17

10,08
11,01

2 290
2 493

2,63
2,15

0,32
0,39

0,00
0,00

0,04
0,07

0,26
0,34

0,50
0,72

113
164

4,77
4,45

0,83
0,87

0,00
0,00

0,27
0,40

0,68
0,91

1,07
1,62

244
366

4,86
6,66

7,82
10,79

4,75
24,18

1,25
1,89

3,74
7,01

3,79
7,18

861
1 626

5,61
5,41

3,68
4,91

0,00
0,27

0,66
0,61

3,71
4,23

2,44
3,39

553
767

14,46
12,65

22,14
22,88

0,36
0,09

0,69
1,01

8,01
10,61

8,57
11,03

1 947
2 496

25,40
31,46

53,06
45,17

91,85
72.08

95,19
92,73

71,96 72,30
57,83 59,17

16 419
13 394

3 189
5 913

5 270
6 350

1 116 10 062
l 096 7 195

733 2 338
855 1 230

22 708
22 636

Källa: Bearbetningar av CERUM av SCB:s statistik
Under

tycks en viss utjämning
ha skett vad gäller
senare år 1985-92
kommuners
möjligheter
arbetskraft.
att rekrytera högskoleutbildad
Det talar för att expansionen
de
regionala
högskolorna
har
haft en
av
olika

effekt

i detta avseende.

Några

bestämda

slutsatser

om detta är en trend-

7 Utbildningssektorn
kultur/info
redovisas inte eftersom denna sektor har
relativt sett så få personer att resultatet kan bli missvisande. För várdsektorn
är tabellen justerad så att de kommuner som har rekryterat mindre än fem
personer från respektive avgång är borträknade.
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202

Förändrade

mässig

verksamheter

utveckling

som figur
Figur

och villkor

eller
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går dock inte att dra med endast det underlag

på.

5.2 bygger

5.2 Attraktivitet,
invånare.

antal

kommuner

per

antal

nyutexaminerade/I

000

fördeki°g1%5
Z
B
ä
s

Källa:

Bearbetningar

av CERUM

av SCB:s statistik

som vi kan konstatera mellan olika branschers efterfrågan
återspeglas
med varierande
utbildningsbakgrund
högskoleutbildade
av
avsevärda
mellan
kommunerna.
finns
självklart
i
jämförelse
Det
även en
mellan olika kommuner
skillnader
när det gäller behov av högskoleut-

De skillnader

bildade

olika

från

kommunen

ämnesområden

har. Skillnader

mellan

beroende

näringsstruktur

på vilken

kommunerna

behöver

med andra ord

är över- eller underförsörjda
som att kommunerna
arbetskraft.
med högskoleutbildad
En analys som gjorts med hjälp av
dels befattningsbeskrivningar
inom olika branscher
av utbildningskrav
inte omedelbart

hos dem som har dessa befattningar
skillnader
i fråga om kompetenspå stora regionala
1994.
Framför
allt i småorter
i näringslivet
Axelsson
et

och yrken,
visar
brister

tolkas

dels utbildningsnivån

emellertid

utanför

storstäder

högskoleutbildade

är bristerna ofta så stora att antalet
för att nå upp
sektor skulle behöva fördubblas
personalen
i
näringslivet
i
samma branscher
som

och regioncentra
i privat

till den kompetensnivå
har i större städer.
Med hänsyn till
skillnader

mellan

dessa skillnader
olika

kommuner

borde

vi kunna

när det t.ex. gäller

förvänta
andelen

oss större
nyutexa-

Förändrade
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minerade

verksamheter

tekniker

per invånare än vad som borde
nyutexaminerade
från lärarutbildningama.

det gäller

5.3 Avgångar 1991/92 per utbildningssektor
befolkningen 16-74 år, 1992.

Figur

och villkor

t.ex. vara fallet

per kommun, andelar

när

av

0.4o%
m

0,35%

l ""
i-

0,30%
025%

I1
0,20% t
t4
0,15%i
0,10%

l

-Vård

I
l

i
i
_

0,00%l

Av

i

"AES

mUndervisning

0,05% u

Källa:

-Teknik

""""-- -

un--

n

och bearbetningar

Egna bearbetningar

figur

5.3

kommuners

framgår

rekrytering

vis

av CERUlVI av SCB:s statistik

skillnader
mellan
olika
det är betydande
förhållandehögskoleutbildad
arbetskraft.
De
av
och
vad avser rekryteringen
av samhällsvetare
att

stora skillnaderna
de relativt
tekniker
stämmer med den bild vi förväntade
oss liksom
för rekrytering
När det gäller
mindre
skillnaderna
av vårdutbildade.
skillnaderna
mellan olika kommuner
undervisningssektom
är emellertid

i högre grad vara
Här borde rekryteringen
mer anmärkningsvärd.
Om detta är tecken på bestående skevproportionell
mot befolkningen.
från ett par
heter är dock osäkert att säga med ledning
av statistik
enstaka
Ett

år.
viktigt

syfte

med

expansionen

högskolorna

och medelstora
av de mindre
alla delar av landet har goda

har varit
att se till att
välutbildad
arbetskraft.
Av redovisningen
att rekrytera
hittills
har framgått
andel av de högskoleutbildade
att en betydande
mellan
bosätter sig och får arbete på högskoleortema.
En viss utjämning

möjligheter

kommunernas
det fortfarande
gäller

rekryteringsmöjligheter
finns

utbildningsnivån

tycks

dock ha ägt rum,
mellan olika kommuner

stora skillnader
eller möjligheterna

att rekrytera

även om
när det

högskoleut-
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Förändrade

bildade.

verksamheter

och villkor

Högskoleortema,
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där utbildningsnivån

välutbildade.
Kommuner
att rekrytera
med hög utbildningsnivå,
ofta
attraktiva
är

oftast redan är hög, har
med låg rekrytering,
men

lättast

boendeorter

i närheten

av
någon större ort. lndustriorter,
med större kunskapsintensiva
företag, har
ofta en traditionellt
låg utbildningsnivå,
men lyckas i flera fall rekrytera
en stor andel välutbildade.
fortsätta
halka
efter,
är

De orter, som utbildningsmässigt
landsbygdskommuner
med en

tenderar
liten

att
andel

industri.
Figur

5.4 Sambandet mellan utbildningsnivå
bildade i kommunerna.

och rekrytering

av högskoleut-

Utbildningsnivå
LÅG

HÖG

LÅG

För

många

varit

ett viktigt
figur
5.5

Av

perioden,

Orter med större kunskapsintensiva industriföretag

Universitetsorter

Landsbygdskommuner
liten andel industri

Attraktiva boendemiljöer
för högutbildade med
god ekonomi

regioner

och kommuner

med

har etableringen

av en högskola
sysselsättningsutveckling.

led i att få till stånd en positiv
framgår
under
att det inte, åtminstone
finns
något
omedelbart
samband
mellan

sysselsättningsutvecklingen
arbetskraft.

HÖG

och

förmågan

att

den
den

attrahera

studerade
generella
välutbildad

verksamheter

Förändrade
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Figur 5.5 Samband mellan sysselsättningsförändring
Lokala arbetsmarknader.
I 000 inv 1992.
Rekrytering

och villkor
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1985472 och relm/tenhg/

/1 000 inv

1,00%
0,90%
0,00%.
030% --0,60%

:humla:

I

årâlä-:f-g
IL
TF

"WW".

|

,
1
00%

1980-talet

bör

med

karaktäriserades

expansion.

fortsatt

offentlig

kommer

med

mönster.

Figuren
leder

isolerat

tolkas

dock

största
till

visar

,
I
40%

och bearbetningar

Källa: Egna bearbetningar

Figuren

,
I
20%

| V-WW
-20%
o

I
40%

av totalt
1985"

Förändring

av CERUM

av SCB:s statistik

Andra halvan av
en viss försiktighet.
och en
ekonomi
bl.a. av en överhettad
och sysselsättningsutveckling
Tillväxt

följa
att framgent
att en satsning på högre
Även
högre sysselsättning.

dock

ett annorlunda
inte
utbildning
förhållandena

för att värdet av en ökad utbildningsnivå
övrigt måste vara gynnsamma
Andra studier
tillväxt och ökad sysselsättning.
kan omsättas i ekonomisk
andel
verksamma
samtidigt
har
har visat att högskoleorter
stor
en
som
inom

konkurrensutsatt

Axelsson

et

1994.

sysselsatta

%

sannolikhet

generellt

antal

och kunskapsintensiv

produktion

har vuxit

mest

i
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I den mån hittillsvarande

möjlighet

olika

slutsatser stämmer, att geografisk närhet till en
styr ungdomars val av ämnesinriktning
samt vilken
arbetsmarknader
har att klara kompetensförsörjningen,

så skulle

detta

tala

högskola

framförallt

för

att de regionala

högskolorna

mycket

på ett
stå
samtidigt

satsade

brett utbud av utbildningar.
Detta krav kan dock
i motsats till andra krav, som att ge högskoleundervisningen
räcklig forskningsanknytning
eller att producera utbildning
räcklig kvalitet till rimliga kostnader.

