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Sammandrag 

Forskningen på företags omlokaliseringar är ett utbrett forskningsområde. Kunskapen 

om myndigheters omlokaliseringar är dock begränsad. Denna uppsats, av kvalitativ 

karaktär, undersöker vilka lokaliseringsfaktorer som är viktigast när myndigheter flyttar 

och avser därmed öka förståelsen för lokaliseringsteori i förhållande till myndigheter. 

Studiens teoretiska ramverk är baserat på etablerad lokaliseringsteori samt nätverksteori. 

Fyra semi-strukturerade intervjuer har genomförts med fyra olika myndighetsanställda 

som varit delaktiga i respektive myndighets flytt. Resultatet indikerar att det finns ett 

flertal olika faktorer som påverkar myndigheters omlokalisering. Ingen faktor har 

identifierats som den viktigaste vid skapandet av behovet att flytta. Vid valet av plats 

visar studien att platsfaktorer, såsom närhet till bra kommunikationer eller lokalstorlek, 

är viktigast.  

 

Nyckelord: Lokaliseringsteori, lokaliseringsfaktorer, nätverksteori, myndigheter, 

omlokalisering  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och problemformulering 

De senaste årtiondena har omlokaliseringarna av företag ökat markant (Knoben, 2008, s. 

13). Att omlokalisera en organisation är ofta ett omfattande projekt med många 

inverkande faktorer och varför en flytt genomförs kan bero på en mängd olika saker. 

Enligt forskning på företags omlokaliseringar är det framförallt expansion och behov av 

en mer lämplig fastighet som driver företag till omlokalisering (Brouwer et al., 2004,). 

Ett annat skäl är kostnadsbesparingar, vilket kan vara en mängd olika typer av 

besparingar beroende på företagets verksamhet, exempelvis lönekostnader eller 

energikostnader (Hayter, 1997, s. 111 f.; Brouwer et al., 2004). Bättre tillgång till 

råmaterial och energikällor och större möjlighet att utnyttja marknadsorienterade 

strategier är andra drivkrafter. Slutligen kan politiska beslut få företag att omlokaliseras 

(Brouwer et al., 2004). Detta kan till exempelvis vara subventioner som uppmuntrar till 

omlokaliseringar för att minska ekonomiska skillnader och arbetslöshet inom en region. 

Nyare forskning har även visat på ett viktigt samband mellan företags nätverk och deras 

benägenhet att flytta. Företagens nätverkrelationer gör dem mindre benägna att flytta 

längre sträckor (Knoben, 2008, s. 134 f.).  

Det finns alltså en omfattande kunskap om vilka de viktigaste faktorerna vid 

företagsflyttar är. Kunskapen om myndigheters omlokaliseringar är dock mer 

begränsad. Detta trots att det även är relativt vanligt att myndigheter flyttar (Dahlin, 

2005). Med denna studie ämnar vi utöka kunskapen om myndigheters omlokaliseringar.  

Det har genom åren varit populärt bland svenska politiker att som 

arbetsmarknadspolitisk åtgärd flytta myndigheter från Stockholm till mindre orter 

(Göteborgs-Posten, 2013; Widman, 2005). Ofta har anledningen varit att kompensera 

för nedläggningar av offentliga institutioner och sedan 1970-talet har ett 60-tal 

myndigheter flyttats genom statliga omlokaliseringar (Dahlin, 2005). I vilken stad eller 

region en omlokaliserande myndighet hamnar ligger i dessa fall ofta utanför 

myndighetens kontroll. Detta eftersom riksdag och regering har beslutandemakten över 

myndigheterna (Strömberg & Lundell, 2011, s. 37). De kan således bestämma vart en 

myndighet ska vara belägen. Det är dock betydligt vanligare att myndigheter själva 

beslutar om att flytta, exempelvis flyttade tretton myndigheter inom Stockholmsområdet 

bara under år 2015 (ESV 2015:50, s. 28 f.). Med andra ord flyttar myndigheter ofta. 

Staten har utvärderat både självvalda och statliga myndighetsomlokaliseringar utifrån de 
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olika ekonomiska parametrar som relevanta ur deras perspektiv (se bland annat RiR 

2009:30; N 2004:15; ESV 2014:53), men i denna studie är vi intresserade av vilka 

faktorer som påverkar omlokaliseringarna samt hur faktorerna samspelar med varandra. 

1.2 Avgränsning 

Det finns idag 450 stycken myndigheter varav så kallade förvaltningsmyndigheter utgör 

245 av dessa (Statistiska centralbyrån, 2010). Övriga 205 myndigheter utgörs i 

huvudsak utav Sveriges domstolar och ambassader. En förvaltningsmyndighet kan till 

exempel vara Polismyndigheten, Skatteverket eller Allmänna reklamationsnämnden, det 

är med andra ord en bred avgränsning av begreppet myndighet och verksamheterna 

täcker ett mycket stort spann av olika typer av förvaltning. Denna studie är avgränsad 

till så kallade allmänna förvaltningsmyndigheter, vilket framförallt utesluter högskolor 

och universitet ur studien. Detta för att få en mer homogen begränsning av begreppet 

myndighet och för att allmänna förvaltningsmyndigheter är mindre bundna till en 

specifik geografisk plats jämfört med exempelvis ambassader, domstolar och högskolor. 

För att förenkla läsningen kommer dock begreppen myndighet samt 

förvaltningsmyndighet främst att användas för att benämna allmänna förvaltnings-

myndigheter i denna uppsats. 

1.3 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att ta reda på vilka faktorer som är av störst betydelse för 

allmänna förvaltningsmyndigheter vid omlokalisering. Forskningen på omlokalisering 

av företag är ett utbrett område, motsvarande forskning på myndigheter har vi dock ej 

kunnat finna. Vi har därför valt att ta avstamp i sådan, på företag, etablerad forskning 

för att kunna inordna vår studie i ett teoretiskt ramverk. Därigenom vill vi fördjupa 

förståelsen kring lokaliseringsteori och hur den förhåller sig i relation till myndigheter, 

och på så sätt utveckla forskningen på omlokalisering. 

  

Med bakgrund i detta ämnar vi svara på forskningsfrågan: Vilka faktorer är av störst 

vikt för allmänna förvaltningsmyndigheter vid omlokalisering? 
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2 Teori 

2.1 Lokaliseringsteori 

Lokaliseringsteori är grunden i forskningen på hur och varför platsval fattas av olika 

organisationer (Murray, 2009). Enligt Hayter (1997, s. 79) kan lokaliseringsteori indelas 

i tre skolor: den neoklassiska skolan, beteendeskolan och den institutionella skolan. 

