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Sammandrag 

Studien ämnar undersöka fenomenet när myndigheter tvingas att flytta sin verksamhet till följd 

av politiska beslut. När regeringen skriver regleringsbrev har myndigheter inget annat val än 

att genomföra de beslut som fattats. Därför är syftet med denna studie att beskriva hur ett 

dikterat projekt, av ett beslutande organ, påverkar samt hanteras av projektets intressenter 

under en given tidsram. Studien har genomförts utifrån ett teoretiskt ramverk som beskriver 

hur ett projekt är uppbyggt samt med hjälp av intressentmodellen. Genom fyra 

semistrukturerade intervjuer med anställda på Strålsäkerhetsmyndigheten, framkom det hur 

projektets intressenter påverkats samt att deras betydelse för projektet förändrats över tid. 

Slutsatsen blev därmed att regeringen haft stor makt i projektets första fas, men varit 

frånvarande i resterande delar av projektet. Myndighetens anställda har under hela projektet 

påverkats av beslutet och hanterat de situationer som uppstått med de resurser som fanns att 

tillgå sedan tidigare. Vidare har tillståndshavarna påverkats under projektets pågående fas, i 

form av förseningar med lagar och förordningar. Myndigheten uppnådde projektets 

målsättning men genomförde inte omlokaliseringsprojektet inom den angivna tidsramen. 
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1. Inledning 

När regeringen fattar beslut om att omlokalisera myndigheter, har myndigheter inget annat val 

än att genomföra innebörden av beslutet. Då regeringen i dagsläget väljer att omlokalisera 

flertalet myndigheter med mål att skapa större spridning av myndigheterna i landet 

(Regeringen, 2017) och därmed öka den statliga närvaron och servicen, drabbas allt fler 

myndigheter av de problem som följer (Regeringskansliet, 2019a). Regeringen menar på att 

det finns flertalet positiva anledningar till omlokalisering av myndigheter, exempelvis 

motiveras projekten av verksamhetens uppgifter och behov (Statskontoret, 2016). 

Under mandatperioden 2014–2018 beslutade regeringen att omlokalisera flertalet myndigheter 

för att öka den statliga servicen. Decentraliseringen av myndigheter som genomfördes 2017 

var den största på ett decennium beskriver Statminister Stefan Löfven (Eliasson, 2017). I 

dagsläget finns majoriteten av myndigheter i storstäder, men eftersom regeringen vill öka den 

statliga närvaron behöver myndigheterna placeras över hela landet, vilket innebär att 

myndigheterna ska fördelas mellan storstäder, lands och glesbygd (Regeringskansliet, 2019a). 

När regeringen beslutar att omlokalisera myndigheter får det stora konsekvenser för 

myndigheterna. Huruvida omlokaliseringen är positiv eller negativ råder det skiljaktigheter om, 

både mellan personer och politiska partier. Omlokaliseringen av myndigheter skulle bidra till 

att staten får ta del av all kompetens över hela landet (Henriksson, 2019; Lejon, 2017). 

Förflyttningen av myndigheter och arbetstillfällen till lands och glesbygd är positiv då Sverige 

blir ”mer levande” (Svenneling, Benzler & Hövenmark, 2015). Trots de positiva aspekterna 

med att flytta fungerande myndigheter från storstadsregioner till andra delar av landet, blir det 

ofta mer kostsamt än planerat samt gör myndigheter ineffektiva för många år framöver 

(Lindstrand, 2017). Ytterligare en konsekvens är förlorad personal och därmed förlorad 

kunskap då kompetent personal väljer att byta arbetsplats (Bergling, 2019; Sköld & Delin, 

2018). Myndigheter är ofta experter inom sitt område, vilket kräver att de har personal som kan 

driva och utveckla verksamheten. Experter med specialistkunskaper kan bli svåra att rekrytera 

på den regionala marknaden utanför storstadsregionen. (Lindstrand, 2017) 
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1.1 Problematisering 

Trots de skiljaktigheter och olika åsikter som råder kring ämnet gällande omlokalisering av 

myndigheter, som ofta kräver anställda med specialkompetens, är besluten att flytta 

myndigheter, trots krav på specialkompetens, inget som kan motsägas. Projektet att 

omlokalisera en myndighet är omfattande och kräver planering för att flytten ska kunna 

genomföras på ett funktionellt sätt. Många aspekter måste tas hänsyn till för att flytten inte ska 

medföra exempelvis kompetensförlust, ett kompetensglapp, förlorande intressenter eller 

förödande kostnader (Emanuelsson, 2017).   

När regeringen tar politiska beslut om att omlokalisera myndigheter, har myndigheterna inget 

annat val än att göra som regleringsbrevet säger (Regeringskansliet, 2016). Till skillnad från 

företag på marknaden, som själva kan välja att flytta, dela på sig eller expandera beroende på 

hur deras situation ser ut, är detta inte ett alternativ för en myndighet. När företag omlokaliserar 

sig utgår de ifrån vilka konsekvenser det kan medföra. Frågor företag ställer sig kan vara hur 

intressenterna blir påverkade och hur intressenterna kan påverka företagets verksamhet. 

Beroende av svaren på dessa frågor kan företaget avgöra om det är en god idé eller inte att 

omlokalisera verksamheten. Eftersom regeringen bestämmer över myndigheten måste en flytt 

ske oavsett vad svaren på ovanstående frågor blir, myndigheten har inget val. Myndigheter får 

sällan resurser i form av stöd och monetära medel av regeringen efter ett beslut om 

omlokalisering (Regeringen, 2017). Därför är det viktigt att förstå att myndigheter inte alltid 

har de bästa förutsättningarna när de behöver genomföra en omlokalisering, vilket gör att 

projektet blir svårare och mer komplex.  

Myndigheters intressenter, blir liksom företags intressenter, påverkade vid en flytt av 

verksamheten, vilket regeringen inte tar i beaktning när beslut om omlokalisering fattas. Därför 

är det även av betydelse att förstå omlokaliseringsprojektet och dess utmaningar för att kunna 

genomföra en ändamålsenlig omlokalisering, och i största mån undvika de negativa aspekter 

som kan följa en sådan process. Det är därför intressant att undersöka, ur ett projekts perspektiv 

(Lundin & Söderholm, 2013), hur intressentmodellen (Freeman, 2008) över tid, kan appliceras 

på myndigheter vid ett omlokaliseringsprojekt, för att förstå när intressenter i ett påtvingad 

projektet är av betydelse (Mitchell, Agle & Wood, 1997). 
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1.2 Syfte 

Studien syftar till att beskriva hur ett dikterat projekt, av ett beslutande organ, påverkar samt 

hanteras av projektets intressenter under en given tidsram. 

Syftet ämnas besvaras genom att göra en fallstudie av det omlokaliseringsprojekt som 

Strålsäkerhetsmyndigheten genomförde. Strålsäkerhetsmyndigheten är en intressant 

myndighet att studera då myndigheten nyligen blev tvingad att omlokalisera sin verksamhet 

under en kort tidsperiod, till följd av regeringens regleringsbrev 2017. 

2. Teoretisk bakgrund 

Kapitlet teori diskuterar uppsatsens vetenskapliga ansats. I avsnitt 2.1 redogör författarna för 

studier om projekt, vidare presenteras intressentmodellen och intressenternas betydelse i 

avsnitt 2.2. I avsnitt 2.3 presenteras sedan studiens analysmodell. 

2.1 Projekt 

Att genomföra ett projekt är ett sätt att fullborda ett begränsat antal uppgifter med en vald grupp 

aktörer och intressenter, som tillsammans skapar en övergång från ett tillstånd till ett annat, 

inom en begränsad tidsram (Jacobsson, Lundin & Söderholm, 2015). En annan definition av 

ett projekt är en uppsättning av mångsidiga och skickliga personer som arbetar tillsammans 

med en komplex uppgift under en begränsad tid (Goodman & Goodman, 1976) 

De villkor som måste appliceras på ett projekt är tid, resurser och målsättning (Lundin & 

Söderholm, 2013). För att tidskravet för ett projekt ska uppfyllas måste projektet starta, pågå 

samt avslutas. Projektet har antingen befintliga resurser inom organisationen eller tilldelas 

extra resurser i samband med att projektet utvecklas. Målsättningen för projektet kan antingen 

göras internt eller av en extern aktör. Huruvida dessa aspekter är tydliga eller kontrollerade är 

inte alltid bestämt. I ett projekt kan exempelvis tidsgränsen vara bestämd men målen tvetydiga 

eller att verksamheten kan erhålla tydliga mål och uppgiftsdirektioner men sakna kontroll och 

en tydlig tidsgräns. Beroende på projektets mål och tidsgräns får intressenterna i projektet 

arbeta för att nå projektets mål. (Jacobsson, Lundin & Söderholm, 2015) Genom samarbete 

mellan intressenterna kan projektet fortskrida framgångsrikt och ytterligare värde skapas 

(Freeman, 2008), genom projektet.  
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2.2 Intressentmodellen och intressenternas betydelse 

Intressentmodellen ämnar förklara sambanden och integrationen mellan olika intressenter och 

aktörer på en marknad och hur de tillsammans skapar värde (Freeman, 2008). Genom god 

kännedom om de olika intressenterna i modellen blir organisationen mer framgångsrik, 

samtidigt som deras support gör att organisationen kan fungera (Freeman & Reed, 1983). 