en tillav en till-

En viktig

fråga att besvara är således, om vi går i riktning
mot att
satsar på ett alltmer breddat utbud som svarar mot i första
de regionala
behoven
och om detta innebär
att utbildnings-

högkoloma
hand

kvaliteten
landets

minskar,

blir sämre, alternativt att
att forskningsanknytningen
forskningsresurser
splittras upp. Om så sker, är detta ett resultat

och alternativet
avreglerats
är en återgång till
för att i stället få en ökad specialisering,
men
till samverkan
högskolorna
större möjligheter
Det finns inget som hittills pekar på att effektiviteten
i utbildningen

av att högskolesystemet
hårdare central styrning

eller

forskningen

skulle

vara

sämre

på de mindre

högskolorna

eller

tvärtom.
I en studie

konstaterades
att skalfördeav de svenska universiteten
lama i utbildningen
har betydelse endast för de riktigt små högskolorna,

motsvarande
2 000 till 4 000 studenter
men redan vid en omfattning
finns inga kostnadsfördelar
ytterligare
att bygga ut verksamheten
se
Andersson,
1988. Även forskningsproduktionen,
mätt som antal forskningsartiklar,
kunde konstateras vara direkt proportionell
till mängden
insatta

resurser.
Det tycks med andra ord inte finnas

vara några särskilda
effektivitetssynpunkt,

effektivitetsfördelar,
med

vare

sig

några belägg

för att det skulle
inte ur kostnadsmindre
utbildnings-

åtminstone
större

eller

anstalter.
Med
några
tionella

andra

inte ett mer decentraliserat
högskolesystem
effektivitetssynpunkt
generellt
sett. För den naur
kan det likväl medföra problem om utvecklingen
innebär

nivån

att högskolorna
om en eventuell
bredden

ord medför

nackdelar

tenderar
breddning

på den nationella

att bli lika duktiga
på den regionala

att göra samma saker och
nivån därmed innebär att

minskar.

En viktig fråga, som inte varit möjlig att besvara i detta betänkande,
avvägning
ungdomars
bör göras mellan
är således, hur en lämplig
ämnesval
och arbetsmarknadernas
behov av kompetens.
Den bästa
torde åstadkommas
avvägningen
vid en ökad bredd vid de regionala

Förändrade

SOU 1997:13

verksamheter

högskolorna,

samtidigt
som detta på den nationella
ett mer ensartat utbud totalt sett.
För statsmakten
är det således viktigt att det finns

nivån

och villkor

riskerar

att

innebära

för

system
att sammanväga
talar mycket för att dialogen
bör utvecklas

ytterligare.

båda dessa aspekter.
mellan

den regionala

ett väl fungerande
I det sammanhanget
och centrala

nivån
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6

i samordnade

Problemlösning
processer

6.1

Sektoriseringen

-

problemets

kärna

baseras nu alltmer på förväntningar
för regional utveckling
om
sektorsövergripande
i en i grunden sektorisearbeta
skall
olika
att
organ
utifrån några olika
här denna komplikation
rad miljöl.
Vi diskuterar
hänsektorsorgans
syn på det egna arbetet med att ta regionalpolitiska

Arbetet

ställs inför när
syn. Det finns två typer av problem som sektorsorganen
melde skall ta regionala hänsyn. Det första handlar om målkonflikter,
hänsynstaoch
andra
målsättningar
lan respektive
organs ursprungliga
ganden
endast

och där de regionalpolitiska

som de förväntas tillgodose
en del. Det andra problemet

utgör

om den oklarhet som råder
definieras och värderas.

handlar

målen skall
om hur de regionalpolitiska
De målkonflikter
som uppmärksammas
handlar
om att hantera kraven
organen
effektivitet,
beakta bl.a. miljö,
samtidigt

t.ex. kommunikationshänsyn och att
på regionala
totalförsvarets
trafiksäkerhet,
inom

Ett sätt att hantera
sida är att försöka förskjuta
från sektorsorganens
denna målkonflikt
till någon annan. Vid intervjuer
ansvaret från den egna organisationen
framkommer
med företrädare för olika kommunikationsorgan
att de inte

behov,

hållbar

långsiktigt

tillväxt

och tillgänglighet.

hänsyn. Istället
sig ha ett definierat
ansvar för att ta regionala
uppgift att
Kommunikationsdepartementets
menar de att det borde vara
och handelsför Näringssådana frågor med företrädare
diskutera
anser

fick
vore, menar de, att de helt enkelt
Företrädare
kritiska.
utbyggda
vägar
är
t.ex.
å sin sida menar att det är sektorsorför Kommunikationsdepartementet
mellan de olika målen.
ganen som har kunskap att göra avvägningarna

departementet.
stipulerat

Det

i vilka

bästa

regioner

om den oklarhet som själva begreppet
utgör. Ett sätt som de försöker att utnyttja för
osäkerhet är att när de tar regionala hänsyn värdera

Det andra problemet
regionalpolitiska
att hantera

denna

handlar

hänsyn

l Detta avsnitt baseras på Bilaga

6 till
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dessa så att de ligger
som möjligt.

Balans,

tillväxt

Utifrån

eller
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processer

så nära det egna sektorsorganets

minimerad

ordinarie

mål

uttunning

empiriska

studier kan vi spåra tre olika synsätt i sektorsorganens
vad som menas med att ta regionala hänsyn; regional balans,
tillväxt,
regional
uttunning.
Begreppet
uttunning
omfattar
en

idéer kring
regional
rimlig

takt i en fortsatt befolkningsminskning
i en region. Principen
balans kan något hårdraget vara att: Alla regioner skall ha
det likadant, eller alla delar av en region skall ha det likadant. Dock kan

för regional

man tänka sig åtminstone
en annan innebörd
som utgår från att olika
regioner
beroende av varandra. Regional
balans skulle
är ömsesidigt
utifrån ett sådant förhållningssätt
få
till
stånd
att
vara
en situation där
de

olika

regionerna

uppnår

fungerande
arbetsfördelning
en väl
sinsemellan,
vilket i sin tur innebär ökad specialisering.
Just strävan efter balans synes vägleda flera av sektorsorganen
inom
kommunikationsområdet.
Balanskriteriet
används sannolikt därför att det
dels är lättast att smälta samman med andra kriterier
vilka gäller för
verksamhet,
dels för att balansmåttet
ännu är lättast
att
organens
kvantifiera.
Två andra definitioner
de olika
Den första

handlar

syn. Detta innebär
utifrån den potential
får

ganen
kvantitativa
heller

inte

värdering

tycks

ibland

ligga

till

grund

för tillväxt

inom

sektorsorganen

hänsyn.
när det gäller att ta regionalpolitiska
om att sektorerna skall ta regionala utvecklingshänvärderar insatserna för regionen
att sektorsorganen

emellertid

sektorns aktiviteter.
som indirekt liggeri
då svårare att värdera
sin insats,

termer. Värdet av en insats i utvecklingstermer
definieras
i nutid, utan måste ges tid att verka
är möjlig.

Sektorsorspeciellt

i

låter

sig

innan

en

En annan möjlighet
skall prioritera
sin
vore att sektorsorganen
verksamhet
så att fortsatt
uttunning
i meningen
fortsatt
långsam
befolkningsminskning
och stagnerad ekonomisk
aktivitet
tillåts, men
minimeras,
i regionalpolitiskt
prioriterade
områden.
Skillnaden

mellan

har en framåtsyftande
status quo.

de två sista deñnitionema
tanke

är att medan den första
så har den andra till uppgift
att bibehålla

Problemlösning
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6.2

Samverkan

på central

i samordnade

nivå

-

hinder

processer

och

möjligheter

samverkan

En

på den centrala
nivån
förefaller
som sker internt
komma till stånd utifrån enskilda
spörsmål.
Det finns få

framförallt

mellan
på mer fasta samarbetskonstellationer
sektorsorgan
på den centrala nivån, med undantag

exempel
olika

företrädare

för

för de gruppekrav från strukturfondsprogrammen.

ringar som formerats utifrån
Ändå är de flesta väl införstådda
ett sådant

arbete.