Varje skola har sin egen modell och angreppsätt för att förklara varför ett organisation 

omlokaliseras, därför har de alla sina för- och nackdelar. 

2.1.1 Den neoklassiska skolan 

Det centrala i den neoklassiska skolan är synen på företag som rationella enheter där 

valet av plats baseras på fullständig tillgång till information om vilken som är den mest 

optimala platsen för att minimera kostnader och maximera vinster (Hayter, 1997, s. 

111). Skolan baseras på förklaringsmodeller där så kallade platsfaktorer (ex. 

fastighetens storlek och läge, omgivningens servicenivå och tillgängliga 

kommunikationer) är den huvudsakliga anledningen i ett företags omlokalisering 

(Brouwer et al., 2004; van Djik & Pellenbarg, 2000). Ett företag flyttar till en ny plats 

när den gamla platsen tvingar företaget utanför dess lönsamhetsmarginal, så kallad 

push-faktor, och den nya platsen är mer lönsam, så kallad pull-faktor (Brouwer et al., 

2004). 

En avgörande skillnad mellan förvaltningsmyndigheter och företag är att den 

förra ytterst sällan styrs av lönsamhetsmål. En analys av en förvaltningsmyndighets 

omlokalisering utifrån de rena ekonomiska övervägandena den neoklassiska skolan 

bygger på kommer därmed missa de unika förutsättningar förvaltningsmyndigheter 

utgår från. Förvaltningsmyndigheternas uppgift är i huvudsak att tillhandahålla olika 

nyttigheter och tjänster till medborgarna och deras organisation och arbetssätt styrs 

genom instruktioner utfärdade av regeringen (Strömberg & Lundell, 2011, s. 16 & 41). 

På detta sätt skiljer sig förvaltningsmyndigheters verksamhet väsentligt ifrån företags. 

Konceptet med platsfaktorer, som kommit ur den neoklassiska skolan, går däremot att 

tillämpa på myndigheter. Vilka platsfaktorer som är relevanta påverkas inte av huruvida 

det studerade objektet ses som en rationell enhet eller inte, utan avgörs av vilken 

organisation som studeras (Jfr. Hayter, 1997, s. 83).   
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2.1.2 Beteendeskolan 

Den neoklassiska skolan har i litteraturen kritiserats för att den bygger på en allt för 

enkel bild av verkligheten (van Djik & Pellenbarg, 2000). I den riktiga världen fattas 

beslut om omlokaliseringar av subjektiva beslutsfattare utan alla fakta för handen som 

dessutom måste ta långsiktiga strategiska mål med i beräkningen (Hayter, 1997, s. 137). 

Som en motreaktion till den neoklassiska skolans förenklade bild av verkligheten 

utformades beteendeskolan av bland andra Townroe (1972). Detta för att inkludera 

andra mer komplexa aspekter än rena ekonomiska överväganden i lokaliseringsteori. I 

beteendeskolan beskrivs företag som agenter med begränsad information och begränsad 

rationalitet. Detta innebär inte att företag är irrationella eller väljer att inte ta del av all 

information, utan det reflekterar endast de begränsningar som finns i möjligheten att ta 

del av och utvärdera information (Simon, 1959). Val av ny plats baseras därmed inte 

endast på vad som ger bäst lönsamhet utan vad som bäst tillfredsställer företagets 

sammanlagda behov. Beteendeskolan utforskar så kallade interna faktorer (ex. 

organisationens behov, storlek eller ålder) som är viktiga i omlokaliseringsprocessen, 

vilka avgör vilken plats organisationen hamnar på (van Djik & Pellenbarg, 2000). 

Ur en myndighetssynpunkt är beteendeskolan inte helt komplett. 

Myndigheterna har förvisso en hög grad av självstyrande men den högsta 

beslutandemakten vilar inte som på ett företag, hos chefen, utan hos regeringen 

(Strömberg & Lundell, 2011, s. 37 & 40 f.). I slutändan kan det innebära att en 

myndighet tvingas till flytta till en viss plats efter ett beslut av regeringen (RiR 2009:30, 

s. 14). Det betyder att en myndighets lokalisering inte alltid ligger innanför 

myndighetens egen beslutsfattande kontroll, varför beteendeskolan är svårtillämpbar på 

myndighetsomlokaliseringar. Konceptet med interna faktorer är däremot intressanta att 

undersöka för att få förståelse för myndigheters omlokaliseringar. De utgår ifrån sådant 

som ligger innanför organisationens egen kontroll och hur detta påverkar lokaliseringen 

(van Djik & Pellenbarg, 2000). 

2.1.3 Den institutionella skolan 

Den kritik som finns mot beteendeskolan är att den, precis som den neoklassiska skolan, 

betraktar företaget som en aktiv beslutsfattande agent i en statisk omgivning (Knoben, 

2008, s. 109). För att avancera bilden av det omlokaliserande företaget har därför den 

institutionella skolan utarbetats. Den inkorporerar även den kontext som företaget är en 

del av. Enligt Brouwer et al. (2004) utgår den institutionella skolan ifrån antagandet att 
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ekonomisk aktivitet är socialt och institutionellt lokaliserad. Det vill säga, företag 

formas utav samhällets kulturella institutioner och värdegrunder snarare än sitt 

handlande. På så sätt skiljer sig den institutionella skolan från de två övriga skolorna, 

detta genom att titta på hur så kallade externa faktorer (ex. regeringspolitik, ekonomins 

hälsa eller nätverksaktörer) styr och påverkar företags omlokalisering (Knoben, 2008, s. 

109; van Djik & Pellenbarg, 2000).  

Som ovan beskrivits kan myndigheter direkt påverkas av regeringspolitik, men 

externa faktorer är även intressanta att undersöka av andra anledningar. 