Modellen kan ses som organisationers olika relationer med flera olika intressenter, som alla 

har en del i organisationens aktivitet. De olika intressenterna som ingår i intressentmodellen är 

omdiskuterat då nätverken ibland sträcker sig långt (Mitchell, Agle & Wood, 1997). Exempel 

på intressenter är anställda, kunder, leverantörer eller finansiärer i verksamheten (Freeman, 

2008), men även miljön skulle kunna vara en intressent (Mitchell, Agle & Wood, 1997). Dessa 

intressenter är indelade i primära och sekundära intressenter, där primära intressenter har en 

större och mer direkt påverkan på organisationen i centrum av modellen än vad de sekundära 

intressenterna har (Freeman 2008).  

 

Figur 1 Intressentmodellen (Freeman, 2008 s 10). 

I mitten av figuren ses organisationen, som i denna modell är i fokus. Objektet i centrum kan 

variera, beroende på vad diagrammet anser vara viktigast. Att organisationen står i centrum är 

ibland missvisande, då organisationen inte är centrum för universum (Freeman, 2008). De 

primära intressenterna är finansiärer, leverantörer, anställda, kunder och samhället. Finansiärer 

äger en del av organisationen genom fonder eller aktier, och förväntar sig en avkastning 

tillbaka. Anställda bidrar med arbetskraft så väl som specifika kunskaper inom arbetsområdet. 

De förväntas vara delaktiga i vissa beslut och de anställda som är högre uppsatta förväntas 

också axla en del ansvar. Vad anställda förväntar sig av organisationen är oftast säkerhet, 
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meningsfullt arbete, förmåner och lön. Kunder och leverantörer utväxlar resurser som 

produkter och tjänster med organisationen. I gengäld får den andra parten de fördelar som 

produkten eller tjänsten medför. Även samhället inkluderas i intressentmodellen då samhället 

har en betydande roll när det gäller tillhandahållande av organisationers lokaler. För att 

organisationen får bedriva sin verksamhet i området gynnas samhället av inkommen skatt men 

också av sociala bidrag, givet att anställda uppför sig som goda invånare. De sekundära 

intressenterna är kunders förespråkare, konkurrenter, regeringen, media och särskilda 

intressentgrupper. Dessa intressenter påverkar organisationen till en viss grad, ofta genom de 

primära intressenterna, därför är ingen intressent ensam i processen att skapa värde, utan alla 

intressenter är sammankopplade i nätverk. (Freeman, 2008) 

En intressents betydelse (salience) förklarar i vilken mån ledningar prioriterar sina intressenter. 

En intressents betydelse är inte enbart en fråga om vad och hur intressenten identifieras, det 

beror också på den typ av dynamik som återfinns i relationen mellan organisationen och 

intressenten. (Mitchell, Agle & Wood, 1997) Relationen mellan de olika intressenterna, och 

definitionen av deras betydelse, kommer sannolikt att ändras beroende på i vilket skede och fas 

som organisationen befinner sig i (Jawahar & McLaughlin, 2001).  

Enligt Mitchell, Agle & Wood (1997) som undersöker intressenternas betydelse, försöker de 

via tre attribut, svara på frågan vilka intressenter som förtjänar eller behöver ledningens 

uppmärksamhet framför de andra intressenterna. De tre attributen som presenteras, och som är 

menade att klassificera intressenterna, är makt (power), legitimitet (legitimacy) och 

angelägenhet (urgency). Deras position värderas sedan för att se vart fokus skall riktas och 

prioriteras någonstans. (ibid) 

Att besitta makt definieras som då en av parterna i en relation har eller kan få tillgång till 

materiella, fysiska eller sociala medel, som kan hjälpa denna att utnyttja och dra fördel av sin 

vilja i relationen. Det förklaras även som när en part kan få den andra parten att göra något som 

den annars inte hade gjort. Tillgången till dessa medel kan variera vilket betyder att makt är en 

varierande variabel och kan vara en övergående faktor. Legitimitet förklaras som den 

generaliserade uppfattningen om att en enhet, eller i detta fall en intressent, agerar enligt vad 

som anses vara legitimt baserat på samhällets sociala system såsom normer och värderingar. 

Angelägenhet förklaras vidare som den grad av brådskande uppmärksamhet som krävs eller 

begärs av intressenten. (Mitchell, Agle & Wood, 1997) Det senaste attributet förklaras vidare 

som tvådimensionellt där både den tidskänsliga och kritiska aspekten tas i beaktning (Mitchell 
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et al., 2011). Hur intressenterna sedan klassificeras och placeras i modellen är ett resultat av 

hur många av de tre attributen som intressenten besitter samt i vilken utsträckning (Mitchell, 

Agle & Wood, 1997). Utöver de nämnda attributen har det även påvisats att värderingar, 

attityder och den institutionella kontexten kan komma att influera ledningars uppfattning och 

prioritering av intressenters betydelse (Agle, Mitchell & Sonnenfeld, 1999). 

Intressentmodellen med dess intressenter är en förenklad bild av verkligheten, medan 

sanningen är mer komplicerad (Freeman, 2008). Kategorierna med intressenter är förenklad 

och skulle kunna brytas ned i flertalet underkategorier (Friedman & Miles, 2006). Modellen 

har därför utvecklats under tiden för att anpassas till olika situationer och moderna 

organisationer. För att kunna applicera intressentmodellen i detta arbete har en modifierad 

intressentmodell, som visas längre ned, skapats. 

2.3 Analysmodell 

Traditionellt sätt ska ett projekt uppfylla villkoren av att ha en bestämd tidsram, en specifik 

uppgift, samt bestå av ett team som ska skapa en övergång (Lundin & Söderholm, 1995). En 

modifierad variant på ett projekt är något som skapar fokus på en aktivitet för organisationen. 

Denna organiserade aktivitet är något som utvecklas över en bestämd tid, som ett resultat av 

olika händelser och intressenter (Jacobsson, Lundin & Söderholm, 2015). Meningen med 

projekt är att skapa fördelar åt intressenter, vilket resulterar i att intressenter är en drivande 

faktor i genomförandet av ett projekt (Rajablu, Mathandan & Wan Yusoff, 2015).  

Intressenter i ett projekt har som uppgift att bidra med kunskap och föra projektet framåt i 

utvecklingen (Jacobsson, Lundin & Söderholm, 2015). För att genomföra detta bör 

intressenterna även erhålla god kunskap om varandra för att projektet och verksamheten skall 

fungera på bästa sätt (Freeman & Reed, 1983). De intressenter som är aktiva inom projektet 

måste ständigt förhålla sig till de uppsatta krav som ett projekt innebär med tid, resurser och 

dess målsättning. Tidskravet är något som speglar hela projektet genom intressenternas arbete. 

Inom tidsramen med projektstart, pågående arbete och avslutat projekt, får intressenterna i 

projektet därefter arbeta med befintliga resurser för att nå det uppsatta målet (ibid).  

Analysmodellen som framtagits grundar sig på det omlokaliseringsprojekt som 

Strålsäkerhetsmyndigheten, enligt regleringsbrevet, var tvungna att genomföra. 

Intressentmodellen har i denna studie modifierats för att appliceras på ett projekt med mål, tid 

och resurser, där omlokaliseringen av Strålsäkerhetsmyndigheten står i centrum av modellen. 

Intressenterna som kan kopplas till omlokaliseringsprojektet av myndigheten, återfinns i 
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modellen utan inbördes ordning. I denna uppsats har författarna valt att fokusera på 

intressenterna regeringen, anställda samt tillståndshavare, vilket modellen nedan visar. 

Begreppet tillståndshavare förklaras genom att myndigheter genomför kontroller samt utfärdar 

lagar och förordningar gentemot tillståndshavare. I denna modell är tillståndshavare ekvivalent 

till företagets kunder. Valet av intressenter motiveras genom att författarna har en hypotes om 

att dessa är betydelsefulla i omlokaliseringsprojektets process. 

 

Figur 2 Intressentmodellen på ett omlokaliseringsprojekt av myndighet 

Modellen som skapats ovan, visar hur intressentmodellen och intressenternas påverkan och 

möjlighet till att påverka kan förändras över tid. Intressentmodellen, med dess intressenter och 

deras betydelse (Mitchell, Agle & Wood, 1997), är enligt tidigare forskning (Freeman, 2008) 

en ögonblicksbild. Genom att applicera ett projekts tidskrav (Lundin & Söderholm, 2013) på 

intressentmodellen, adderar författarna ytterligare en dimension. Författarna har adderat en 

tidsaxel som ämnar visa intressenternas betydelse, över tid i projektet. Beroende på tiden, kan 

intressenterna komma att påverkas eller påverka det dikterade omlokaliseringsprojektet olika 

mycket, vilket författarna avser analysera genom att dela in projektets tidsaxel i fem olika faser. 