Att

mer effektivt
är några ofta

resurser
projekt,

med betydelsen

av att man etablerar
få till stånd ett helhetsperspektiv,
att använda
och att kunna dela på finansieringen
av olika

framförda
för att man bör samordna
argument
sektorsgränsema.
Tid
och
över
anges ofta som de
resurser
till varför det finns brister i sektorssamverkan.
De
främsta anledningarna
arbetet

sig på ett tvårsektoriellt
arbete hamnar
vilket
mål
skall
stå högst och
resonemang
som
problem
hur olika mål skall sammanjämkas.
Ytterligare
ett
synes vara
brister; man vet helt enkelt inte vem man skall
att personkännedomen
Vidare påtalar många att det
ta kontakt med inom andra sektorsorgan.
sektorsföreträdare

som försöker

ofta i tidsödande

kring

på den
att det idag inte finns ett klart samordningsansvar
för
för vem som skall ansvara för att sektorssamverkan
fungerar.
utveckling

är ett problem
centrala nivån
regional

Föreslagna

lösningar

arbetet
man presenterar för att hantera det tvärsektoriella
traditionella
och handlar om att anställa fler som får till
är tämligen
eller att sätta samman
uppgift
att just arbeta med det tvärsektoriella
Genom
sådana
för olika
sektorer.
referensgrupper
med företrädare
De lösningar

problemen
bättre än vad som görs
grupper skulle man uppmärksamma
vilket
idag. Dessutom
skulle man få till stånd en tidigare samverkan
sig för en lösning
skulle kunna medföra att enskilda sektorer inte låser
för tidigt i processen.
Bland

andra föreslagna

lösningar

är tydligare

politiskt

ledarskap

på

perspektivet.
för att ta ansvar för det tvärsektoriella
att det behövs en organisationsöversyn
av riksdag och
och samverkan totalt sett.
regering som går ut på att stärka samordning
behöva minskas och någon
Antalet department
kan ur detta perspektiv
statssekreterarnivå

Andra

hävdar

samordningsfunktion

kan

behöva

skapas

och

stärkas.

Av

det

ovan
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processer

framgått
nivån har svårt att finna
att den centrala
eller innehåll i det tvärsektoriella
arbete som definierats
regionalpolitiskt.
Länsstyrelserna
har
många
gånger varit de som
som
mest exponerats för detta tryck.
effektiva

har

former

Antagligen
under

är sektorisering

kontroll

kopplingar

en möjlighet
frikopplingar

då det möjliggör

mellan

att hålla konflikthardar
eller åtminstone
lösare

spörsmål

av olika natur inom en och samma struktur.
Dock kan man påstå att just möjligheterna
och hantera
att synliggöra
konflikter
är en av de mest betydande styrkorna med ett tvärsektoriellt
arbete. I många
fall kanske
mellan
olika
man efter resonemang
sektorsföreträdare

kommer

ställningstagande.

gemensamt

styrkan
kvarstår
överens,
komplexiteten
och de olika

fram

till en gemensam
lösning
och ett
l andra fall kanske man inte kan komma
dock ändå eftersom
man har lyft fram

uppfattningar
som finns i frågan. Vem som
har
fatta
beslut,
eller
hur
förfar
med frågan så har det
än
att
man än
goda med ett tvärsektoriellt
varit att man fått ett bättre
angreppssätt
beslutsunderlag.
Det har blivit mer nyanserat, mer problematiserande
därigenom
kanske mer svårgenomträngligt.
Dock reflekterar
det
men
samtidigt
verkligheten
på ett bättre sätt än vad ett sektoriellt
beslutsunderlag

skulle

3

ha gjort.

Bredare

En fundamental

regionalpolitik

i svensk regionalpolitik
idag består i att
ökande
bredd
och
former
för arbetet. Den
en
nya
Å
stora
regionalpolitiken
har växt på två ledder:
ena sidan har den
blivit stor därför att allt fler idag talar om regionalpolitik
som en politik
omfattar
bl.a.
utbildnings-,
arbetsmarknads-,
infrastrukturoch
som
Å andra sidan har den blivit stor därför att den inte längre
miljöpolitik.
samtidigt

utmaning

hantera

bara är ett område som ryms inom de politiska
kommer från andra håll, EU har synpunkter
osv.
Denna

innehållsmässiga

administratörer
känner
regionalt

vilka

expansion

ramarna.

har medfört

har arbetat med den lilla

Initiativ

att politiker
regionalpolitiken

och
idag

osäkerhet
finns

nya innehållet.
främja regional

innebär.
Varken
centralt
eller
om vad det nya
tillräcklig
kunskap för att kunna anpassa arbetet till det
En annan innehållsmässig
utmaning ligger
att samtidigt
utveckling

och minska

typer av strukturomvandlingsofta staten själv är medskyldig.

negativa

och uttunningsförlopp

verkningar
-

av olika
där dessutom

Problemlösning
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eller

Balans

6.3.1

utveckling:

tudelad

i samordnade

processer

regional

utvecklingspolitik
mellan å ena
att man kan göra en distinktion
direkt transferering
där en fortsatt
sidan ett engagemang
av pengar
kallat
för arbetet i fortsättningen
kommer
att utgöra ett fundament
Å andra sidan ett arbete
karaktär
balansperspektivet.
snarast
vars
sammanföra olika
kommer att vara att understödja kompetensutveckling,
l denna utmaning

ligger

och finna ett
i mer eller mindre permanenta konstellationer,
kallat
utveckling
arbete för regional
i fortsättningen

intressenter
långsiktigt

tillväxtperspektivet.
utvecklingsarbete
regionala
som kan belysas ur
för utatt skapa grogrund
är inte fundamentalt
kvar
i
sin
bygd,
människor
bor
behålla
för
veckling
status
att
utan
quo välfärdsstankommunerna
kan upprätthålla
de kan fortsätta konsumera,
darden. Vi skall komma ihåg att stora delar av den regionala balanSyftet

med

det

balansperspektivet

skett

hittills

seringen

välfärdsstaten.
medvetna

konsekvens
av
som en ganska omedveten
måste detta balansarbete effektiviseras
genom
beslut.

I framtiden

samordnade

har en karaktär av att de skall
framåt i tiden. Den centrala nivåns ansvar betraktat ur
ge avkastning
vid t.ex. företagsnedbalansperspektiv
är att erbjuda första hjälpen
ett
strukturrationaliseringar,
och
läggningar
samt att bekämpa ytterstörre
i de perifert belägna områdena i landet. Styrförsöken
ligare uttunning
Aktiviteter

inom

tillväxtperspektivet

med ekonomiska
kan i ett sådant läge nå resultat genom att understödja
medel och att genom paragrafer mer eller mindre tvinga fram kompensation för den som berörs av krisen.
medvetet

Ett

där den
karaktär
en centralistisk
med berörda regioners företrädare frammanar

balansarbete

har

nivån, i samråd
effektivt
agerande. Styrningen
är
ett snabbt och efter omständigheterna
har redan hänt och man vill mildra verkningarna
reaktiv: någonting
av
nivåns
I tillväxtperspektivet
det inträffade.
är den centrala
ansvar
än att erbjuda konkret stöd i
snarare att fungera som understödjare

centrala

i denna
sektorns styrrnöjlighet
av pengar och regler. Den offentliga
med kunskap om deras egen utveckling,
del är att förse regionerna
om
och att framförallt
andras erfarenhet på sakområdet
se till att det finns
grogrund för en regional politik
ute i regionerna.
form

I det utvecklande
definition
inriktning

ha mer
eftersom

Decentraliseringen
lokala

och regionala

styrformen
kommer
att nästan per
med
decentraliserad
karaktär,
en proaktiv
av en
framtiden.
försöka
påverka
vi där talar om att
på den
stöds av den ökande professionaliseringen
perspektivet

nivån.

Ju mer kunniga

de som arbetar på lokal

och

213
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regional

i samordnade

nivå

blir,

de subnationella
den centrala
agerande,
trovärdiga
fortsatt

desto svårare blir
nivåerna

nivån

ligger
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processer

skall

i kris-

löften
ekonomiskt

det för den centrala nivån att styra
Grunden för att
ur ett utvecklingsperspektiv.
erhålla legitimitet,
dvs. få förtroende
för sitt

och uttunningsperspektivet,

om att lösa den omedelbara
bidrag
till befolkningen

Legitimeringsgrunden

dvs. att den kan ge
krisen i området eller ge
i uttunningsregioner.

kan kopplas

samman med huruvida den offentliga
satsa
på
krislösandet
och/eller
att den har
pengar att
auktoritet
i form av paragrafer
att tvinga fram ett agerande hos andra
organisationer
för att minska krisens verkningar.
sektorn

har

Legitimitet

kan vara svårare att uppnå i utvecklingsperspektivet
där
den
offentliga
sektorns
institutioner
skall
uppfattas
om att
Trovärdighet
i detta perspektiv
vara t.ex. trovärdiga kunskapsfönnedlare.
uppnås
framförallt
inte med myndighetsutövning,
eller med stora
det handlar

ekonomiska

transfereringar,

sektorn
utan genom att den offentliga
samtal
kring regionemas
utveckling.