Förvaltningsmyndigheterna finns till för att sköta den offentliga förvaltningen 

(Strömberg & Lundell, 2011, s. 16). Det innebär i förlängningen att 

förvaltningsmyndigheterna styrs av de behov som finns i samhället. Ett exempel som 

kan användas för att illustrera hur dessa behov förändras är telefonväxeln. Under 1900-

talets första hälft kopplades alla telefonsamtal i Sverige manuellt av telefonister (SOU 

2015:65, 221 ff.). Den statliga myndigheten Telegrafverket hade ansvaret för denna 

verksamhet men när den automatiska telefonväxeln gjorde entré behövdes inte längre 

några telefonsamtal kopplas manuellt och behovet av tjänsten försvann. På detta sätt kan 

samhällsutvecklingen och förändringar i vilken offentlig service medborgare kräver, 

påverka myndigheters verksamhet. Myndigheternas kontext, deras externa faktorer, är 

därför viktiga att ha med vid en analys av vad som påverkar myndigheters 

omlokalisering. 

2.1.4 Lokaliseringsteori applicerad på myndigheter 

Sammanfattningsvis är de tre centrala lokaliseringsfaktorerna i lokaliseringsteori 

därmed platsfaktorer, interna faktorer och externa faktorer. Faktorerna har hämtats ur 

lokaliseringsskolorna. Varje skola är i sin tur framarbetad ur studier baserade på företag 

och bygger på de specifika förhållanden som gäller för just företag. Av denna anledning 

är det svårt att veta vilken av de tre faktorerna som är av störst betydelse i en studie på 

myndigheter, varför alla tre är medtagna i denna studie. Faktorerna i sig är universella 

och är därmed applicerbara på myndigheter likväl som på företag. Samma 

lokaliseringsfaktorer värderas på olika sätt beroende på vilka aspekter som anses viktiga 

i den organisation som analyseras (Hayter, 1997, s. 98 f.). 

2.2 Beslutsprocessen vid omlokalisering 

Det finns flera olika modeller för hur beslutsprocessen vid omlokalisering går till för 

företag. Roger Schmenner (1994) har utarbetat en modell för hur serviceinriktade 
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företags beslutsprocess går till. Modellen är bra på så sätt att den är uppbyggd av 

komponenter som är generella och därmed applicerbara på de flesta typer av 

organisationer. 

Schmenner (1994) behandlar de olika stegen i processen vid valet av plats för 

verksamheter. Omlokaliseringen föregås enligt honom av flera steg, först uppstår ett 

behov av en ny plats, sen görs ett val av allmänt område (general area) och därefter ett 

val av specifik plats (particular site) inom det allmänna området. Författaren beskriver 

allmänt område som ett mångtydigt koncept som ej är tydligt definierat men som ofta 

handlar om viss stad eller stadsdel, även om större områden förekommer. Val av 

specifik plats sker alltså inom det valda området och handlar då naturligtvis om exakt 

plats. 

Både det allmänna områdesvalet och valet av specifik plats föregås av ett antal 

steg som kan ses nedan i figur 1 ifrån Schmenner, (1994). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Figur 1. Schmenners modell för val av område och specifik plats 

  

De influenser som påverkar valet delas upp i två kategorier; “krav” (must) och 

“önskemål” (wants) (Schmenner, 1994). Beslutsfattaren förutsätts att först uppfylla 

kraven och därefter önskemålen. Denna process pågår både vid valet av område och vid 

valet av specifik plats. 

Även om Schmenners modell är anpassad efter företag menar vi att den kan 

appliceras på myndigheter. Företag och myndigheter har rimligtvis olika önskemål vad 
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gäller val av plats men de har i många fall samma krav, så som goda kommunikationer, 

närhet till befolkningen etc. Även om deras önskemål skulle skilja sig mycket bör själva 

processen vara snarlik, även om de naturligtvis har olika faktorer att förhålla sig till. 

Schmenners teori ser organisationen som en aktiv beslutsfattare i en statisk omgivning, 

detta ger en inte helt rättvisande bild av hur det faktiskt förhåller sig. För att förstå hur 

en myndighets lokalisering påverkas av dess omgivning och sammanhang utifrån de 

relationer som är centrala, kommer vi att utgå ifrån nätverksteori. 

2.3 Nätverksteori 

Nätverksteori är en teori framtagen för att förstå den kontext företag verkar i och hur de 

olika delarna i nätverket är beroende av varandra. När företag etablerar sig på en ny 

plats är det enligt nätverksteori viktigt att etablera långvariga och stadiga förhållanden 

med andra aktörer (Håkansson & Snehota, 2006). Myndigheter ingår också i vad som 

kan beskrivas som nätverk med kunder, politiska aktörer och andra myndigheter. Trots 

att teorin är grundad på företag går många delar även att applicera på myndigheter, med 

skillnaden att deras nätverks beståndsdelar skiljer sig åt. 

Nätverksteori handlar i grunden om att företag ofta har många transaktioner 

med ett begränsat antal organisationer (Håkansson & Snehota, 2006). Det innebär att 

företagen ofta är beroende av varandra och har därmed en inte obetydlig makt gentemot 

varandra. Resultatet av detta blir att relationer mellan företagen i nätverket bildas så att 

företagens resurser och aktiviteter länkas samman. Dessa relationer är komplexa och 

utvecklas kontinuerligt. Organisationerna är ofta beroende av varandra och händelser i 

ett företag påverkar även andra företag i nätverket. Företagen anpassas således efter 

varandra (i högre eller lägre grad) och i vissa fall kan de dela på resurskällor. Eftersom 

alla parter i nätverket interagerar med varandra delar parterna med sig av kunskap till 

varandra och hjälper till att lösa eventuella problem. I och med att detta sker utvecklar 

varje nätverk en unik identitet med unika tillgångar eftersom alla företag skiljer sig från 

varandra i olika utsträckning. 

För att nätverksteorin inte ska bli allt för abstrakt använder vi oss av ARA-

modellen vilket är ett begreppssystem som visualiserar de tre beståndsdelarna aktörer, 

resurser och aktiviteter inom nätverksteori och hur dessa samverkar (Håkansson & 

Johansson, 1992). Aktörer är oftast organisationer, men kan även vara individer eller 

delar av en organisation. Aktörer formar aktiviteter genom utnyttjande av resurser. 
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Aktiviteterna påverkar i sin tur resursernas utformning och tillgänglighet. ARA-

modellen förklarar resultatet av samspelet mellan nätverkets aktörer. 

De tre beståndsdelarna i ARA-modellen är alltså aktörer, resurser samt 

aktiviteter. Inom nätverket handlar begreppet aktörer om alla de parter som finns i och 

utanför nätverket och på något sätt influerar varje enskilt företag (Håkansson & 

Snehota, 1995, s. 39). Resurser inom nätverket handlar ofta om exempelvis arbetskraft, 

utrustning, anläggningstillgångar och anställda. Resurser innefattar det mesta som krävs 

för att upprätthålla organisationens aktiviteter (Håkansson & Snehota, 1995, s. 43). 