Intressenternas relation till omlokaliseringsprojektet präglas även av de tre attributen makt, 

legitimitet och angelägenhet. Baserat på analysmodellen kommer författarna analysera 

intressenterna och deras betydelse i det påtvingade projektet, utifrån projektets tidsram. Utifrån 

denna analysmodell kommer författarna sedan att besvara studiens syfte att beskriva hur ett 

dikterat projekt, av ett beslutande organ, påverkar samt hanteras av projektets intressenter 

under en given tidsram. 
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3. Metod 

I metodavsnittet kommer val av metod att presenteras. I avsnitt 3.1 diskuteras val av studie och 

strategi vilket följs av en presentation av informanterna i avsnitt 3.2. Vidare beskrivs 

operationaliseringen i avsnitt 3.3, datainsamling i avsnitt 3.4 som sedan följs av avsnittet om 

applicering av analysmodell, 3.5. Slutligen diskuteras forskningsetiska frågor och kritik mot 

metoden i avsnitt 3.6. 

3.1 Val av studie och strategi 

Projektet att flytta en myndighet är komplex och därför bör det finnas frihet att förklara 

projektets olika delar samt hur omlokaliseringsprojektet upplevts. Därför har en metod av 

kvalitativ karaktär används, då det som eftersträvas av arbetet är att skapa sig en djupare 

förståelse av omlokaliseringsprojektet (Bell, Bryan & Harley, 2019 s 365). Genom att använda 

sig av en kvalitativ metod ökar möjligheten till att erhålla en specifik och detaljerad bild av 

omlokaliseringsprojektet. 

Då arbetet ämnar utveckla en djupare förståelse för den typ av process en myndighet genomgår 

vid ett omlokaliseringsbeslut, har författarna valt att avgränsa studien till att genomföra en 

fallstudie som omfattar en enskild myndighet. Valet att studera endast en myndighet bedöms i 

detta fall vara det alternativ som förefaller mest lämpligt för att åstadkomma den förståelse som 

eftersträvas för ämnet. I syfte att undersöka omlokaliseringsprojektets händelseförlopp, har en 

fallstudie genomförts från projektets start i 31 augusti 2017 till slutet av projektet sommaren 

2019.  

Författarna har valt att avgränsa studien till att undersöka hur ett dikterat beslut leder till ett 

genomförande av ett projekt, vilket naturligt avgränsar studien. Därför har studiens fokus 

riktats mot utförandet av ett projekt. En typ av organisation som utsätts för dikterade beslut är 

myndigheter. På grund av regeringens beslut att omlokalisera flertalet myndigheter under 

senaste tiden fanns flertalet myndigheter att studera. Författarna valde att studera 

Strålsäkerhetsmyndigheten, eftersom myndigheten genomfört ett omlokaliseringsprojekt och 

därmed kunde analyseras retroaktivt. Vidare var projektet att omlokalisera en myndighet samt 

valet av Strålsäkerhetsmyndigheten naturligt, då författarna sedan tidigare har etablerade 

kontakter inom myndigheten.  
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3.2 Val av informanter  

Då författarna sedan tidigare hade kontakt med en av de fyra informanterna kunde resterande 

informanter väljas ut genom en snöbollseffekt (Bell, Bryan & Harley, 2019 s 470). Denna 

effekt uppstod då den första informanten tillät och gav åtkomst till de övriga intervjuobjekten. 

De informanter som valts ut för studien, är eller har varit högt uppsatta och djup engagerade 

under hela eller delar av omlokaliseringsprojektet av Strålsäkerhetsmyndigheten, därför är 

valet av informanter målstyrt. Då de valda informanterna befinner sig på olika hierarkiska 

nivåer inom myndigheten, kan även en bredare bild av situationen skapas (Bell, Bryan & 

Harley, 2019 s 458). ·       

De personer som har intervjuats är avdelningschefen för verksamhetsstöd, Ekonomichefen, IT 

chefen samt en av myndighetens upphandlare. Vidare i uppsatsen kommer informanterna 

benämnas enligt deras titel och befattning på Strålsäkerhetsmyndigheten. Nedanstående tabell 

visar informanternas titlar, på vilken nivå i organisationen de arbetar, samt vilka datum 

intervjuerna genomfördes.      

Tabell 1 Informanter   

Titel Organisationsnivå Datum för intervju 

Avdelningschef för verksamhetsstöd Avdelningschef 2019-12-11 

Ekonomichef Enhetschef 2019-12-03 

IT-chef Enhetschef 2019-12-05 

Upphandlare Medarbetare 2019-12-10 

 

I studien kommer en projektgrupp samt en arbetsgrupp att presenteras. Projektgruppen tillsattes 

i början av omlokaliseringsprojektet, vilken bestod av myndighetens ledningsgrupp samt andra 

anställda inom Myndigheten. I projektets första fas bildades ytterligare en grupp bestående av 

anställda inom myndigheten, vilket myndigheten själva valde benämna som arbetsgruppen. 

Vidare i studien kommer grupperna att benämnas som projektgruppen samt arbetsgruppen.    

3.3 Operationalisering  
Utifrån studiens analysmodell, där teman rörande projekt och intressenter återfinns, utformades 

frågorna som användes till studiens datainsamling. Givet uppsatsens syfte var det av vikt att 

bibehålla fokus på projektet samt vilka intressenter som påverkades och var av betydelse. Detta 

var något som fanns i åtanke vid formuleringen av studiens frågor.  
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Målsättningen för formuleringarna av studiens frågor, förutom att få en inblick i projektet, var 

även att skapa en förståelse gällande hur betydelsefulla de olika intressenterna i den 

presenterande analysmodellen var.  Frågor som; Hur såg projektet ut? Fanns det något som 

skulle kunnat förbättras? Hur har omlokaliseringen påverkat/påverkats av de anställda? och 

liknande frågor ställdes under mötet med informanterna, för att skapa en uppfattning om 

projektets olika faser och utgång samt om de olika intressenternas betydelse och påverkan på 

projektet.   

3.4 Datainsamling  

 Författarna har för studien valt att utforma och använda sig av semistrukturerade intervjuer. 

Denna typ av intervjumetod används för att skapa utrymme för informanterna att på ett utförligt 

sätt besvara frågorna och ge sin syn på ämnet samtidigt som syftet är att informanterna ska 

hålla sig inom det givna temat, men också erhålla friheten att svara flexibelt (Bell, Bryan & 

Harley, 2019 s 436).  En kvalitativ intervju kan även ses som ett verktyg till att rekonstruera 

tidigare händelser (Bell, Bryan & Harley, 2019 s 457), vilket är relevant då studien syftar till 

att studera en händelse som redan skett.  

Genom den valda intervjumetoden följs en lista (se bilaga 1) med ett antal fasta frågor som 

ställs till samtliga informanter rörande det specifika ämnet, en typ av intervjuguide, för att 

sedan följas upp med varierande följdfrågor givet vad informanterna väljer att svara på 

föregående fråga. Då en semistrukturerad intervju användes utgjordes intervjun av både 

introducerade, följd, specifika samt direkta frågor (Bell, Bryan & Harley, 2019 s 441).  

För att förstå informanterna djupare har intervjuerna genomförts genom ett personligt möte. 

Att föra ett samtal och interagera mellan fyra ögon är den högsta grad av deltagande som går 

att nå, för att förstå en annan människas sinne och åsikter (Bell, Bryan & Harley, 2019 s 366). 

Personliga möten anses även minska risken för missförstånd och misstolkningar. Genom de 

personliga mötena var det möjligt att läsa av informantens kroppsspråk och andra visuella 

iakttagelser som kan skapa värde för studien (Bell, Bryan & Harley, 2019 s 453). Under 

intervjun togs anteckningar samtidigt som intervjuerna spelades in, något som också godkändes 

av informanterna. Inspelningarna gjordes för att i ett senare skede ha möjligheten att gå tillbaka 

för förtydligande eller detaljerad information. Intervjuernas längd varierade och var mellan 40–

60 minuter långa.    

Som kompletterande material till de semistrukturerade intervjuerna, tog författarna även del av 

Strålsäkerhetsmyndighetens egna dokument. Författarna erhöll två rapporter, tre promemorior, 
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ett projektdirektiv och en aktivitetsplan som behandlar myndighetens arbete kring 

omlokaliseringsprojektet. Dokumenten har varit viktiga, betydande källor för författarna och 

genom dessa har förståelsen för projektet och arbetet förstärkts ytterligare.     