upprätthålla

ett aktivt
I balansperspektivet

kan

blir de subnationella
nivåemas roll att genomI det utvecklande
som den centrala nivån definierat.
perspektivet
kommer de subnationella
nivåerna att ha en strategiroll.
Det
på
nivåerna
de
subnationella
regional
kunskap
kan
utvecklas
och
är
som
föra

de åtgärder

regionemas

6.3.2

mer långsiktigt

Partnerskap

inriktade

kring

utvecklingsprofil

projekt

eller

definieras.

idéer

Mycket av regionalt utvecklingsarbete
sker inte i hierarkiska
strukturer
inom nätverksliknande
strukturer
där en frågeställning
utan utvecklas
binder samman organisationer
för en kortare tid. Detta är koalitioner
baserade
begränsad

har
periodiskt
intresse
vilka
ett ganska
gemensamt
varaktighet.
koalitioner
beredda
delta
i
arbetet
Dessa
är
att

på

kring

många olika frågeställningar.
Dock skall man inte förledas att tro
konstellationer
endast finns inom komplexet,
vi
att dessa tillfälliga
finner dem även inom det auktoriserande
beslutssystemet.
Tänkandet
inom

den stora

koalitioner
koalitioner

med

och breda regionalpolitiken
nödvändighet

har bidragit

till

att dessa
tillfälliga

uppstår.
Dessa typer
av
också av EU genom partnerskapstanken.
i att skilja mellan två typer av partnerskap;
dels
i implementering,
dels partnerskap
i definiering.
Den första

uppmuntras
Det finns en poäng

partnerskap

typen av partnerskap
i de fall då vi kunnat

har

visat sig tämligen enkelt att fonnera, speciellt
de som deltar kunnat se en direkt egennytta
att
se
och ett omedelbart
resultat av insatta resurser. Vi har tolkat att det är en
förklaring
till varför det tycks vara enklare att formera partnerskap
på

Problemlösning
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i samordnade

processer

nivå. En förklaring
till detta kan vara att när
än central
möts
för t.ex. olika sektorsorgan
kring ett konkret projekt
så förefaller
det som om målkonflikter
och annat kan hanteras och

regional,

företrädare

ansvarstagandet

bli gemensamt.
Den andra typen av partnerskap

och det mer
avser idéfonnuleringen
region
skall
utvecklas.
Det är ett
en
effekterna och
arbete som tar tid, där det är svårt att se de omedelbara
där det därför kan vara svårt att engagera personer vilka redan är hårt
tänkande

långsiktiga

kring

hur

uppbundna av mera konkreta arbetsuppgifter.
Det formella beslutssystemet har skäl att ansvara för och utveckla denna typ av partnerskap för
Utmaningen
inom regionalpolitiken
idégenerering.
är att just hantera
koalitioner
så att vi inte får ett tillstånd
dessa tillfälliga
av ett kortsiktigt

där olika

agerande,

Former

indirekt

för

En av utmaningarna
vad vi vill betrakta

konstellationer

sitt eget bästa.

inflytande
är att finna
som indirekt

Utgångspunkten

utveckling.

ser till

och använda
inflytande

nya former
över initiativ

för att utöva
för regional

för det fortsatta

är att den
resonemanget
detta ligger på den centrala nivån,

för att hantera
största utmaningen
och verk. Argumenten
dvs. hos departement

för detta ställningstagande

det är den centrala nivån som har det yttersta ansvaret för den
regionalpolitiken.
preciseras, budgetDet är där spelreglerna
definieras. För det andra är det den
fördelas och målsättningarna

är flera:
svenska
medlen
centrala

nivån

problemen

med

samstämmiga
bedömare
har de största
som enligt
verka
i
den
regionalpolitiska
anda
att
som vi här
nya

karaktäriserar.
Vi ser i grunden tre möjligheter
som man på den centrala nivån kan
inflytande:
för att utöva ett indirekt
klassiska förvaltningsstymingen
ingår budget, författningar,
I den l

använda

regleringsbrev,

tämligen

detaljerat

metodutvecklingen

I 2
kring

för att styra framåt
och övergripande.

propositioner

konkret

hur

analys

styra

som har med frågeställningar
utvecklingsarbete
och
regionalt

ingår styrning
bedriver

man mer
kunskap och metoder

utvecklar

och både kunna

för att bygga

upp ett tillfredsställande

och planeringsunderlag.

I 3

uppföljning

och utvärdering

ingår

som det innebär att följa upp och värdera
både till form och innehåll.
De problem
Den första

den retrospektiva
det regionalpolitiska

styrning
arbetet

som påverkar det konkreta arbetet kan delas upp i tre typer:
Detta problem
typen handlar om att man har resursproblem.
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processer

är väl känt och handlar om att det finns alltför lite pengar och alltför få
personer som skall hantera alltför mycket under kort tid.
Den andra typen man kan identifiera
problem. Det
är organisatoriska
verkar finnas en oklarhet
har
vilket
om vem som
ansvar. Inom vissa
delar av den centrala
valtningsstyming,
inom
ling

arbetar man främst
med klassisk
förandra mera med påverkan genom metodutveckuppföljning
och utvärdering
av gjorda insatser.

och/eller
Den

nivån

tredje

kan relateras till brist på kunskap.
typen av problem
Otydliga
målfonnuleringar,
svårigheter
och
att forma analysunderlag
arbetsformer
uttryck
för att man inte riktigt
är samtliga
vet vad
regionalpolitiken
samlade

skall

vara tydlig.
En förklaring
kan hänföras
heter

innehålla

regionalpolitiska

till

till

till

de

och

ambitionen

hur

det

de tre typer av problem
av decentraliseringen

baksidan

subnationella

nivåerna

skall

utformas.

på regeringsnivå

och

behöver

Den
därför

som vi identifierat
ovan
av makt och befogentill

globaliseringen

med

omstruktureringar,

produktionstekniker
och
marknader.
nya
nya
kan också förstås utifrån mer generella förutsättningar
vilka

Problemen
förändrats

kraftigt

resurser,
Framförallt

omprövning

under

senare år, såsom i absoluta tal minskade
policyområden
och ny kunskap.
av etablerade
den centrala nivån har svårigheter
att finna en ny roll i ett

sammanhang

som alltmer karaktäriseras
av att man ger ifrån sig makt
både uppåt,
neråt
och utåt,
men även i viss mån
och initiativförskjutningar
inom
den centrala nivån.

och initiativkraft
makt-

6.3.3
Om

Resursbrister
vi

börjar

med

och tid
pengar
maktförskjutning
strativa

som

att betrakta
är de främsta
uppåt inneburit

styr
resursproblematiken
problemen.

så finner

Tidsmässigt

vi

har

att
denna

att den centrala nivån fått fler adminiför den mer konkreta hanteringen
av EU:s regionalrelaterade arbete. F örskjutningen
till den lokala och den regio-

uppgifter

politiskt

nala nivån

har inneburit

att en allt större del av de ekonomiska
resurser
som den centrala nivån har är destinerad att skickas vidare.
Vad gäller förskjutningen
utåt
mot andra aktörer - det regionala
utvecklingskomplexet
så har empiriska
studier visat att den maktförskjutning
kommer
till
uttryck
inneburit
att den centrala nivån mer
som
fått rollen
näringslivet,

av en reaktiv nivå som reagerar på inkommande
enskilda organisationer
och grupperingar.

Om vi sedan övergår
skjutningen

uppåt

till

de organisatoriska

inneburit

problemen

att man idag har längre

propåer

från

så har maktförkanaler

och mer
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komplicerade

i samordnade

processer

byråkratiska

rutiner för att komma till tals med dem som
de
regionalpolitiskt
sett intressanta besluten.
av
neråt
kan vara en av förklaringama
till varför de
på central nivå ser svårigheter
i att samordna agerandet

har att fatta många
Maktförskjutningen
som arbetar
mellan framförallt

departementen.

sker på de subnationella
samordna

agerande mellan

länsstyrelserna,
utvecklingsarbete

Initiativ,

nivåerna

beslut

där det visat

sektorsmyndigheter,

och genomförande

sig relativt

och sektorsenheter

än på den centrala nivån. Det har också
för samordning
på regional nivå.

sista typen av problem
perspektiv
är kunskapsproblem.
Den

enklare

att
inom

bedrivits

ett

som vi kan se ur den centrala nivåns
I samband med maktförskjutningarna

för den
kan man fråga sig om det har inneburit
ett problem
nivån. EU kan genom riktlinjer
och genom de förhandlingar
på regionemas utveckling
som
som sedermera sker ange den inriktning
eller möjligtvis
de anser vara den mest effektiva,
mest politiskt korrekta.

uppåt

centrala

har emellertid

I praktiken

de regionala

fått stort genomslag.
Maktförskjutningen
neråt

och nationella

bedömningama

hittills

kunskap
kunskap
denna.

nu samlas på den regionala
inte kommer
den centrala
Maktförskjutningen

idag har mindre
regional

6.4

kontroll

utveckling.