Aktiviteter kan i sin tur enkelt beskrivas som dels själva huvudsysslan hos 

organisationen, men även all verksamhet runt omkring som ser till att huvudsysslan kan 

genomföras (Håkansson & Snehota, 1995, s. 41). 

Som sagt är nätverksteori och ARA-modellen baserat på forskning gjord på 

företag. För att kunna applicera ARA-modellen på myndigheter krävs därför viss 

anpassning av modellens begreppssystem. I denna anpassning är aktörer i en 

myndighets nätverk de viktigaste parterna som myndigheten är beroende av. Detta kan 

skilja sig mellan olika myndigheter men kan exempelvis vara andra myndigheter, 

politiska instanser eller företag. Myndigheters resurser är alla de medel som krävs för att 

myndigheten ska kunna verkställa sina uppdrag. Slutligen handlar aktiviteter om den 

verksamhet som en myndighet ägnar sig åt, vilket skiljer sig åt beroende på myndighet. 

Nedan finns ARA-modellen illustrerad från Raskovic, (2015). 

  

Figur 2. ARA-modellen. 

2.4 Sammanfattning 

För att kunna undersöka och analysera myndigheters omlokaliseringar har ovanstående 

teoretiska ramverk valts ut. Ur lokaliseringsteorins tre skolor har respektive skolas 

lokaliseringsfaktor hämtats för att studera dess betydelse ur perspektivet av en 
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myndighetsflytt.  Schmenners modell har operationaliserats genom att behovet av ny 

plats har undersökts som en så kallad push-faktor, varefter pull-faktorer undersökts 

baserat på det platsval som Schmenners modell leder fram till. De tre olika 

lokaliseringsfaktorerna har sökts och analyserats utefter om de agerat som push-faktor 

och/eller pull-faktor vid respektive myndighets omlokalisering. Slutligen har 

nätverksteori och specifikt ARA-modellen använts för att kunna förstå myndigheternas 

kontext och därigenom koppla betydelsen av myndigheternas nätverk till 

lokaliseringsfaktorerna.  

Detta innebär att studien analyserar omlokaliseringar utifrån flera olika teorier 

och modeller. Meningen är att på så sätt förstå de unika omständigheter som omgärdar 

myndigheters omlokaliseringar och genom detta fördjupa förståelsen för de viktigaste 

lokaliseringsfaktorerna. 
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3 Metod 

3.1 Design av studie 

Denna studie har en abduktiv ansats. Med detta menas att teorin, såväl som hur empirin 

användes, korrigerades och utvecklades under arbetets gång (Alvesson & Sköldberg, 

2008, s. 55). Detta möjliggjorde en mer flexibel arbetsgång som bidrog till en djupare 

förståelse av teorierna under datainsamlingens gång. Själva undersökningen 

genomfördes enligt en kvalitativ undersökningsmetod. En kvalitativ studie var mest 

fördelaktig för att kunna förstå de mer specifika faktorerna olika myndigheter har att 

förhålla sig till eftersom studien är av utforskande karaktär och undersöker 

myndighetsflyttar som fenomen (Harvard, 2016). För att kunna ta del av sådan 

information genomfördes semi-strukturerade intervjuer med ansvariga 

myndighetspersoner, för att i kombination med redan etablerad teori genomföra en 

fördjupande undersökning. 

Datainsamlingen har primärt skett genom intervjuer med respondenterna på de 

valda myndigheterna. Viss komplettering av uppgifterna har dock skett med hjälp av 

information från i första hand respektive myndighets hemsida. Utöver detta har 

sekundärkällor i form av vetenskapliga artiklar och böcker samt 

myndighetspublikationer använts för att utforma studiens teoretiska ramverk och 

underbygga analysen. Dessa källor har framförallt sökts genom Uppsala 

universitetsbiblioteks onlinebaserade söktjänst samt databaser för vetenskapliga artiklar 

såsom Scopus och Business Source Premier.  

3.2 Val av myndigheter 

För att få tag på lämpliga intervjuobjekt söktes, på internet, efter olika myndigheter som 

omlokaliserats någon gång de senaste 10 åren. Därefter kontaktades de myndigheter 

som flyttat per e-post, med en kort presentation av ämnet samt en förfrågan om att få 

intervjua någon på myndigheten som varit insatt och delaktig i 

omlokaliseringsprocessen. Efter det vidtog kontakt med varje individuellt intervjuobjekt 

för att planera in en lämplig tid då intervjun kunde genomföras. Totalt genomfördes fyra 

intervjuer med anställda från fyra olika myndigheter. Dessa myndigheter var 

Universitetskanslersämbetet, Riksantikvarieämbetet, Konkurrensverket samt 

Försäkringskassan. 
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3.3 Val av respondenter 

Urvalet av respondenter för denna studie gjordes genom så kallad “purposive 

sampling”. Purposive sampling innebär att urvalet görs utifrån personer som antas 

kunna besvara intervjufrågorna på bästa sätt. Denna metod används vid studier med små 

urval med nackdelen att generella slutsatser är svåra att dra utifrån insamlad data. 

Fördelen är däremot att chansen för bra och uttömmande svar ökar då de intervjuade 

med största sannolikhet har bra koll på området de tillfrågas om (Saunders et al. 2012, s. 

287). 

Vid urvalet var det allra viktigaste att respondenterna hade tillräckligt med 

kunskap om respektive myndighets process vid omlokalisering. Deras position inom 

organisationen var av mindre vikt. Urvalet av respondenter gjordes av respektive 

myndighet varför direkt kontroll över urvalet saknades. Detta kan ha påverkat studiens 

resultat eftersom respondenterna exempelvis kan ha valts ut för att ge en viss bild av 

myndigheten. Att vara medvetna om detta är viktigt men samtidigt är det svårt att helt 

skydda sig mot. Att söka intervjuer med högt uppsatta chefer hade varit en möjlighet 

vilket hade varit bra då de är med och fattar större beslut och därmed har bra inblick i 

flyttprocessen. Däremot är de sannolikt mer upptagna och har därmed inte samma 

möjligheter att ställa upp på intervjuer. Bedömningen gjordes därför att det på grund av 

begränsad tid var smidigast att lämna över kontrollen av urvalet till myndigheterna, för 

att öka chanserna att intervjuer blev av. De personer som har intervjuats har alla gett bra 

svar på frågorna som ställts. De har haft olika positioner inom respektive myndighet 

men gemensamt för alla har varit att de har varit väl insatta i omlokaliseringsprocessen 

och varit anställda redan innan flytten. Detta gjorde att en bättre helhetsbild av varje 

flytt kunde erhållas. 