3.5 Applicering av analysmodell 

Svaren från informanterna har analyserats enligt teman från intressentmodellen som vidare 

presenteras i kronologisk ordning för att följa projektets tidsram. Ett av kraven för att 

definitionen av ett projekt skall uppfyllas är att ett projekt skall starta och avslutas (Jacobsson, 

Lundin & Söderholm, 2015). Tid är därför en viktig aspekt vid genomförandet av ett projekt, 

vilket gjorde det naturligt att använda sig av en tidsaxel i analysmodellen, för att återberätta 

händelseförloppet och informanternas svar i en kronologisk ordning. Med stöd av 

intressentmodellen (Freeman, 2008) har teman skapats av olika intressenter. De intressenter 

som kommer behandlas i denna studie är regeringen, anställda och tillståndshavare. Studien 

har analyserats genom analysmodellen där omlokaliseringsprojektet av en myndighet står i 

fokus med valda intressenter.  

3.6 Forskningsetiska principer och kritik riktat mot metoden 

Under genomförandet av studien har aspekter kring de forskningsetiska principerna tagits i 

beaktande. Principerna omfattas av fyra huvudkrav. Informationskravet, som syftar till att 

informanterna skall informeras om studiens syfte, deras uppgift i arbetet och villkor för 

deltagande i studien. Samtyckeskravet, som hänvisar till att informanterna har rätt att bestämma 

över sin medverkan. Konfidentialitetskravet, vilket syftar till att deltagande informanter och 

dess uppgifter skall förvaras utan åtkomst för obehöriga. Nyttjandekravet, vilket står för att de 

uppgifter som samlas in av informanterna bara kommer att användas för studiens syfte. 

(Vetenskapsrådet, 2002)  

Utifrån ovanstående principer informerades informanterna om syftet med studien samt om 

deras betydelse för arbetet. Inför intervjuerna gavs informanterna valet att vara anonyma, dock 

hade ingen av de fyra informanterna invändningar mot detta, därav kunde deras befattning 

användas som referens i studien. Informanterna delgavs även information om att uppgifterna 

som lämnades under intervjun endast skulle användas i forskningssyfte och som medel att 

besvara studiens syfte.    

Den problematik som kan uppstå kring kvalitativa studier är att arbetet blir för subjektivt (Bell, 

Bryan & Harley, 2019 s 374–375). Då informanterna i denna studie varit delaktiga i projektet 

finns risken att svaren blir för subjektiva, vilket leder till att studiens resultat kan bli 
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missvisande. En sådan faktor kan vara att de deltagande informanterna inte vill rikta negativ 

kritik mot myndigheten eller andra intressenter som var involverade i projektet. Vid en 

kvalitativ intervju finns det också en risk att informanterna ger ett svar som baseras på vad 

informanten tror att studiens författare vill höra, detta är något som författarna beaktat under 

studiens datainsamling. Av intervjuerna har det dock framkommit både positiv och negativ 

kritik gentemot omlokaliseringsprojektet, vilket gör att författarna upplever informanternas 

svar som nyanserade och tillförlitliga. 

4. Påtvingad omlokalisering av Strålsäkerhetsmyndigheten 

Riksdag och regering är de högsta politiska organen i svensk politik som tillsammans styr 

Sverige genom att instifta nya lagar och lagförändringar (Regeringskansliet, 2019b). Under 

riksdagen finns Regeringskansliet och olika departement som består av cirka 220 statliga 

myndigheter som arbetar för att upprätthålla lagar och regler (ibid). Myndigheternas uppgift är 

att se till att riksdags och regeringsbeslut verkställs, detta görs genom att regeringen tar fram 

regleringsbrev till myndigheterna (Regeringskansliet, 2017) med exempelvis vilken budget 

myndigheten skall tillhandahålla och följa eller särskilda uppdrag (Regeringskansliet, 2016). 

Därför har regeringen en central roll vid beslutsfattandet av att starta omlokaliseringsprojekt 

av myndigheter. Regeringen bestämmer kollektivt (Nationalencyklopedin, 2019) vem som styr 

myndigheten och vem som blir generaldirektör på myndigheten (Riksdagskansliet, 2017). 

När regeringen beslutade att omlokalisera Strålsäkerhetsmyndigheten var regeringens 

målsättning att delar av Strålsäkerhetsmyndigheten, med hjälp av de redan erhållna resurser 

och monetära medel de fått i form av skattebidrag eller andra inkomster, skulle genomföra en 

omlokalisering till Katrineholm inom en given tidsram (Strålsäkerhetsmyndigheten, 2017a). 

Därmed tvingade regeringen, genom regleringsbrevet och med sin makt, 

Strålsäkerhetsmyndigheten att starta och genomföra ett projekt i from av en omlokalisering.  

4.1 Strålsäkerhetsmyndigheten 

Den 31 augusti 2017 beslutade regeringen att omlokalisera delar av Strålsäkerhetsmyndigheten 

från Solna i Stockholm till Katrineholm. Redan den 1 oktober 2018, ett år senare, skulle 

projektet vara klart och myndigheten skulle bedriva sin verksamhet i Katrineholm. Trots att 

verksamheten skulle flyttas inom en kort tidsram, där avdelningar som hanterar 

verksamhetsstöd, utveckling och kärnverksamhet påverkades, förutsattes det att verksamheten 

skulle behålla samma kvalité och effektivitet som innan projektet. (Strålsäkerhetsmyndigheten, 

2019a)   
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Strålsäkerhetmyndigheten arbetar med, och har ett ansvar, inom områdena strålskydd, 

kärnsäkerhet och nukleär icke-spridning. Genom att utforma regler samt pröva tillstånd för 

verksamheter med strålning arbetar myndigheten förebyggande för att skydda människor och 

miljö från oönskade strålningseffekter, inom verksamheter som kärnkraft, hälsovård samt 

sjukvård. Myndigheten tillhör Miljödepartementets ansvarsområde och lyder under regeringen 

som varje år beslutar om mål, krav och ekonomiska ramar, dock beslutar myndigheten 

självständigt i enskilda ärenden. Verksamheten finansieras med avgifter och skattemedel. 

(Strålsäkerhetsmyndigheten, 2019b) 

Tillståndshavare till myndigheter är starkt sammankopplade till följd av lagar och regler 

(Strålsäkerhetsmyndigheten, 2019b). Strålsäkerhetsmyndigheten främsta tillståndshavare är de 

som bedriver verksamheter där strålning förekommer, till exempel kärnkraftverk och sjukhus 

där användning av kraftfulla laser- och röntgenutrustningar används. Andra exempel är 

verksamheter där transporter av radioaktivt material sker samt mindre stöd till kommuner i 

tillsyn av solarier och hantering av frågor rörande elektromagnetiska fält 

(Strålsäkerhetsmyndigheten, 2018a). 

4.2 Omlokaliseringsprojektet 

Projektet att omlokalisera Strålsäkerhetsmyndigheten startade med att regeringen fattade beslut 

om att flytta myndigheten. Målet med projektet var att etablera en livskraftig myndighet med 

huvudsäte i Katrineholm innan den 30 november 2018 (Strålsäkerhetsmyndigheten, 2017a). 

Detta följdes av att en projektgrupp skapades i syfte att föra vidare viktig kompetens men även 

att hitta en funktionsduglig lokal inom det aktuella området och inom ett godtagbart avstånd 

från Katrineholms centralstation. Därefter togs besluten om vilken personal som berördes av 

flytten och myndighetens arbete med att hitta en ändamålsenlig lokal i Katrineholm startade. 

Projektet försenades till följd av att lokalen inte blev klar i tid till det planerade 

inflyttningsdatumet (ekonomichef).  

4.2.1 Beslutet – starten av projektet 

Beslutet att omlokalisera Strålsäkerhetsmyndigheten nådde allmänheten den 31 augusti 2017, 

då regeringen gav Strålsäkerhetsmyndigheten i uppdrag att lokalisera delar av sin verksamhet 

från Stockholm till Katrineholm, där myndigheten skulle ha sitt säte och där myndighetens 

lednings och stödfunktioner i huvudsak skulle vara placerade. En så stor del som möjligt av 

myndighetens verksamhet skulle lokaliseras i Katrineholm. Myndigheten skulle pröva vilka 

delar av verksamheten som kunde flyttas, inklusive kärnkraftstillsynen. Myndigheten borde 
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dock bedriva riksmätplatsen, beredskapsverksamheten samt huvuddelen av tillsynen av de 

svenska kärnkraftverken från Stockholm. Lokaliseringen skulle vara avslutad senast den 30 

november 2018. (Regeringen, 2017)  

Några dagar innan allmänheten fick veta om regeringens beslut, hade generaldirektören samt 

avdelningscheferna redan tagit del av informationen och fick förbereda sig på hur de skulle 

hantera anställdas tankar och reaktioner (avdelningschef för verksamhetsstöd; IT-chef). 

Beslutet presenterades för de anställda genom en samling i en större lokal där en representant 

från regeringen, statssekreteraren, meddelade deras beslut. Personalen reagerade på olika sätt, 

allt från positivt, till negativt, till helt likgiltigt (avdelningschef för verksamhetsstöd).  Efter 

mottagandet av beslutet samlades de anställda i olika grupper för att diskutera händelsen och 

vad beslutet kan komma få för konsekvenser. Vidare gavs personalen möjlighet att gå hem för 

dagen för att bearbeta beskedet på egen hand (ekonomichef).  