den centrala
ständigt

har samtidigt

Till

nivån

sökande

Mot

inneburit

att mycket mer
nivån, och att mycket av denna
nivån tillgodo
eller värderas av

att den centrala nivån
kunskap som berör
del
den
över en stor
av
inom
sist kan sägas att maktförskjutningen

relaterad

utåt

till

har inneburit

den stora regionalpolitiken
av densamma.

inneburit

ett

efter en definition

ett

sätt

att

förverkliga

region-

politiken
Vi talar
tillväxt

för behovet
i hela landet.

av en regionpolitik
Denna regionpolitik

för utveckling

av välfärd och
måste spänna över fältet från
av statens strukturskapande

det som kan karaktäriseras
som summan
till de sakområden
insatser inom ett stort antal sektorer
som numera
direkt, såsom de avreglerade
områdena järnvägar,
inte kan påverkas

för en sådan
post, tele och flyg. För att förstå något av utmaningarna
de svårigheter
den
nuvarande
politik
behöver
vi analysera
som
regionalpolitiken

har att hantera.
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Det första

dilemmat
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processer

dilemman

i den

handlar

svenska

regionalpolitiken

om att hantera de förväntningar
som ställs
och komma överens. Detta dilemma
blir

prioritera
om att samtidigt
alltmer
framträdande
betydelsen
mer vi betonar
av den stora
regionalpolitiken
och det tvärsektoriella
arbetssättet. I grunden bygger
detta

dilemma

mellan

olika

leda till

på en föreställning
om att det går att komma överens
sektorsföreträdare,
och att dessa överenskommelser
skall

klara

i sakfrågoma.

prioriteringar

Den i föregående

uppmärksammade
komplikationen
kring att
sig i en miljö vilken i grunden är sektoriserad,
bäst beskrivs som brytpunkten
att den stora regionalpolitiken
olika sektorers
Dilemmat
mellan
att
egna hänsynstaganden.

regionalpolitiken
innebär
mellan
prioritera

avsnitt

befinner

och

har man ofta mer eller mindre
överens
hantera
vad vi kan kalla en
att
genom att utnyttja
Förhalningsstrategi,
enligt principen
komma
överens nu, prioritera
sedan. Att man har haft möjlighet
att göra så beror till betydande del

omedvetet

komma

att

valt

på att det från den centrala nivån varken har funnits
några bärande
idéer, vilka kunnat utgöra ledstjärnor
för arbetet eller att man från den
centrala nivån har ställt några krav på eller givit direktiv
om vilka
prioriteringar

som skall
Det andra dilemmat

göras.
berör
vi kan se i den svenska regionalpolitiken
framförallt
den centrala nivån. Vårt resonemang har hela tiden byggt på
politik för regional utveckling,
en föreställning
om att en decentraliserad
också betonar lokal mobilisering,
kräver en stark
som för närvarande
nivå.

central
centrala

gäller

Här

decentralisera

och

nivån.

det alltså

samtidigt
möjlighet

En

mellan att
att hantera ett dilemma
bibehålla
strategisk
position
för den
en
är att den
att hantera detta dilemma

släpper ifrån sig inflytandet
över de
blockerar
enskilda
beslut
av
resurser och
och övergripande.
mentalt utrymme
för att tänka både långsiktigt
Det
inflytande
bibehåller
kan
bör vara av vad vi
man på den centrala nivån

centrala

nivån

direkta

i ökad utsträckning
För mycket

besluten.

benämna

infrastrukturell

och

om långsiktiga
Det tredje dilemmat

frågor.

mycket
den

regionala

kortsiktigt.
snabbt

nivån

Alla

komma

handlar
samtidigt

strategisk

karaktär.

Det

handlar

således

om att man på den centrala, liksom på
måste tänka långsiktigt
och agera

utsätts från tid till annan för tryck att
fatta beslut och vidta åtgärder
- att vara
Framförallt
blir detta dilemma
påorganisation.

organisationer
till

avgörande,

en handlingskraftig
tagligt för den centrala

nivån.

som kommer både från politiker
från de subnationella
nivåerna

Det gäller

att samtidigt

hantera

ett tryck

och
som vill markera handlingskraft,
som behöver beslut för att implemente-

SOU 1997:13

ra.

Problemlösning

I de följ ande två avsnitten

för att hantera

6.4.2

vill

vi skissera

i samordnade

en övergripande

processer

plattform

dessa dilemman.

Sök

verkningsfulla

ningsfulla
I den tid vi lever

processer

snarare

än

verk-

åtgärder

finns

på att politik
skall vara så
en stor efterfrågan
Utifrån
givna resurser skall man uppnå bästa
som
möjliga
utfall.
En väl fungerande
politik
anses vara den som utifrån
givna resurser kan skapa de bästa insatserna. Detta synsätt bygger på att
utfallet är synligt, går att mäta och att effekterna av utfallet är påtagligt.
Man strävar efter verkningsfulla
åtgärder. Dock är regionalpolitiken
ett
effektiv

möjligt.

sådant politikområde

där resultat

och effekter

många gånger är svåra att

synliggöra.
De

aktiviteter

man då gäma
omfattning
enskilt
kan

i beär de vilka åtminstone
gränsad
bedömas
Detta kan
vara optimala.
medföra
att de insatser som görs, betraktade i ett större sammanhang,
blir suboptimala,
eller kan motverka
varandra.
Faran

väljer

ligger

i att vi samtidigt
väljer bort aktiviteter
vilka med en
skulle uppfattas vara fullt acceptabla.
annan typ av optimeringstänkande
Vad vi vill introducera
här är ett resonemang
där de insatser man gör
utgår
ifrån
utfonna
verkningsfulla
att
snarare
processer, än den tidigare
omtalade
efter

insatsmässiga.

Inspiration

processoptimering

har vi
Även

strukturfondsprogrammen.

till

vårt resonemang
kring strävan
hämtat från bl.a. EU:s upplägg
av

om vi är väl medvetna
strukturfondsprogrammen
är behäftade med
som
det där finns
åtminstone
teoretiskt
intressanta
rent
för ett något annorlunda
synsätt på vad som kan och
inom regionalpolitiken.

brister

om de fel och
vill vi mena att
utgångspunkter
bör optimeras

Strukturfondsprograrnmen

kring ett tämligen
fast
är uppbyggda
för hur processen kring att definiera ett program för en region
skall
Weaknesses,
Opp0rtunities,
se ut. Från en Strengthes,
Threats-analys,
via strategier och insatsområden
till indikatorer
och
ramverk

sedermera
nivån
mycket
bygger
skall

förhandlingar

mellan

och kommissionen
som programmet
det på förhandlingar
delta

lingsinslaget

betoningen

den nationella

för regionen.

och överenskommelser
med

blir verkningsfullt
och

för regionen,

enas man om ett program
bygger
på underlagsmaterial

i programmet

resurser.
Programmet

företrädare

finansiella

och

och

Lika

analyser

mellan
andra

dem som
betydelsefulla

genom dess fasta struktur. Förhandpå det s.k. partnerskapet
bör ur detta
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processer

Det ramverk som omgärdar arbetet skapar
deltar
i förhandlingsoch förankringsarbetet
dem
som
en samsyn
kring hur regionen skall utvecklas.
perspektiv

inte underskattas.
bland

Vad krävs för

att åstadkomma

verkningsfulla

processer

i ett förhållningssätt
där man söker processoptimering
är att man eftersträvar
att utforma arenor där olika aspekter på ett givet
kan mötas
och penetreras.
problemområde
innebära att den traditionella
Detta skulle för svensk regionalpolitik
inslag

Ett viktigt

skulle

regionalpolitiken
arbetsm arknads,

företrädare

möta

plan-, kommunikations

för

bl.a.

miljö-,

närings-,

Detta innebär

och kulturpolitik.

att man i arbetet för det första skulle komma att lyfta fram olika typer
något som i
mellan olika aspekter på ett givet problem
av konflikter
innebär att man kommer att bli tvungen att bygga upp
sin förlängning
principer
för att hantera de förhandlingar
att gestalta
som kommer
beslutsunderlag
att
man få ett svårare
fram
här
lyfta
Eftersom
målsättningen
ställning
till.
är
att
ta
så innebär det
relevanta aspekter på ett problem som möjligt
För det andra skulle

processen.
sedermera
så många

också att de beslut som kommer att fattas kommer att fattas utifrån ännu
fler alternativ
än idag.
för de resonemang
Utgångspunkten
som förs på de arenor som
etableras är att de olika åsikter som framförs bör betraktas som aspekter
fördet vi traditionellt
på frågeställningen,
snarare än representerande
med sektorstänkande.

knippar
vill

väl fungerande

kalla

nismer.