Urvalet i denna uppsats består av fyra anställda från fyra olika myndigheter. 

Det är inget stort urval men dock tillräckligt för att uppfylla studiens syfte eftersom 

resultatet inte heller är tänkt att vara generaliserbart. Urvalet hade kunnat vara större 

men begränsades av antalet myndigheter som kunde tänka sig att ställa upp. Mail 

skickades till samtliga omlokaliserade myndigheter vars omlokaliseringar författarna 

har hittat information om på internet. Även om urvalet var begränsat har fullt tillräckligt 

med underlag erhållits för att genomföra studien. Svaren har varit genomtänkta och till 

synes utan chansningar. Bedömningen har gjorts att ett större underlag inte 
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nödvändigtvis hade varit bättre, särskilt med tanke på tidsaspekten. De intervjuade har 

sammanställts nedan i figur 3. 

  

Myndighet Person Position Intervjutyp Datum Längd 

Universitetskanslers- 

ämbetet 

Per 

Westman 

Strategi och 

planeringsansvarig 

Personlig 

intervju 

2015-

12-07 

30 min 

Riksantikvarieämbetet Karin 

Sterner 

Antikvarie Telefon- 

intervju 

2015-

12-08 

45 min 

Konkurrensverket Monica 

Holmgren 

Lokalansvarig Personlig 

intervju 

2015-

12-08 

25 min 

Försäkringskassan Kristina 

Bruno 

Projektledare för 

flytten 

Personlig 

intervju 

2015-

12-16 

30 min 

Figur 3. Genomförda intervjuer 

3.4 Utformning av intervju 

För att besvara frågeställningen genomfördes semi-strukturerade intervjuer med 

ansvariga myndighetspersoner vilket i kombination med redan etablerad teori 

möjliggjorde en fördjupande undersökning. Semi-strukturerade intervjuer gav en 

möjlighet att på ett djupare plan förstå de interna-, externa-, samt platsfaktorer som 

påverkar processen bakom lokaliseringen av myndigheter (Saunders et al. 2012, s. 378). 

Vid semi-strukturerade intervjuer har intervjuaren en lista med nyckelfrågor som bör tas 

upp under intervjutillfället, men som inte nödvändigtvis följs till fullo i den ordning som 

står. Fördelen med detta är att samtalen blir mer fria och det blir mer naturligt med 

följdfrågor på passande ställen (Saunders et al. 2012, s. 374). Semi-strukturerade 

intervjuer passar bäst vid utforskande studier, och de har även fördelen att de leder in på 

områden som inte var tilltänkta för studien men som därefter visar sig vara relevanta. 

Respondenterna får även möjlighet att “tänka högt” vilket kan bidra med intressanta 

insikter och resultera i fördjupad datainsamling ifrån intervjuobjektet (Saunders et al. 

2012, s. 378). 

Målet var att kunna intervjua respondenterna i person, på grund av långa 

avstånd fick vi dock nöja oss med telefonintervju i ett fall. Enligt Saunders et al. (2012, 

s. 404 f.) finns vissa fördelar med att göra en telefonintervju, såsom att utseende och 
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liknande hos intervjuaren inte påverkar respondenten. Telefonintervjuer är även bra 

eftersom de ofta är lättare att genomföra då parterna kan befinna sig på olika platser. I 

denna studie genomfördes exempelvis en intervju med en person i Visby och då var 

telefon det enda realistiska alternativet. Nackdelar med telefonintervjuer är bland annat 

att det är svårare att tolka respondentens reaktioner på frågorna vilket gör det svårare att 

veta om ett visst ämne är uttömt, det kan också vara svårare att etablera pålitlighet. 

Eftersom det ämne som undersöktes inte var särskilt kontroversiellt eller känsligt 

gjordes bedömningen att de potentiellt negativa effekterna med telefonintervjuer skulle 

vara försumbara i denna studie. Det var inga märkbara skillnader i svaren mellan de 

intervjuer som genomfördes i person och den intervju som genomfördes per telefon. 

3.5 Operationalisering av teorin 

Intervjufrågorna utformades i syfte att ta reda på vilka interna-, externa- samt 

platsfaktorer som är av störst betydelse vid myndigheters omlokaliseringar. Svaren på 

frågorna är vad som gett det empiriska underlag som krävts för att besvara studiens 

frågeställning. De tre lokaliseringsfaktorerna har legat till grund för intervjufrågorna 

och datainsamlingen. Frågorna utformades utefter teorierna som i denna uppsats använts 

som verktyg för att undersöka lokaliseringsfaktorerna. Respektive teori har behandlats i 

frågorna, dock ej direkt utan implicit. Författarna har allts inte försökt förklara teorierna 

för respondenterna för att svaren inte skulle påverkas av teoriernas koncept. Detta för att 

få samtalen så naturliga som möjligt (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 172-173).  

Platsfaktorer har undersökts genom att ställa frågor kring platsspecifika 

faktorer, dels angående orsakerna till omlokalisering och dels om platsvalsprocessen. 

Frågorna har här varit öppna för att ge respondenten möjlighet att berätta fritt om 

händelseförloppet. För att fånga de interna faktorerna har frågor ställts om den 

beslutsfattande processen som Schmenners lokaliseringsprocessmodell beskriver. 

Frågorna har behandlat de krav och önskemål som funnits hos myndigheterna vid 

omlokaliseringarna och huruvida de har uppfyllts. Externa faktorer togs i huvudsak upp 

genom att ställa frågor om komponenterna i ARA-modellen från nätverksteorin. Aktörer 

har undersökts genom att fråga om vilka andra myndigheter eller organisationer 

myndigheten samarbetar med och vilka andra verksamheter myndigheten är i kontakt 

med. Aktiviteter har fångats genom att fråga om respektive myndighets verksamhet men 

även genom att läsa myndighetsbeskrivningarna på myndigheternas hemsidor. Resurser 

har fångats genom att fråga respondenterna vad de uppfattar som myndighetens 
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viktigaste resurser. På detta sätt har nätverksteori fungerat som ett tillägg till 

lokaliseringsteorin i studien och har möjliggjort en analys av de dynamiska 

lokaliseringsfaktorer som tillsammans samspelar i omlokaliseringsprocessen. De 

intervjufrågor som använts kan ses i bilaga 1.   