4.2.2 Ledningsgruppens arbete under projektet 

Direkt efter att beslutet annonserats började chefer inom myndigheten att tolka vad 

regeringsbeslutet faktiskt betydde (avdelningschef för verksamhetsstöd). Regleringsbrevet var 

kort och kunde möjligen tolkas olika. Två centrala begrepp i regleringsbrevet var ”så stor del 

av myndigheten som möjligt” och ”i huvudsak” eller “huvuddelen av” 

(Strålsäkerhetsmyndigheten, 2017b), vilket gav en riktning men inga specifika siffror på hur 

omfattande omlokaliseringen skulle vara. Strålsäkerhetsmyndighetens ledning valde att tolka 

dessa uttryck som att så stor del av myndigheten som möjligt, givet att myndigheten kan 

fortsätta bedriva sin verksamhet med samma kvalité samt utan att skapa för stora 

verksamhetsrisker, skulle flytta till Katrineholm (Strålsäkerhetsmyndigheten, 2018b). Basen 

för respektive avdelning skulle bedrivas från den verksamhetsort som pekades ut för den 

specifika avdelningen, Solna eller Katrineholm (Strålsäkerhetsmyndigheten, 2019a).  

Den osäkerhet som uppstod till följd av det otydligt formulerade beslutet samt att projektet till 

en början upplevdes som en aning rörig och med diffusa riktlinjer, ansågs till viss del gå ut 

över chefernas ledarskap. (IT-chef) IT-chefen uttrycker att: 

“När det inte finns några klara riktlinjer att vidarebefordra till medarbetare blir man 

otydlig i sitt ledarskap, vilket skapar frustration och rädsla hos medarbetarna.” 

(IT-chef) 
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I den inledande fasen av projektet började ledningsgruppen och chefer att se över vilka 

avdelningar och anställda som kunde omlokaliseras till Katrineholm utan att påverka 

verksamhetens kvalité (IT-chef). Cheferna för respektive avdelning eller enhet fick göra en 

risklista där de försvarade och motiverade varför vissa positioner var mer komplicerade att 

flytta än andra (ekonomichef). En konsekvensanalys kring rollerna inom den specifika enheten 

arbetades fram och presenterades sedan för ledningsgruppen. Faktorer som bedömdes var 

exempelvis hur svårt det skulle vara att hitta ny kompetens till verksamheten i Katrineholm 

(IT-chef). Vissa anställda ansågs vara nyckelpersoner inom myndigheten, om dessa personer 

blev negativt påverkade av omlokaliseringsbeslutet och valde att lämna myndigheten, skulle 

det ha en direkt påverkan på verksamhetens arbete och medföra extra utgifter i form av 

konsultkostnader. Risken att utsätta myndigheten och dess avdelningar för extra kostnader, 

dubbla uppgifter och tidskrävande uppdrag, skapade oro bland ansvariga. (ekonomichef) 

Ekonomichefen förklarar vidare: 

“Jag som tar hand om bokslut, måste veta att det alltid blir ett bokslut. Om jag då tappar 

kompetens då måste jag ta in [konsulter]. Man gjorde en risklista, om jag tappar den 

[personen] så måste jag ta in en konsult, tappar jag den [personen] måste jag ta in 

ytterligare en konsult. Det tog jättemycket av min tid.”  

 (ekonomichef)  

Ledningen bedömde hur stor del av verksamheten som var möjlig att flytta, givet att vissa delar 

av verksamheten är kritisk så som samhällsviktiga leveranser och nyckelkompetens, som var 

samlad i Solna. Logistiska möjligheter och befintliga medel, var andra faktorer som togs med 

i bedömningen av hur stor del av verksamheten som kunde omlokaliseras. Vidare värderades 

om hela eller delar av en enhet på sikt skulle omlokaliseras eller inte. Genom att inte flytta en 

hel enhet eller verksamhet i ett första stadie avsåg ledningen kunna undvika att myndigheten 

skulle drabbas av allt för stora verksamhetsrisker som kompetensförlust eller ineffektivt arbete. 

Målsättningen för omlokaliseringen rörde 70 positioner, beräknat på en 5–10 års period, under 

förutsättning att rekrytering av rätt kompetens kunde ske. (Strålsäkerhetsmyndigheten, 2017c) 

När enheter skulle delas mellan Solna och Katrineholm, utgick ledningen från kriterier som om 

anställda frivilligt ville byta arbetsort, flytt av vakanser inom enheten samt utifrån 

verksamhetens behov där kompetens, förmågor och erfarenhet värderades (IT-chef; 

ekonomichef). Avdelnings och enhetschefers placering bestämdes till stor del av var chefens 

medarbetare placerades (Strålsäkerhetsmyndigheten, 2017d). 
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4.2.3 Tillsättande av en projektgrupp och en arbetsgrupp  

En omlokalisering av en arbetsplats kräver alltid tid och resurser. När det i detta fall avser en 

beredskapsmyndighet som Strålsäkerhetsmyndigheten, blir det en omfattande och komplex 

process (ekonomichef). Som en del av omlokaliseringsprojektet tillsattes därför en ny 

projektgrupp samt en ny arbetsgrupp för att bedriva frågor rörande förändringsarbete och nya 

arbetsformer. I projektgruppen ingick avdelningschefen för verksamhetsstöd, säkerhetschefen, 

ekonomichefen men även lokalansvarig och medarbetare i Katrineholm som hade bra 

lokalkännedom om det nya området. Den tillsatta projektgruppen arbetade nära de anställda 

som genom detta kunde vara med och påverka omlokaliseringsprocessen. Gruppen tog extern 

hjälp av fastighetskonsulter som bistod i arbetet att hitta en lämplig fastighet. Fem förslag lades 

fram där gruppen slutligen valde dagens kontor. (upphandlare) 

Arbetsgruppen som bildades behandlade arbetsrelaterade frågor kring hur myndighetens arbete 

och arbetssätt skulle komma att påverkas av att kontor, chefer och anställda nu skulle finnas på 

två orter. (upphandlare) Upphandlaren beskriver vidare arbetet som: 

“Man tillsatte den här gruppen [arbetsgruppen] det var jättebra tycker jag, man skötte 

det mycket professionellt. Hur kommer arbetet och arbetssättet att ändras för chefer 

och för anställda när man sitter på två ställen [Solna och Katrineholm], hur kommer 

det [arbetet] påverkas?“ 

(upphandlare) 

Arbetsgruppens arbete berörde även digitalisering och tekniska verktyg, i form av IT stöd och 

rutiner, som krävdes för att kommunicera. För att inte behöva resa mellan de två olika orterna 

skulle myndighetens olika enheter kunna använda sig av videokonferenser som ett verktyg för 

kommunikation. En annan del av arbetet rörde frågor kring säkerheten, eftersom myndigheten 

är en beredskapsmyndighet måste noggranna övervägningar göras innan beslut rörande 

säkerhet kunde tas. (upphandlare) 

Från Strålsäkerhetsmyndighetens rapport framkommer det att syftet med arbetsgruppen var att 

skapa en aktivitets och tidsplan samt en kommunikationsplan för uppdraget. En annan 

målsättning var att främja sammanhållning, samarbete och effektivt arbete oavsett geografisk 

placering. Aktiviteter inkluderade bland annat seminarier i förändringskultur, 

dilemmaövningar och utbildningar i Skype. Genom information, förankring och hjälp på den 

kulturresa som gjordes ansågs arbetsgruppen vara en viktig del av projektet. 

(Strålsäkerhetsmyndigheten, 2018c) 
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4.2.4 Myndighetens arbete för att behålla kompetens under tiden för projektet 

När en myndighet får ett regleringsbrev av denna karaktär avstannar arbetet med att utvecklas 

och myndigheten arbetar enbart med projektet samt att upprätthålla den verksamhet som är 

nödvändig. Eftersom myndigheten och ledningen räknade med att förlora ett stort antal 

anställda när beskedet kom arbetade ledningen aktivt med hur de skulle behålla vissa 

nyckelpersoner på olika avdelningar, som i sin tur skulle kunna överföra kompetens till 

Katrineholm från Solna. Utöver att behålla den viktiga kompetensen, arbetade ledningen även 

med hur de skulle återfå den kompetens som skulle gå förlorad vid omlokaliseringen. 

(ekonomichef) 

Avdelningschefen för verksamhetsstöd menar på att de märkte av kompetensförluster, framför 

allt hos de avdelningar där majoriteten av personalen behövde flytta. För att förebygga 

kompetensförlust tog ledningen på myndigheten fram ett övergångspaket. Detta innebar ett 

lönetillägg de första 18 månaderna för att täcka nya kostnader för de anställda, exempelvis 

pendlingskostnader. Efter 18 månader fortsatte övergångspaketet att gälla men då med en 

mindre summa. Andra förmåner som ingick i övergångpaketet var att anställda fick arbeta på 

tåget och tillgodoräkna sig detta som arbetstid samt även arbeta hemifrån en gång i veckan 

(upphandlare; ekonomichef). Samtidigt som ledningen arbetat aktivt med att försöka behålla 

kompetens vid övergången och genom hela omlokaliseringsprojektet, påpekas det att alla 

individer är utbytbara i sinom tid (upphandlare). Trots detta menar ledningen att de anställda 

och deras kompetens är av största vikt för myndighetens verksamhet (avdelningschef för 

verksamhetsstöd). 