Effektivare

och kvalificerade

processer kräver också vad vi
och lärmekaåterkopplings-

lära av misstag och framgångar
kunnat
konstatera
sammanfattningsvis

Att faktiskt

blir

väsentligt.

att många av de
har en
regionalpolitiken
finns
för
som
strategisk
diskussion
betoning på att implementera,
än
av vad
snarare
en
mycket
konkret
definiera
denna.
dvs.
Ett
regionalpolitik
egentligen
är,
kan vi idag iaktta genom studier
i att definiera
uttryck
för bristerna
Vi

har

strukturer

gjorda

och de arbetsformer

kring

den stora

regionalpolitiken,

där det visar sig att det finns
om vad det

bland de berörda organen
en osäkerhet och en otydlighet
hänsyn.
egentligen
innebär att ta regionalpolitiska
inte finns
således att det för närvarande
Vi uppfattar

några organ
som har till uppgift att definiera regionalpouppfattning
är att det såväl på den centrala som de submåste finnas organ vilka kan fungera som kunnivåerna

inom

svensk regionalpolitik

litik.

Vår

nationella

utveckling.

skapscentra

för regional

att fokusera

på det strategiskt

Deras viktigaste

sett centrala

uppgift

för regionalpolitiken,

borde vara
såsom

SOU 1997:13
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exempelvis

vilka

långsiktiga

inriktning

typer
i ett 20-30-årsperspektiv.
påverka och övertyga

i samordnade

processer

åtgärder som bör vidtas
av mer infrastrukturella
Och som en följd av denna kunskap försöka
andra om att anpassa sin verksamhet
till den
lagts
fast.
som
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Krav

7.1

Begreppet

Huvudsyftet

primära

regionpolitik

regionpolitik

i den statliga
lokaliseringen

analys

av de regionala konsekvenserna
är inte att föreslå förändringar
eller styrningen
av statliga verksamheter.
sektorn

syftet

verksamhet.
den

motsvarande

och klarlägga
de konflikter
är att uppmärksamma
balansoch tillväxtmål
uppkommer
vid
som
och andra förändringar
i olika delar av statens mångsidiga
Indirekt
innebär detta naturligtvis
till att
en utmaning
framtida

politikutfonnningen

konflikter

kan reduceras.

och
I detta

därför

analysen ett steg vidare i denna riktning
idéer om hur en bättre fungerande
regionpolitik
Vi använder
här begreppet
regionpolitik

geografiskt
regional
politik

nuvarande

differentierad

statlig

balans och stimulera
eller den lilla

politik

tillväxt

genomförandet

avslutande

kapitel

så att
för vi

genom att skissera några
skulle kunna utformas.
för

en samordnad
men
att både uppnå mellanregion. Begreppet regional-

i syfte

i varje

regionalpolitiken

därmed för den
- reserveras
sig till
bestämda
regionalpolitiska
som riktar
och som bedrivs med budgetmedel
under utgiftsområde
19.

politik

stödområden
Begreppet

den stora
regionalpolitiken
reserverar vi för de sammanstatliga
insatser
inom
alla
samhällssektorer
tagna
som har ett geografiskt
utfall, medvetet eller omedvetet. Regionpolitiken
enligt vår terminologi
omfattar

därmed

problembilden
en med hänsyn till den regionalpolitiska
och aktivt styrd del av den stora
regionalpolitiken.
I de följande
avsnitten diskuteras
dels behovet av en effektiviserad

medveten

regionpolitik
olika

håll

8-17-0059

i

regionala

gentemot
strukturella
påverka

effektiv

en

med föreliggande

av förändringar
organisationen,
Det

på

avsnitt 7.2,
avsnitt 7.3-6.

dels vilka

krav

som ställs på en sådan från

224

Krav

på en effektiv

7.2

regionpolitik

SOU 1997:13

Intensifierade

krav
och

anpassning

Enligt

den regionalpolitiska

på regional

samverkan

poliär det många
tikområden
som måste samverka om vi skall nå regional balans. Beslut
telekommunikationer,
till kommuner,
forskning,
statsbidrag
högre
om
utbildning,

insatser

järnvägar,

propositionen

inom

energiförsörjning,

kulturområdet,

för statliga

riktlinjer

1995

verk och myndigheter

vägar,
påverkar på

m.m.
till regional
utveckling
prop.
94/95:l6l,
sätt möjligheterna
s.
måste prägla
14. Det innebär att regionpolitiska
hänsyn och samordning

olika

arbetet

inom

alla

Uppgiften

både på central

politikområden,

Detta kan således kallas

och regional

nivå.

den aktiva

sidan av den stora regionalpolitiken.
som en fråga: Hur kan och bör staten

kan formuleras

och sitt ansvarstagande via regelsystemen,
styra sina egna verksamheter
arbetssätten
och resursfördelningen
så att både regional
balans och
Uppgiftens
lösning förutsätter
allregional
tillväxt
främjas på lång sikt
tas tillvara.
en samverkan
som gör att varje regions speciella potential
förankringen
i sin tur att den lokala och regionala
Det innebär
av
utvecklingsarbetet
är viktigt.
Särskilt

de senaste fem-sex
hela den statliga sektorn, vilka

åren har inneburit
dock

knappast

stora förändringar
av
kan sägas ha förbättrat

denna aktiva regionpolitik.
Det har varit en
att genomföra
statliga
verksamheter.
Flera stora
intensiv period av effektivisering
av
affärsdrivande
verk har bolagiserats och marknaderna för viktiga tjänster
möjligheterna

företag

och hushåll

försvunnit.

Budgetunderskottet

den statliga

inom

förvaltningen

Huvudmannaskapet
till

landsting

sig

kontrollen

ökande
EU:s

över

för flera statliga

Efter

I vissa

avhänt
har

finansiering

en
av

har i någon mening

entydigt.

ett regionalt utfall, som
För det första påverkas välfärdens och den

geografiska

regiontyper

Inte överraskande

fördelning.

kommunerna
mest bidragsberoende
påverkas
direkt
sysselsättningen
ortstyper.
försvunnit

delvis

EU-inträdet

resurser.
bundits för matchad

resurser

dessa förändringar

dock inte är särskilt
offentliga
servicens

delar

Staten har samtidigt

motsvarande

andel

av välfärdssystemet.
verksamhetsområden
har överförts

och i vitala

och primärkommuner.

av statens
strukturfondsprogram.

Alla

På dryg tio år har mer än 65
har vart sjunde statligt jobb
period
samma
både
har tvingat fram besparingsåtgärder

har avreglerats.

lagts ned. Under

myndigheter

har

som drabbas mest. För
arbetsställen
vid statens
till

vart
upp
under de senaste 10 åren. De minskande

fjärde

är det de
det andra
i

olika

statligt

jobb

resurserna

både vid
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länsstyrelser

begränsar

och

i andra

både regional

Till

myndigheter

inte minst personalbrist
samordna
de
offentliga
insatserna för
att
utveckling
och balans.

möjligheterna

stimulera

på en effektiv regionpolitik

att

detta kommer

att det idag inte finns någon instans som har full
regionala
effekterna
över de sammantagna
av
pågående och planerade förändringar
och som skulle behöva redovisas
för att möjliggöra
samordning.
Myndigheter
under varje
en verkningsfull
departement
har relativt god insyn i varandras verksamhet
och planer,
insyn

i och

överblick

men därutöver

7.3

finns

Mer

det många

hinder

beslutssituationer

komplexa

tydliga

roller

statens

ansvar

för infonnationsspridningen.

och

synliga

kräver
för

gränser

Förändringarna
inom näringslivet
och i det ekonomiska
systemet som
helhet har bara under det senaste årtiondet skapat beslutssituationer
som
åtgärder
är mer komplexa
än förr. Också effekterna
av olika politiska
tenderar att bli mer svårförutsägbara
och svåröverskådliga.
Detta har
också skapat annorlunda

förutsättningar

för såväl den demokratiska

som
Avståndet
stat och förvaltning.
processen
tenderar att öka mellan de krav den ekonomiska
omgivningen
ställer
och de möjligheter
ordning,
som finns för staten att, med nuvarande

den

administrativa

hantera

inom

dessa.

Ett instrument

för staten att möta
verksamheter

flertal

att avreglera
ett
effektivare
organisationsstrukturer.
redan

tidigare

ganska

cementera

denna utveckling

har bl.a. varit

för att skapa flexiblare
och
Detta har dock samtidigt förstärkt en
sektorssyn
och inneburit
ökade

svårigheter

I grunden beror detta på den
att göra helhetsbedömningar.
departementsoch verksindelning
finns,
vilket innebär att också
som
skall främjas blir partiell. Mål- och resultatstyrsynen på hur effektivitet
ningen

förstärker
också sektorstänkandet.
av statliga verksamheter
En huvuduppgift
för statens regionpolitik
i den bemärkelse vi talar

om är att, utifrån
regional anpassning
viteten
heterna

ett

sektorsövergripande

åstadkomma
synsätt,
en
Därigenom
skall effekti-

av den samlade politiken.
nationellt
fattade beslut. I praktiken
är dock möjligav
små att på regional nivå påverka utfallet av beslut fattade inom

öka

sektorsorganen.

skäl

till

är att den tvärsektoriella
synen är
också på den centrala nivån. Länsstyrelserna
har en
svagt representerad
rad departement
och verk som sina centrala
uppdragsgivare
eller
motparter.