3.6 Metodkritik 

Det finns nackdelar med att använda sig av semi-strukturerade intervjuer för 

datainsamling, bland annat i form av pålitlighet, partiskhet, generaliserbarhet samt 

validitet. Vad gäller pålitlighet kan det uppstå problem eftersom frågeformatet inte är 

standardiserat på samma sätt som exempelvis vid enkätundersökningar (Saunders et al. 

2012, s. 381). Dessutom är det inte säkert att en annan undersökning på samma område 

skulle ge samma resultat (Saunders et al. 2012, s. 382). Detta är visserligen en nackdel 

men å andra sidan kan omständigheterna för varje myndighet tänkas skilja sig så pass 

mycket att resultatet hade avvikit oavsett. 

I och med att studien har undersökt ett utforskande område skulle det vara svårt 

att repetera studien och få ett överensstämmande resultat. Enligt Saunders et al. (2012, 

s. 381f) ligger styrkan i intervjuer just i att de blir personliga och unika vilket även 

påverkar resultatet. Pålitligheten hänger även ihop med partiskheten, den kan i sin tur 

delas in i tre beståndsdelar; intervjuares partiskhet, respondents partiskhet och 

deltagares partiskhet. Intervjuares partiskhet förekommer om intervjuarens frågor, 

kommentarer eller beteende påverkar det sätt på vilket respondenten besvarar frågorna. 

Det kan även förekomma om intervjuaren tolkar svaren på ett sätt som passar dennes 

hypotes. Respondents partiskhet kan uppstå om denne får någon särskild uppfattning av 

intervjuaren och kan ha att göra med vissa områden som respondenten inte vill 

diskutera. Det kan bero på att respondenten inte vill riskera att försäga sig eller delge 

något som kan uppfattas som negativt om exempelvis en chef eller organisationen som 

helhet. Slutligen handlar deltagares partiskhet om att det tenderar att vara en viss sorts 

personer som går med på att låta sig intervjuas, vilket kan påverka data som erhålls. 

För att minimera risken för partiskhet är det viktigt att komma väl förberedd till 

intervjun, ställa bra och lättförståeliga frågor och göra det på ett sätt som påverkar 

respondenten så lite som möjligt (Saunders et al. 2012, s. 383). Partiskhet i olika former 

är svårt att skydda sig mot om inte en perfekt intervju genomförs, vilket är osannolikt. 

Fokus bör istället läggas på att formulera frågorna på bästa sätt samt att noga tänka 

igenom upplägget inför intervjutillfället. 
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Ett ytterligare problem med semi-strukturerade djupgående intervjuer är att datans 

generaliserbarhet kan ifrågasättas (Saunders et al. 2012, s. 382). I och med att datan 

kommer från ett begränsat antal individer är det svårare att dra generella slutsatser på 

samma sätt som vid exempelvis en enkätundersökning. Detta har dock inte heller varit 

syftet med denna studie eftersom fokus legat på att identifiera de viktigaste faktorerna 

vid myndighetsomlokalisering. Till sist kan datan som erhålls vid dessa intervjuer 

ifrågasättas vad gäller dess validitet om intervjuaren inte lyckas formulera frågorna så 

att det som ska undersökas faktiskt undersöks (Saunders et al. 2012, s. 382). För att 

undvika detta gjordes noggranna förberedelser inför intervjuerna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

4 Resultat 

4.1 De fyra myndigheterna och deras omlokaliseringar 

De intervjuade kommer, som tidigare nämnts, från fyra olika myndigheter. Dessa är 

Universitetskanslersämbetet, Riksantikvarieämbetet, Konkurrensverket samt 

Försäkringskassan. Nedan följer en kort introduktion av varje myndighet. 

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) är en ny myndighet vars verksamhet liknar 

den Högskoleverket tidigare hade. Deras uppgift kan delas upp i tre områden, de ser till 

att högskoleutbildningar håller tillräckligt hög kvalité, de bedriver juridisk tillsyn av 

högre utbildningar och de ansvarar för granskning och uppföljning av effektivitet inom 

högskoleområdet och de ansvarar även för statistik (Universitetskanslersämbetet, 2015). 

UKÄ flyttade år 2013 inom Stockholms stad, från ett centralt läge på Luntmakargatan 

till Löjtnantsgatan på Gärdet (Westman, intervju, 2015). 

Riksantikvarieämbetet (RAÄ) är en myndighet med ansvar för att kulturarvets 

bevarande och utveckling (Riksantikvarieämbetet, 2015). De arbetar för att kulturarvet 

ska användas på ett hållbart sätt och representerar kulturarvsintressen vid exempelvis 

samhällsplanering och byggande. RAÄ var del av en statlig myndighetsomlokalisering 

med syfte att kompensera nedläggningar av försvarsverksamhet på mindre orter 

(Sterner, intervju, 2015). Halva RAÄ:s verksamhet flyttades från Storgatan i centrala 

Stockholm till Artillerigatan i Visby år 2008. 

Konkurrensverket (KKV) är myndigheten som hanterar konkurrensfrågor 

(Konkurrensverket, 2015). Deras uppgift är att verka för en bra konkurrenssituation i 

både privat och offentlig sektor. Framförallt jobbar de med att bekämpa karteller och 

aktörer som missbrukar dominerande marknadsställningar. KKV flyttade år 2008 inom 

centrala Stockholm från Sveavägen till Torsgatan (Holmgren, 2015). 

Försäkringskassan (FK) är en stor myndighet som hanterar merparten av de 

offentliga trygghetssystemen (Försäkringskassan, 2015). De ansvarar för 

handläggningen och utbetalningen av till exempel många bidrag och ersättningar. FK 

flyttade i början av år 2014 från Vasagatan, mitt emot centralstationen i Stockholm, till 

Telefonplan i södra Stockholm (Bruno, intervju, 2015). 

4.2 Myndigheternas omlokaliseringsorsaker  

Enligt Westman (intervju, 2015) flyttade Universitetskanslersämbetet då de efter en 

ombildning blivit mindre, både personal- såväl som budgetmässigt, och därmed satt i 
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lokaler som var för stora och därför för dyra. Flytten var alltså en ekonomisk fråga i 

grunden. 