4.2.5 Slutfasen av omlokaliseringsprojektet - förseningar, flytt och ny lokal 

Beslutet att omlokalisera Strålsäkerhetsmyndigheten har resulterat i flera olika utfall. Ett av 

dessa är att myndigheten har förlorat kompetens (ekonomichef). Många anställda vid 

Strålsäkerhetsmyndigheten valde att säga upp sig redan när beslutet fattades, och fortsatte 

sedan succesivt försvinna under projektet gång. På grund av de tidiga bortfallet av personal 

skedde ett kompetensglapp. På kort sikt har detta varit ett problem men avdelningschefen för 

verksamhetsstöd menar att på lång sikt kommer denna kompetensförlust inte att påverka 

verksamheten. Att myndigheten skulle förlora kompetens är något myndigheten räknade med 

när beslut av denna karaktär fattas (ibid). Vidare anser avdelningschefen för verksamhetsstöd 

att myndigheten skulle ha full potential att vara tillbaka i drift med samma effektivitet och 

kvalité om cirka fyra år. Myndigheten hade ingen tid eller möjlighet till att utvecklas under 
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denna period eftersom de tappade personal, och därmed effektivitet (ekonomichef). 

Ekonomichefen berättade: 

“Det fanns ingen chans till utveckling, det gällde bara att överleva”  

(ekonomichef) 

Ordinarie arbetsuppgifter som rörde digitalisering och effektivisering avstannade då 

myndigheten var tvungen att prioritera sina resurser till omlokaliseringen (avdelningschef för 

verksamhetsstöd).  Flytten har dock tvingat myndigheten att modernisera sig då myndigheten 

bedriver verksamhet på två olika orter och myndighetens anställda blir därmed tvungna att 

kommunicera på nya, interaktiva sätt, vilket är ett steg mot en mer digital verksamhet. (ibid) 

Att effektiviteten sjönk påverkade myndigheten men också deras tillståndshavare. Att 

tillståndshavarnas tillsynskontroller minskade kan bero på den kompetensförlust som 

myndigheten vidkände. (IT-chef). Tillsynen på tillståndshavarna minskade (avdelningschef för 

verksamhetsstöd) eftersom det inte fanns tillräckligt med personal och för att den befintliga 

personalen i flera fall hade dubbla uppgifter att utföra (upphandlare). Myndigheten hade även 

i uppgift att upprätta föreskrifter för kärntekniska anläggningar, vilket ledningen menar på 

skulle bli minst ett år försenat på grund av allt annat arbete kring omlokaliseringsprojektet 

(avdelningschef för verksamhetsstöd). 

Myndigheten hade samma år, 2017, skrivit på ett nytt hyreskontrakt för lokalen i Solna som 

sträckte sig sex år framåt, till 2023 (avdelningschef för verksamhetsstöd). Oavsett om de 

flyttade en stor grupp av de anställda från Solna, var myndigheten bunden till kontraktet med 

den befintliga lokalen. Samtidigt måste myndigheten betala hyreskostnader i Katrineholm, 

vilket ledde till dubbla kostnader (upphandlare).  

I arbetet med att planera interiören och utformningen av den nya lokalen hade de anställda 

möjlighet att påverka utfallet (IT-chef). Genom workshops fick anställda tycka till och komma 

med förslag om hur lokalen skulle se ut (ekonomichef). Personalen fick exempelvis utrycka 

sina åsikter om de ville ha ett aktivitetsbaserat kontor eller enskilda rum, vilket resulterade i att 

arbetsplatsen i dagsläget till majoriteten består av små arbetsrum men även en yta för ett mer 

aktivitetsbaserat kontor (upphandlare). Ledningen och projektgruppen försökte i största mån 

involvera de anställda i syfte att ge dem en chans att influera lokalerna och därmed känna ett 

större engagemang för myndigheten och omlokaliseringsprojektet (avdelningschef för 

verksamhetsstöd).  
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Ett av de större problemen i projektet var att hitta lämpliga lokaler som uppfyllde myndighetens 

alla krav, inom den tidsperiod som gavs. Svårigheterna med att hitta en lokal låg bland annat i 

att myndigheten inte hade befintlig personal med kompetens inom området, eftersom 

myndigheten inte byter lokaler på regelbunden basis. Avdelningschef för verksamhetsstöd 

menar att han gärna sett att regeringen bidragit med ett etableringsstöd. Detta skulle vara en 

stödgrupp som bistår myndigheter med hjälp i projektet att omlokalisera myndigheter, då det 

är flertal myndigheter som återkommande drabbas av liknande beslut. Denna grupp skulle 

vidare hjälpa regeringen med att välja ut passande orter och flytta rätt myndighet till rätt ort 

samt hjälpa till vid efterföljande omlokaliseringsprocess. De skulle göra en mer omfattande 

analys av situationen och erbjuda dialog mellan regering och myndighet inför beslutet för att 

skapa sig en bättre uppfattning och få ta del av viktiga åsikter. Dessutom skulle de kunna stödja 

myndigheten i processen att hitta rätt lokal. (avdelningschef för verksamhetsstöd) 

Då regleringsbrevet ger direktiv utan någon vidare förklaring finns det olika sätt att tolka 

brevet, och utifrån tolkningen finns det olika tillvägagångssätt att genomföra omlokaliseringen. 

Det omöjligt att veta utfallet om ledningen fattat andra beslut, men givet förutsättningarna med 

den angivna tidsramen och valet av den geografiska platsen har projektet genomförts 

professionellt och rättvist (upphandlare), dock inte utan svårigheter (avdelningschef för 

verksamhetsstöd).   

Omlokaliseringen till Katrineholm skulle enligt regleringsbrevet vara genomförd senast 30 

november 2018 (avdelningschef för verksamhetsstöd). När regeringen tog beslutet hade de inte 

undersökt om det fanns lokaler som uppfyllde myndighetens villkor och krav, vilket resulterade 

i att det inte fanns någon självklar lokal att flytta verksamheten till. Att hitta och utforma 

lokalen tog därför längre tid än vad regeringen beräknat (ibid). Under våren 2018 hittade 

myndigheten en lämplig lokal för myndigheten att bedriva sin verksamhet (ekonomichef). De 

första anställda som blivit omlokaliserade var beräknade att vara på plats i Katrineholm den 1 

oktober 2018, men på grund av ombyggnationer som tog längre tid än beräknat, var det inte 

var möjligt att flytta in i den nya permanenta lokalen. Därför fick de anställda istället sitta i en 

provisorisk lokal på ett kontorshotell (upphandlare). Från och med den 30 november 2018 har 

myndigheten sitt formella säte i Katrineholm (Strålsäkerhetsmyndigheten 2019a). Den 

permanenta lokalen skulle vara inflyttningsklart 1 februari 2019, men datumet för inflyttning 

blev framflyttat då arbetet att iordningställa lokalen förlängdes och flyttades fram till 

sommaren 2019 (ibid).   
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5. Analys 

Analysen kommer att utgå ifrån den analysmodell som tidigare skapats och som ämnar besvara 

studiens syfte att beskriva hur ett dikterat projekt, av ett beslutande organ, påverkar samt 

hanteras av projektets intressenter under en given tidsram. I syfte att förenkla för läsaren har 

författarna valt att dela in projektet i fem faser som följer en kronologisk ordning.  

5.1 Projektets första fas – projektets start den 31 augusti 2017 

Projektet startade när regeringen fattade beslutet om att omlokalisera 

Strålsäkerhetsmyndigheten. Vid starten av projektet hade regeringen en betydande roll, då 

regeringen var den intressent som besatt mest makt och som därmed bestämde tidsram, 

målsättning och resurser för projektet. Målsättningen var att delar av myndigheten skulle kunna 

omlokaliseras inom det närmsta året, utan extra resurser i form av stöd eller monetära medel. 

Regeringen tog beslutet att flytta myndigheten utan att tidigare ha kommunicerat med 

Strålsäkerhetsmyndigheten. Kommunikationen som skett under första fasen är en 

envägskommunikation där regeringen enbart informerat och tagit beslut över myndigheten, 

vilket åter igen visar på att regeringen var en intressent med mycket makt. Övriga intressenter 

som studerats i denna fas hade ingen möjlighet att påverka beslutet, utan påverkades enbart.  

5.2 Projektets andra fas – arbetet påbörjas 

I denna fas av projektet hade myndighetens ledning möjlighet att påverka projektet. När 

ledningen tolkade regleringsbrevet, analyserade och beslutade de hur stor del av myndigheten 

som skulle flyttas på ett sådant sätt att myndigheten fortfarande kunde bedriva en fungerande 

verksamhet. Då de anställda avdelnings och enhetscheferna fick framföra vilken personal och 

kompetens som var möjlig att omlokalisera och vilka som inte kunde flyttas på grund av risk 

för verksamhetens arbete och kvalité, hade ledningen makt att påverka vilka som blev berörda 

av regeringens beslut.  