Ett

Det finns

däremot

detta

inget departement

eller centralt

verk,

som
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på motsvarande
helheten,

sätt som
prioriteringar

för

målkonflikter

mellan

olika
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länsstyrelserna,
mellan

olika

områden

har ett centralt
sektorsområden

kan artikuleras.

ansvar
och

Det skulle

för
där

behövas

En legitimerande
uppgift för en
en sådan central samordningsfunktion.
sådan funktion
kan leda till högre
är att löpande visa att samordningen
och/eller lägre utgifter för de parter som samverkar.
nationell
tillväxt
fordras
också en fortsatt
att hantera en ökad komplexitet
decentralisering
innebär
Denna utveckling
av beslut och befogenheter.
emellertid
måste frigöra mer resurser för strategiska
att departementen
frågor, målformulering
och uppföljning
istället för att hantera de många,
För

och allt fler,

små besluten.

Ramama

med andra ord göras tydligare.
mellan

olika

aktörer

inom

En

sker bör

Detta kräver

den statliga

krävs också en större tydlighet
kommuner
och landsting.
ställer

för hur beslutsprocessen

i sin tur att rollfördelningen
organisationen
preciseras. Det

vad avser statens ansvar i förhållande

till

i mer decentraliserade
former
styrning
av statsförvaltningen
också ökade krav på budgetprocessen.
till
För att möjligheterna

skall öka
prioriteringar
en regional anpassning och sektorsövergripande
mellan den centrala och regionala
förhandlingsordning
bör en tydligare
nivån

skapas. Inom

många områden

finns det inte bara en stark tradition
att försöka hitta
mallen för att

när det gäller
utan det pågår också ett utvecklingsarbete
beräkningstekniska
den optimala
eller mest rättvisa
fördela resurser. I praktiken
är dock detta sällan möjligt

och ofta skapas

för förändringar
och omprioriteringar
rigida system där utrymmet
är små.
för att istället skapa en tydligare budget- och förhandEn möjlighet
petitor,
i linje med fastställda
lingsordning
vore t.ex. att regionala
utbildningspolitiska
mål, gjordes för i första hand i kommunikations-,
alltför

och arbetsm arknadsområdena.

där
Dessa skulle processas i förhandlingar
kunde vägas samman. Ett första steg
mot en sådan modell är den som används inom EU:s strukturfondsproär dock alltför allmänna och oprecisa till sitt
gram. Dessa programplaner
de nationella

och regionala

kraven

och systemet för att fatta de enskilda besluten är komplicerat.
vilket
De arbetar dessutom mot ett i stort sett redan fastställt totalanslag,
minskar förhandlingsutrymmet.
innehåll

med ovanstående

En förändring
med

ett

kvalificerat

centralt

inriktning

måste också kombineras

uppföljningsansvar,

och analyssystem
ett fungerande informationsoch influensområden.
vidden av statens verksamhetskräver
och

bland annat
omsluter
hela
som
Detaljeringsgraden

bör vara mycket
hög i den information
som tilloch kompetensen
och integriteten
måste vara hög hos dem

aktualiteten

handahållcs
som

vilket

analyserar

informationen.

För

denna

uppgift

bör

en

särskild
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intelligent

enhet

på en ejfektiv

regionpolitik

organiseras.

En av uppgifterna
för en sådan enhet
efter
behov
sammanställa
och värdera
att
vara
regionala
konsekvensbeskrivningar
planerade
förändringar
i statliga
av
myndigheter
och verk.
skulle

också

kunna

Sammanfattningsvis
regionpolitik
nationellt
precisera
också

har staten det yttersta
för den
ansvaret
skall
bidra
till
möblera
hela
Sverige
efter ett
att
som
synsätt. Staten måste ändå avstå från att ta ansvar för allt. Att
för ansvaret är en angelägen uppgift,
gränserna
nödvändig

för

nationalstatens
legitimitet.
Det måste också
att upprätthålla
och det sociala
att det mesta av både samhällsbyggandet
för
medborgarna
vilar
på
kommunerna.
Det är med andra ord
ansvaret
viktigt
mellan alla aktörer görs tydligare.
att rollfördelningen
beaktas

7.4

Mobilisera

statens

dolda

resurser

Staten

rår sammantaget
i form av organisaöver stora fasta resurser
personal och infrastruktur
och är väl representerad
åtminstone
i
storstäder
och regionala
centra. Samverkan
sägs ändå hämmas
av
resursbrist
på alla nivåer. Initiativ
till samverkan måste därför belönas
med resurstillskott
och/eller genom att vinsterna av denna samordning
tion,

återförs

till

Bristen

dem som samverkar.
på rörlighet
hos personalen

och på flexibilitet

i organisa-

tionen

problem. Här finns det goda möjligheter
är ett annat dominerande
för staten som arbetsgivare
att mera aktivt använda sig av personalpolitiska instrument
för att stimulera rörligheten.
Det behövs många projekt
och incitament

för geografisk

rörlighet,

rörlighet

och den privata sektorn
staten, kommunerna
ling på alla nivåer av statsförvaltningen.
Större flexibilitet
inom i stort sett varje
bidra till
i form

-

över sektorsgränser
och kompetensutveck-

organisation

mellan det informella
en bättre överensstämmelse
allianser mellan
av mer eller mindre permanenta

skulle

-

också

drivs
- som
olika aktörer

liknande intressen inom ett bestämt område men för
som representerar
övrigt har egna program
och det formella
systemet. Överhuvudtaget
är det angeläget att den formella
organisationen
i högre grad överensstämmer med den infonnella.
Förutom de rena effektivitetsvinster
som
finns att göra med en sådan utveckling
utgör ett växande gap mellan
ansvar för enskilda beslut
problem.
ett demokratiskt

valtningens
beslut

styrbarhet

i en effektivare

och den faktiska
Det

handlar

och om att omsätta
förvaltningsapparat.

förmågan
ytterst

om
riksdagens

att påverka
den statliga

dem
för-

och regeringens
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allt

Inom

det idag ett stort behov att höja
strategiarbete.
medverkan
i regionalt

finns

offentliga

organ
professionell

för

kompetensen
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teoretiskt
djup som
sådant
arbete.
av
och kultur
för att
Staten har generellt sett en svag organisation
och
stark
kultur
utjämning,
och regional
främja regional tillväxt
men
enskilda
mellan
och rättvisa
utjämning
för att främja
legitimitet
praktisk

i internationella

insyn

med

utbildningsinsatser

förutsätter

Detta

såväl

erfarenheter

förskjutits
har knappast
att
genom
tjänsteproduktionen
särskilj
och
många
fall
har
i
myndighetsfunktionen
ts
Det innebär att det finns skäl dels att
renodlats som affärsverksamhet.
dels att
tillväxttänkandet
i många statliga verksamheter,
utveckla

tyngdpunkt

Denna

medborgare.

så att det inte endast materialiseras
som
individbidrag.
Ett effektivare
sätt att nå en regional rättvisa kan vara att
direkt till
omforma
delar av sådana bidrag till samlat Stimulansbidrag

utveckla

rättvisetänkandet

särskilt

socioekonomiskt

7.5

Ansvar

svaga lokala

De mer eller mindre bolagiserade
som företag med endimensionella
i konflikt

genomgående

regional

gentemot

utestängning

marginalisering

och

står ibland

boendemiljöer.

verken

har en tendens att betrakta sig
Affärskulturen
i dessa verk

vinstmål.

ansvarstagande.
Det
ett territoriellt
utkantsregioner
befolkade
småorter och glest
med

tycks

som
hållning
till detta
en trovärdig
problem genom att redovisa hur långt dess ansvar gentemot dessa orter
räcker. Detta kan göras på flera sätt - genom entydiga och sanktionerakvalitet och/eller
gränsvärden för serviceutbudets
de verksinstruktioner,
drabbas

mest.

visa

för olönsam

för
göras klart
har varit den främsta

vidare

måste

välfärdsstatens
regionala

behöver

betalningsåtagande

långsiktigt
Det

vara
Staten

växt

i Sverige
som uppnåtts
vissa delar av statsbudgeten

balans

service.

regionpolitikens
förklaringen
ända

in

till

aktörer
att
den relativa

på 90-talet.