Från intervjun med Sterner (2015) är det tydligt att Riksantikvarieämbetet 

skiljer sig från de andra myndigheterna eftersom de flyttade på grund av ett politiskt 

beslut. Anledningen till detta var att kompensera orter som förlorat arbetstillfällen på 

grund av förändringar av Försvarsmakten som ledde till nedläggningar av militära 

anläggningar. Det var alltså inte fråga om en frivillig omlokalisering utan snarare en 

tvingad sådan.  

Konkurrensverket flyttade eftersom de gamla lokalerna hade blivit för små på 

grund av personaltillväxt (Holmgren, intervju, 2015). Det var i grunden en praktisk 

fråga om tillräckligt med plats. 

Bruno (intervju, 2015) berättade att Försäkringskassans anledning till att flytta 

var att deras tidigare lokaler var i dåligt skick. Deras hyreskontrakt började dessutom 

närma sig kontraktsslut och de behövde då ta ställning till om de skulle flytta till en ny 

lokal eller om de skulle stanna kvar under upprustningen av den gamla. De kom fram 

till att det senare skulle bli för kostsamt och omständligt varför valet föll på att flytta. 

4.3 Myndigheternas platssökande 

Eftersom Universitetskanslersämbetet hade fått mindre budget sökte de främst efter en 

lokal med billigare hyra (Westman, intervju, 2015). Samtidigt ville de behålla ett 

relativt centralt läge. Detta eftersom de reser en del själva i arbetet samt har många 

besökare utifrån, men även för att de 3-4 gånger om året tar emot omkring 300-400 

externa experter och dessa måste då kunna ta sig till myndighetens lokaler utan allt för 

stora problem. Det var alltså viktigt att den nya lokalen låg bra till 

kommunikationsmässigt eftersom närhet till Stockholms centralstation med dess 

förbindelser till Arlanda flygplats och övriga Sverige är av stor betydelse. Det fanns 

även vissa önskemål från de anställda att sitta i egna kontor istället för i öppet 

kontorslandskap, vilket även påverkade platssökandet. Den främsta anledningen till 

detta var för att kunna hantera vissa känsliga ärenden och kunna ta emot samtal och 

besök utan att bli störda. 

Riksantikvarieämbetets platssökande skiljde sig från de andra myndigheterna i 

och med att regeringen redan hade beslutat att myndigheten skulle flytta till Gotland. 

Vart på Gotland var däremot inte närmre preciserat (Sterner, intervju, 2015). Precis som 

för Universitetskanslersämbetet var goda kommunikationer viktigt vid platssökandet för 
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RAÄ. Det krav som fanns på det nya kontoret var att det skulle vara lätt att ta sig till och 

från flygplatsen, för att resor främst till och från myndighetens kontor i Stockholm 

skulle vara problemfria. Eftersom det var bestämt att RAÄ skulle flyttas till Gotland var 

det Visby med sin flygplats som blev aktuellt. Flytten komplicerades dock av att en del 

av verksamheten omöjligen kunde flyttas. RAÄ förvaltar nämligen ett bibliotek som 

tillhör Vitterhetsakademien vilka motsatte sig en flytt till Gotland. Till slut bestämdes 

det därför att ungefär halva verksamheten skulle flytta till Gotland. 

För Konkurrensverkets del var det ett krav att den nya lokalen skulle vara 

större än den tidigare som de ”vuxit ifrån” (Holmgren, intervju, 2015). Lokalen behövde 

även ligga centralt samt ha plats för egna kontor istället för öppet kontorslandskap. Ett 

centralt läge var viktigt eftersom KKV tar emot många besökare och dessutom reser ut i 

landet för att delta i så kallade gryningsräder mot företag som misstänks syssla 

konkurrensbegränsande verksamhet. Som besökare till myndigheten kan nämnas 

advokater som kommer in på förhör, men även personer som vill lämna in ansökningar, 

hämta blanketter och liknande. Ett centralt läge underlättar även för de anställda när de 

ska ta sig till och från jobbet. Att de anställda skulle få egna kontor istället för öppet 

kontorslandskap var också ett krav eftersom de anställda hanterar känsliga ärenden och 

vill kunna läsa in sig på dessa ifred. 

Eftersom Försäkringskassan flyttade på grund av att den tidigare lokalen var i 

dåligt skick letade de efter en lokal i bättre skick (Bruno, intervju, 2015). Det kanske 

viktigaste var dock närhet till kommunikationer och då framförallt Stockholms 

tunnelbana. Den största anledningen till detta var för personalens skull så att deras resor 

inte skulle bli allt för omständliga. Då FK är en så pass stor myndighet var det även 

viktigt att lokalen var tillräckligt stor för att få plats med cirka 1200 personer. Enligt 

respondenten var urvalet av lokaler i denna storlek begränsat. Att myndigheten hade 

möjlighet att spara pengar på att flytta ut från innerstaden, i och med lägre hyra, 

nämndes även som någonting positivt med att söka sig utanför innerstaden.  

4.4 Myndigheternas platsvalsprocess 

Åtta månader efter Universitetskanslersämbetets ombildning från Högskoleverket 

flyttade myndigheten till den nuvarande lokalen på Löjtnantsgatan (Westman, intervju, 

2015). Lokalen uppfyllde kravet på centralt läge, och därmed kravet på bra 

kommunikationer (endast två stationer ifrån T-centralen), samt lägre hyra. Däremot 
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fanns det inte tillräckligt med plats för egna rum åt alla anställda, något som alla inte var 

helt nöjda med eftersom det varit ett önskemål från de anställda. 

Riksantikvarieämbetet blev som tidigare nämnts beordrade att flytta till 

Gotland av regeringen (Sterner, intervju, 2015). Eftersom närhet till en flygplats var 

viktigt var det Visby med närliggande omnejd som platssökandet hade lett fram till. De 

sökte först bland lokaler på militärens så kallade P 18-område, men de ansågs vara illa 

anpassade för den verksamhet som RAÄ sysslar med. Några andra lediga kontor som 

passade verksamheten hittades inte och det beslutades då att man skulle bygga ett nytt 

kontor. Den plats som valdes var på ett annat före detta militärområde kallat A 7, där 

fanns det yta som kunde bebyggas samtidigt som kravet på närhet till Visby uppfylldes. 

Konkurrensverket flyttade inom Stockholms innerstad och deras nya lokal 

uppfyllde samtliga av deras viktigaste krav (Holmgren, intervju, 2015). Den nya lokalen 

var först och främst större till ytan vilket möjliggjorde att alla anställda fick egna rum 

och den låg dessutom centralt. 