I samma fas av projektet, skapades en projektgrupp och en arbetsgrupp för nya arbetssätt. 

Genom grupperna gavs de anställda, som inte ingick i myndighetens ledning, möjlighet till att 

själva vara med och påverka omlokaliseringen i form av att bistå i arbetet med att välja och 

utforma den nya lokalen i Katrineholm, samt vara med och utforma de nya arbetssätten. De 

nya arbetssätten, som skulle anpassas efter att ha kontor på två orter, var något som de anställa 

fick vara med och påverka, men även kom att påverkas av. Genom projektgruppen och olika 

workshops, fick även de övriga anställda som inte ingick i någon av grupperna, tillfälle att 

framföra sina åsikter, vilket ansågs legitimt och angeläget då det var de anställda som skulle 



21 
 

arbeta och trivas i de nya lokalerna. Myndighetens anställda hade därmed en central och 

betydande roll inom omlokaliseringsprojektet, vilket framkom tydligt av alla de informanter 

som intervjuades för studien.   

5.3 Projektets tredje fas – projektets påverkan på verksamheten  
Genom projektgruppen som tidigare skapats, fick samtliga anställda vara med och forma hur 

den nya lokalen i Katrineholm skulle se ut och fungera i framtiden, ett arbete som även fortsatte 

under denna fas. Eftersom myndighetens resurser behövde användas till 

omlokaliseringsprojektet minskade resurserna till ordinarie verksamhet. Undersökningen visar 

på att verksamhetens kvalité därmed påverkades av omlokaliseringen. Myndigheten hade 

under denna tidsperiod en lägre effektivitet än normalt då anställda på myndigheten hade en 

större arbetsbörda och behövde göra andra arbetsuppgifter relaterade till 

omlokaliseringsprojektet, i stället för deras ordinarie åtaganden och fick då erhålla dubbla 

uppdrag.  

Myndigheten är av regeringen utsedd att genom lagar, regler och förordningar sköta tillsyn av 

verksamheter som använder sig av strålning på ett eller annat sätt. Tillståndshavarna behöver 

få ett godkännande vid de kontinuerliga tillsynskontroller som utförs av myndigheten för att 

fortsatt kunna bedriva verksamhet. Detta samtidigt som myndigheten till stor del finansieras av 

tillståndshavarna, vilket därför gör tillståndshavarna till en legitim och angelägen intressent 

gentemot myndigheten och deras omlokaliseringsprojekt. 

Tillståndshavarna kunde inte vara med och påverka under någon av projektets olika faser, 

däremot påverkades de under denna fas genom att myndigheten inte genomförde lika många 

tillsynstillfällen och kontroller. Eftersom arbetet med omlokaliseringsprojektet tog mycket tid, 

försenades Strålsäkerhetsmyndighetens arbete med att producera lagar och regler. 

Tillståndshavarna påverkades därför även genom att färre förordningar, i form av lagar och 

regler, producerades under projektet, viket resulterade i att tillståndshavarna inte fick några nya 

riktlinjer att följa. På kort sikt har verksamhetens kvalité sjunkit, då de inte kunnat använda 

sina resurser på det sätt myndigheten hade planerat att använda dem innan beslutet. Detta 

resulterade i att myndigheten inte klarade av att erbjuda och upprätthålla lika många 

tillsynstillfällen hos de olika tillståndshavarna. 

5.4 Projektets fjärde fas – början på slutet 
Då myndighetens permanenta lokaler inte skulle bli klara inom projektets sluttid, fick de 

anställda flytta till provisoriska lokaler. Samtidigt som detta skedde fortsatte arbetet med att 
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iordningställa de permanenta lokalerna i Katrineholm, där de anställda hade en viktig roll då 

det var de som färdigställde möblemanget. Samtidigt som de anställda kunde vara med och 

påverka omlokaliseringsprojektet drabbades de av extra kostnader, främst i form av 

pendlingskostnader och den tid som behövde tillägnas den nya transportsträckan till arbetet. 

Myndigheten försökte upphäva effekten av de extra kostnaderna genom att erbjuda de anställda 

ett övergångspaket. Övergångspaketet innefattade monetär ersättning samt bestämmelser kring 

tillgodoräknande av arbetstid. 

Enligt den överenskommelse som fastslagits fick personalen arbeta på tåget och tillgodoräkna 

sig detta som arbetstid. Detta arbetssätt visade sig dock inte vara optimalt och påverkade de 

anställdas arbete då personalen inte kunde arbeta ostört eller enligt sin fulla potential. 

Övergångspaketet var myndighetens och ledningens sätt att försöka tillfredsställa de anställa 

och tillgodose de behov som uppkom i samband med omlokaliseringsprojektet. Att skapa 

funktionella förutsättningar för de anställda ses som angeläget och legitimt eftersom de 

anställda har en betydande roll för verksamheten och omlokaliseringsprojektet. De anställda 

kan i denna situation uppfattas inneha makt gentemot omlokaliseringsprojektet av 

myndigheten, i den bemärkelse att de kan välja att säga upp sig och lämna projektet, vilket 

skulle göra mer skada för omlokaliseringsprojektet än för myndigheten erbjuda 

övergångspaketet.  

Myndigheten och dess anställda påverkades av den kompetensförlust som projektet medförde. 

Eftersom flertalet anställda slutade under projektets process, pågick ett ständigt arbete med att 

hitta ny arbetskraft för att inte förlora kvalité och effektivitet i myndighetens arbete. Att 

anställda påverkades av att förlora sakkunniga kollegor, visar åter igen på de anställdas 

betydelse för verksamheten och omlokaliseringsprojektet. 

5.5 Projektets femte fas – projektets slut sommaren 2019 

I slutet av projektet var det de anställda som påverkades mest, då det var dessa som tvingades 

omlokalisera och börja arbeta på nya sätt. Verksamheten har under projektet lidit av 

kompetensförlust och haft stora kostnader vilket har påverkat myndighetens verksamhet. 

Kvalitén på verksamhetens arbete har under genomförandet av projektet sjunkit. Myndigheten 

behövde använda sig av interna resurser, vilket var både tids och resurskrävande då 

myndighetens anställda inte hade någon erfarenhet av omlokaliseringsprojekt sedan tidigare. 

Kvalitén förväntas dock återfås, efter att alla intressenter anpassat sig till myndighetens nya 
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konstellation, efter projektets slut. På lång sikt bör tillsynstillfällena återgå till ordinarie antal 

och arbetet med riktlinjer och restriktioner återtas.  

Att personalen hade en central roll och påverkades av projektet kan fastställas, men hur 

betydelsefulla och i vilken mån de kunde påverka omlokaliseringsprojektet råder det 

skiljaktigheter om, då det upplevdes olika av studiens informanter. Ledningen ansåg att de 

anställda hade en viktig roll inom projektet, men som enskild individ upplevdes det som svårt 

att påverka projektet. Myndighetens anställda upplevde att dem i grupp hade en större 

möjlighet att påverka omlokaliseringsprojektet.  

Myndigheten har genom projektet fått större kostnader på grund av att de behöver bedriva 

verksamheter på två olika orter. Eftersom myndigheten inte erhöll några extra resurser av 

regeringen, har det skett på bekostnad av myndighetens övriga verksamhet. Utöver de 

ekonomiska förluster som projektet medförde har myndigheten även tappat kompetens inom 

verksamheten då många anställda valde att inte följa med till Katrineholm. Detta var ett känt 

fenomen då det sedan tidigare var bekant att dessa problem drabbar verksamheter som 

genomfört liknande omlokaliseringsprojekt, som Strålsäkerhetsmyndigheten var tvungna att 

genomföra på grund av det påtvingade beslutet.  

Myndigheten uppnådde inte projektets målsättning fullständigt i och med att de inte klarade av 

att flytta delar av verksamheten inom ett år, men eftersom verksamheten omlokaliserades, dock 

ett år senare, har myndigheten ändå klarat av kontentan av uppdraget. Regeringen är den 

intressent som slutligen skulle kunna opponera sig mot myndighetens arbete, vilket de inte har 

gjort. Eftersom regeringen inte yttryck sin makt i form av att motsäga att projektet genomförts 

på ett godkänt sätt, inom de ramar och regler som projektet hade, kan omlokaliseringsprojektet 

av Strålsäkerhetsmyndigheten, uppfattas vara godkänt. Detta visa ytterligare på regeringens 

maktposition gentemot omlokaliseringsprojektet och de andra intressenterna i modellen.  

6. Slutsats 

I slutsatsen ämnar författarna besvara studiens syfte att beskriva hur ett dikterat projekt, av ett 

beslutande organ, påverkar samt hanteras av projektets intressenter under en given tidsram. 