Be-

mycket
får sammantaget
konsekvenser
negativa
dolda
fortfarande
ganska
än
- om
Sverige men även i andra delar av landet. När
i framför allt nordvästra
sannolikt
den
blir än mer tydliga
dessa problem
än idag kommer

sparingar

i

besvärliga

stark som kräver att välfärdssystemen
att växa sig mycket
i
i full skala och generellt sett. Statens ansvarstagande
redan nu. Ett sätt är att göra
detta avseende behöver därför tydliggöras
går det t.ex. en
avgränsningar
geografiska
av ansvaret. Geografiskt
till
mellan områden
skiljelinje
att utvecklas
som har förutsättningar
opinion

återupprättas
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det.
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arbetsmarknader

de relativt
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och sådana som rimligen
inte har
hushållen
utanför
rimliga
lokala arbets-

fåtaliga
behöver

serviceproblemen

på en effektiv regionpolitik

speciella

lösningar

på

försörjnings-

och

prövas.

Utveckla

regional

geografisk

en

än

snarare

grundsyn

Organisatoriska

och strukturella
förändringar
i statliga verksamheter
de senaste femton åren har trots allt i huvudsak samverkat till en
relativ förbättring
till sådana tjänster
av utbudet och tillgängligheten
Den tekniska utvecklingen
har varit
som erbjuds företag och allmänhet.
under

bidragande
i den

till

icke

detta.

Möjligen

urbaniserade

håller

denna slutsats

glesbygden.

Relativt

inte streck fullt

sett

har

alla

ut
de tre

storstäderna

samt huvuddelen
av de regionala centra gagnats mest av
samtidigt
varit mindre där än
som personalminskningama
i småorterna.
Kvalifikationsmässigt
ökar nu gapet mellan de statliga

utvecklingen,
arbetena

i småorter

geografisk
tillväxt

och stadsregioner

tudelning
sedan

samverkande
inte utvecklas
bild

bidrar

på så sätt till en
Många
regioncentras

- staten
kunskapssamhället.

av
har dock
av 1970-talet
utvecklingsdrag
i samhället.
Alla
slutet

lika bra. När det gäller

samband

den generella

fram

i Sverige
och där många
som växer
förändringar
i statens verksamhet
är dominerande
därför
man
regioncentra

särskilt

uppmärksamma

och ensidiga

två

med

regioncentra
regionala

en rad
har dock

problem-

andra faktorer

än
drivkrafter
bör
som
svagväxande
ortstyper:

småorter

i alla delar av landet.
blir
således
Det
allt mindre relevant att tala om stora geografiskt
sammanhängande
problemregioner
i Sverige.
Den problembild
som
där små regioner
växer fram har snarare ett fragmenterat
mönster,
utvecklas gynnsamt ligger granne med andra
t.o.m. kommundelar
- som
där villkoren
Denna utveckling
har många orsaker.
är helt annorlunda.
Den personliga
rörligheten
varierar alltmera mellan olika hushåll. Det

sker en ökad segregation
i boendet såtillvida
att allt fler har möjlighet
att fritt välja boende efter sina egna preferenser,
samtidigt
som en stor
inte
alls
har
denna
möjlighet.
En annan orsak är att lokala
grupp
marknader
för service
kommersiell
eller offentlig
blir allt mindre
tydligt geografiskt
avgränsade. Allt mera service kan inköpas på distans
bl.a. till

följd av informationsteknologins
Informationsteknologin
är på god

trender

som har sin grund

utveckling.

starka
väg att bryta tidigare
i transportkostnader.
Det gäller generellt
i
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samhället
utbredning
på

statlig

möjligheterna
kontinuerlig
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och

kommer
att utsätta
för starkt förändringstryck.
verksamhet

att samordna
IT-utbildning

alla

teletekniken

definitivt

ökar

verksamheter.

olika
för

organisationer

Detta har naturligtvis

alla

med

rumslig

bäring
de

även
tekniska

En intensifierad

och

i staten är ett
i teknologianvändningen.

personalkategorier

Staten kan på så sätt bli pådrivande
fördelningen
den regionala
Slutligen;

måste.

och
av både balanserande
tillväxtskapande
insatser måste utgå från det faktum
att varje resurs,
förankring
har en egen rumslig
och varje problem
varje tillgång
som
utbredning.
Det finns
sammanhängande
geografiskt
alltid
har
inte
en
planeringsregion,
naturlig
det någonsin funnits
inte längre
- en
- om
efter behov.
Det är en
utan det är mer relevant att avgränsa region
utmaning
för regionpolitiken
att utveckla metoder både för att bemästra
denna geografiskt
geografiskt

fragmenterade

splittrade

resurser.

problembild

och för att samordna

även
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Kommittédirektiv

Analys

de regionala

av

i den

förändringar

Beslut

konsekvenserna

Sammanfattning
En särskild

sektorn

statliga

vid regeringssammanträde

Dir.

av

1995:144

den 26 oktober

1995

av uppdraget

utredare

de regionala

tillkallas

för

att kartlägga
förändringar
av

konsekvensema

och analysera
i den

statliga

anslag

avsätts
används

sektorn.

Förändringar
Inom

den statliga

sektorn

ramen för Arbetsmarknadsdepartementets
medel för regionalpolitiska
åtgärder.

årligen
bl.a.

inom

till

företagsstöd

vändningen

fattas

och

en i landets
framgångsrik
hällsservice

därför

har

regionala

integreras

ändrats

regionala

Dessa

De beslut
stor
i landets

i offentliga
många

sysselsatta,

så att myndigheterna

vara
och saminom många
tillväxt,

delar och därmed

Regionala

hänsyn

den
skall

beslut.
statliga

och kommer

fördelning.

skall

som fattas
betydelse
för bl.a.
olika

om anmedel

för utveckling-

att regionalpolitiken
fungerande
infrastruktur

utvecklingen.

inom

naste åren medfört,
verkan på antalet

förutsättningarna

således

och service

Beslut
nivå.

För

en väl
i alla regioner.

Förändringar

deras

delar.

krävs

sysselsättning

och regional

påverka

olika

samhällssektorer
långsiktiga

projektverksamhet.

på central

kan endast marginellt

Medlen

verksamheter
har de seatt medföra, relativt stor påverksamheternas
innehåll
och

Samtidigt
i allt

har
större

styrfonnema
omfattning

för-

själva
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den egna verksamheten.
Parallellt
avgör hur de organiserar
med detta har vissa verksamheter
fått nya förutsättningar
gebolagiseringar
och privatiseringar
har
nom att avregleringar,
genomförts.
Förändringar
i såväl sysselsättning
service
som
kan få effekter
minst

på den långsiktiga

kan förändringarna

påverka

regionala

utvecklingen.

Inte

kvinnors

sysselsättning

och

möjligheter

har förändringar
Samtidigt
att delta i arbetslivet.
bl.a. till följd av ökat utnyttjande
teknik
öppnat nya
av ny
möjligheter
till förbättrad
service och sysselsättning
i hela landet.
För att belysa de regionala konsekvenserna
den statliga sektorn bör en kartläggning
nomföras
av en särskild utredare.
inom

av förändringar
och analys ge-

Uppdraget
Regeringen

tillkallar

en särskild

utredare

med följande

uppgif-

ter:

-

Kartlägga

hur den statliga

och sysselsättning

sektorns

resurser, verksamheter
i olika regioner från 1970-

har utvecklats

talet.
-

sammanställa

det material

att tas fram om regionala
och bolagiseringar.
-

Genomföra
studie av några verksamhetsområen fördjupad
den som utsatts för stora förändringar
och då särskilt belysa
hur förändringarna
påverkat verksamheten,
tillgängligheten
och

serviceutbudet

regionalt.

typer av verksamheter,
samhet och avreglerad
-

håller på
som finns respektive
konsekvenser
avregleringar
av

Bedöma

vilka

Valet

bör göras så att olika
myndighetsutövning,
uppdragsverk-

verksamhet,

beskrivs.

skillnaderna
av de redovisade
som är motiverade av skillnader
i befolkningstäthet
och struktur.
Belysa i vad mån utvecklingen
påverkat strävan till samordning
och samplanering
av statliga
resurser både i ett
nationellt
och regionalt
perspektiv.
I detta sammanhang
bör

SOU 1997:13

Bilaga

även belysas hur olika organisatoriska
grafiska indelningar
som valts påverkat
heterna.
-

lösningar
och geosamordningsmöjlig-

bakgrund
och annat mateav bl.a. långtidsutredningen
utvecklingen
göra en bedömning
av den framtida
av
den statliga
sektorns olika delar och de regionala
konseMot
rial

kvensema

därav.

Utredningsarbetct
Utredaren
den

bör i sitt arbete ha kontakt

statliga

förvaltningens

med Kommissionen

uppgifter

och

organisation

om
dir.

1995:93.
Utredaren

skall

beakta

vad som anförts i regeringens
direkoch utredare om att pröva av offentliga
åtaganden
dir. 1994:23
och om att redovisa jämställdhetspolitiska
konsekvenser
dir. 1994: 124.
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