Fortsättningsvis belyser författarna studiens teoretiska och praktiska bidrag som avslutas med 

förslag till vidare forskning.  
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6.1 Resultatet av projektets genomförande 

Omlokaliseringsprojektet av Strålsäkerhetsmyndigheten genomfördes under cirka två års tid, 

vilket började med ett dikterande regeringsbeslut. Genom regeringens beslut påverkades 

omlokaliseringsprojektets övriga två intressenter. Efter att beslutet presenterades, och genom 

hela omlokaliseringsprojektet, påverkades projektet av kompetensförlust genom uppsägningar. 

Myndighetens ledning försökte hantera problemet genom att erbjuda de anställda ett 

övergångspaket vid byte av arbetsplats och ort. 

Under omlokaliseringsprojektets process hade regeringen en fortsatt passiv roll, då de inte 

bidrog med stöd i form av kompetens eller monetära medel till myndighetens 

omlokaliseringsprojekt. För att de anställda skulle få möjlighet att påverka 

omlokaliseringsprojektet tillsatte ledningen en projektgrupp och en arbetsgrupp i syfte att hitta 

lämpliga lokaler och utveckla funktionella arbetssätt. Under projektet påverkades de anställda 

genom att tid och resurser behövde läggas på omlokaliseringsprojektet istället för ordinarie 

arbetsuppgifter. Detta påverkade även myndighetens verksamhet och kvalité, vilket hanterades 

genom att ta in extern hjälp som konsulter. Tillståndshavarnas tillsynstillfällen minskade i antal 

på grund av omlokaliseringsprojektets omfattning. Intressenten påverkades även genom att 

färre förordningar skapades, i form av lagar och regler, vilket resulterade i att tillståndshavarna 

inte fick några nya riktlinjer att följa. 

I slutet av projektet fortsatte myndighetens anställda med iordningställandet av de nya 

lokalerna. Till följd av att de anställda acklimatiserade sig till den nya organisationsstrukturen 

återgick arbetet till ordinarie arbetsuppgifter tillsammans med nyrekryterad personal i 

Katrineholm. I samband med omlokaliseringsprojektets slut, och de anställdas anpassning till 

verksamhetens nya uppbyggnad, borde tillsynstillfällen av tillståndshavarna återgå till 

ordinarie antal, samt att förnyandet av de ramar och regler som tillståndshavarna saknade under 

projektets gång, kommer återupptas.  

Generellt genomfördes projektet på ett funktionellt sätt och på en ändamålsenlig nivå, vilket 

var en del av målsättningen med projektet. Myndighetens ledning och de anställda arbetade 

tillsammans för att omlokaliseringen skulle ske på ett så konstruktivt sätt som möjligt. 

Myndigheten klarade inte tidsmålet då projektet försenades på grund av svårigheterna att hitta 

en lämplig lokal. Övergripande uppfyllde dock Strålskyddsmyndigheten projektets målsättning 

som regeringen bestämt i regleringsbrevet gällande att verksamheten, helt eller delvis, skulle 

omlokaliseras till Katrineholm trots avsaknaden av resurser. 
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Eftersom myndigheten inte har något annat val än att verkställa regleringsbrevets beslut måste 

myndigheten genomföra projektet. På grund av denna omständighet är utvärderingar av 

myndigheters omlokalisering viktiga för att skapa bättre förutsättningar för de myndigheter 

som måste genomföra samma typ av dikterande projekt i framtiden.  

6.2 Teoretiskt bidrag 

Hur organisationer, som blir tvingade att genomföra dikterande beslut av ett externt beslutande 

organ, väljer att hantera situationen är intressant eftersom de inte har något annat val än att 

fullfölja beslutet. Myndigheten genomförde omlokaliseringsprojektet, till följd av det dikterade 

beslutet, på ett funktionellt sätt genom att intressenter, som anställda, var engagerade i projektet 

och tillsammans arbetade för att nå projektets mål som regeringen satt. Myndigheten 

tillhandahöll små möjligheter att påverka beslutet då regeringen, som intressent, besitter 

makten att diktera utan att lyssna på projektets övriga intressenter.  

Utöver fenomenet med dikterade beslut av ett beslutande organ, har studien undersökt 

intressentmodellen över tid. Då intressentmodellen, enligt tidigare forskning, är en 

ögonblicksbild är det intressant att se hur intressenternas betydelse kan förändras över tid, 

därför har författarna adderat en tidsaxel och därmed en tidsaspekt till intressentmodellen. I 

studien belyses intressenters olika betydelse och deras möjlighet att påverka under olika 

tidsfaser av ett projekt. 

6.3 Praktiskt bidrag 
Genom en ökad integrering och kommunikation mellan regeringen och myndigheten under 

projektets gång, skulle omlokaliseringen kunnat ske på ett smidigare sätt och maktdistansen 

mellan intressenterna hade kunnat upplevas som mindre. Ett förslag som nämndes var att 

regeringen borde bistå myndigheten med ett etableringsstöd, speciellt för projekt som dessa, 

som är av påtvingade sort. Om detta infördes skulle myndigheter inte bli lika ineffektiva, då 

exempelvis anställda kan fokusera och dedikera tid till de ordinarie arbetsuppgifterna. 

Etableringsstödet skulle ämna hjälpa myndigheter att genomföra projektet på ett mer lättarbetat 

sätt samt därmed förkorta tiden för projektet, i syfte att nå regeringens målsättning. Gruppen 

som utgör etableringsstödet skulle redan innan ett beslut tas, vara med i processen att se över 

olika potentiella orter som skulle vara passande för ett omlokaliseringsprojekt. Den skulle även 

vara behjälplig vid sökandet av nya potentiella lokaler och bistå med en budgetplan för 

projektets utförande. 
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Hur etableringsstödet utformas och vem som hade kunnat bistå med stödet skulle exempelvis 

kunna vara ett organ hos en redan etablerad myndighet, eller en ny myndighet skapad för 

ändamålet. Eftersom omlokaliseringsprojekt blir mer vanliga, då regeringen väljer att flytta allt 

fler myndigheter, finns det ett stort behov av detta. Andra åtgärder som inte är lika omfattande 

är att skapa en förbättrad kommunikation mellan myndigheter och regering för att genomföra 

projektet på bästa möjliga sätt. Om intressenter erhåller god kännedom och kunskap om 

varandra har intressenterna en större chans att erhålla en transparant relation och därmed kan 

genomföra funktionella projekt som en omlokalisering utan större komplikationer. 

6.4 Vidare forskning 

Myndigheter som tvingas omlokalisera på grund av politiska beslut står inför stora utmaningar 

som de inte alltid är förberedda inför. Av denna anledning skulle en mer omfattande 

undersökning av området kring dikterande beslut, där flera myndigheter studeras, vara av 

intresse. Genom en sådan studie skulle en bredare bild erhållas av hur olika organisationer 

hanterar och genomför externa beslut som de inte kan påverka. Det skulle vidare vara intressant 

att undersöka om förslaget gällande etableringsstöd till myndigheter som planerar att 

genomföra ett omlokaliseringsprojekt, skulle vara ett framgångsrikt koncept.  

Vidare anser författarna att det skulle vara intressant att undersöka hur samhället som intressent 

påverkas av ett sådant dikterat projekt. I och med projektet att flytta en myndighet till 

landsbygden, kommer den valda orten att erhålla fler arbetstillfällen och eventuellt locka fler 

invånare och kompetens till orten. Över tid skulle det därmed kunna medföra en förändring i 

samhället som skulle vara intressant att undersöka.  
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8. Bilagor 

Bilaga 1 – Intervjuunderlag  

Intervju med anställda på Strålsäkerhetsmyndigheten  

1. Vad är ditt namn och befattning, eller önskar ni att det hålls anonymt i uppsatsen? 

2. Hur reagerade du som [befattning inom myndigheten] när regeringen tog beslutet att 

omlokalisera er myndighet? Hur fick du reda på beslutet? 

3. Hur såg projektet ut? Hur såg tidsramen ut?  

4. Hur upplevde du omlokaliseringsprojektet i din roll som [befattning inom 

myndigheten]?  

5. a)  Hur anser du att projektet gick?  

b) Varför då?  

c) Finns det något i projektet som du anser borde gjorts annorlunda? 

6. Vad har projektet medfört? Positivt/negativt? 

7. Vilket stöd upplevde du att myndigheten fick av regeringen? 

8. Hur tror du att omlokaliseringen påverkat anställda? 

9. Hur tror du att omlokaliseringen påverkats av anställda? 

10. Hur tror du att omlokaliseringen påverkat myndigheten?  

11. Hur tror du att omlokaliseringen påverkats av regeringens arbete och krav? 

12. Hur tror du att omlokaliseringen påverkat era tillståndshavare? 

13. Hur tror du att omlokaliseringen påverkats av era tillståndshavare? 

14. Vad skulle hända om myndigheten inte uppfyller krav från denna intressent - 

anställda, tillsynshavare, regeringen? 

15. Vilka krav ställs av - anställda, tillståndshavare, regeringen, myndigheten? 

16. Varför är denna intressent - anställda, regeringen, tillsynshavare myndighet viktig för 

er? 

 

 

 

 

 