Försäkringskassan flyttade år 2014 från en lokal på Vasagatan mittemot 

centralstationen till Ericssons före detta lokaler vid Telefonplan söder om Stockholm 

(Bruno, intervju, 2015). Lokalerna stod då i stort sett tomma varför de hade möjlighet 

att utforma interiörerna efter egna önskningar och behov. Kommunikationsmässigt 

ligger byggnaden väldigt nära en tunnelbanestation; kravet på närhet till 

kommunikationer uppfylldes därmed. Något som till viss del påverkade valet av lokal 

var att det är samma hyresvärd som äger både den tidigare och den nuvarande 

fastigheten; när man hade bestämt sig för att flytta hörde man nämligen först av sig till 

hyresvärden om denne hade några tillgängliga lokaler. Hyresvärden hade då lokalen vid 

Telefonplan tillgänglig. De nya lokalerna hade dessutom lägre hyra än de tidigare. 

4.5 Nätverkets inverkan på omlokaliseringarna 

Universitetskanslersämbetet arbetar främst gentemot högskolor och universitet, vilka är 

att anse som deras kunder (Westman, intervju, 2015). I deras verksamhet har de 

samarbeten med flera andra myndigheter, främst med Universitets- och högskolerådet 

men även Skolverket, Skolinspektionen samt Myndigheten för yrkeshögskolan. De är 

även beroende av data ifrån Statistiska centralbyrån och i viss utsträckning data från 

Universitets- och högskolerådet. Verksamhetsutövningen har inte påverkats av flytten 

(ingen personal slutade på grund av omlokaliseringen) och vad gäller 

samarbetspartnerna har inte de heller påverkat flytten på något sätt. Geografisk närhet 
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till dessa beskriver respondenten som ”ganska bra” men inte något nödvändigt på grund 

av alla kommunikationsmöjligheter som finns idag. Universitetskanslersämbetet har 

genom universitetskanslern viss kontakt med politikerna, men inte heller det influerade 

flyttprocessen på något sätt. Respondenten ansåg att de anställda med deras expertis är 

myndighetens absolut viktigaste resurs och eftersom ingen av dem slutade vid flytten 

har de inte heller påverkats i någon större utsträckning. 

Riksantikvarieämbetet har inte kunder på samma sätt som andra myndigheter 

eftersom deras uppgift är att förvalta och utveckla kulturarvet (Sterner, intervju, 2015). I 

deras dagliga arbete samarbetar de med ett antal myndigheter. De har ett nära samarbete 

med landets 21 länsstyrelser som verkar som statens förlängda arm i varje län. De 

samarbetar även med Boverket, Naturvårdsverket, Jordbruksverket samt Lantmäteriet. 

Lantmäteriet är särskilt viktigt eftersom Riksantikvarieämbetets databaser till stor del 

bygger på Lantmäteriets fastighetsregister. Från fastighetsregistret får de information 

om alla byggnader och fastigheter i landet. RAÄ samarbetar även med Svenska kyrkan 

då de är en del av kulturarvet. Inte heller för RAÄ påverkade några av de andra 

myndigheterna deras flytt, vilket kan ha sin förklaring i att de inte själva valde att flytta. 

Respondenten uppgav dock att geografisk närhet till dessa myndigheter inte är viktigt 

och att myndigheten egentligen hade kunnat utföra sitt arbete oberoende av geografisk 

plats. Även för RAÄ är de anställda den viktigaste resursen och de påverkades av 

flytten då medflyttningsandelen var låg, ungefär 15-20 %. Detta medförde att det tog 

några år för myndigheten att komma upp i full kapacitet igen efter flytten då 

rekryteringen av ny personal inte var helt enkel på den nya platsen. 

Konkurrensverket samarbetar med andra myndigheter såsom 

Upphandlingsmyndigheten, Stockholms tingsrätt och Kronofogden (Holmgren, intervju, 

2015). Att de samarbetar med Upphandlingsmyndigheten beror på att KKV även arbetar 

med upphandlingar. Kronofogden samarbetar de med framförallt vid gryningsräder där 

en person från KKV leder insatsen. Stockholms tingsrätt är viktig för KKV eftersom 

domstolen är så kallat exklusivt forum för konkurrensrättsliga mål i landet (Stockholms 

tingsrätt, 2007). De ovan nämnda myndigheterna påverkade dock inte flyttprocessen 

enligt respondenten. Verksamheten i övrigt har inte heller påverkats av flytten då den 

var så pass kort rent geografiskt. Myndigheten arbetar främst gentemot privata företag 

men även mot organisationer i offentlig sektor och även för KKV är de anställda den 

viktigaste resursen. 
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Försäkringskassans kunder är samtliga medborgare med rätt till bidrag eller 

ersättningar, myndigheten jobbar således direkt mot folket (Bruno, intervju, 2015). De 

samarbetar med ett väldigt stort antal andra myndigheter och organisationer och 

exempel på myndigheter de har nära samarbeten med är Arbetsförmedlingen och 

Skatteverket. Respondenten kunde dock inte peka ut någon enskild myndighet eller 

organisation som myndigheten är särskilt beroende av vi utövandet av sin verksamhet. 

Som i övriga fall har därmed andra myndigheter eller organisationer inte påverkat 

flytten på något sätt. Liksom för alla andra undersökta myndigheter uppfattades de 

anställda som den viktigaste resursen. Försäkringskassan hade inte heller något 

personalbortfall vid flytten, verksamhetsutövandet är därför opåverkat av flytten. 
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5 Analys 

5.1 Push-faktorer 

Myndigheternas omlokaliseringsorsaker benämns i detta avsnitt som push-faktorer. De 

kategoriseras nedan som någon av de tre lokaliseringsfaktorerna interna-, externa- eller 

platsfaktorer. Denna indelning är utgångspunkten i analysen av vilka faktorer som är 

viktigast som push-faktorer. 

Universitetskanslersämbetet (UKÄ), som efter en ombildning fått en mindre 

budget, valde att flytta till billigare lokaler för att minska kostnaderna. 

Omlokaliseringen skedde därför till följd av den minskade budgeten, en intern faktor 

enligt lokaliseringsteori. Myndigheten “pushades” därför till följd av en intern faktor 

men beslutet om ombildning var fattat av regeringen. Detta visar på det komplexa 

förhållande som allmänna förvaltningsmyndigheter befinner sig i med riksdag och 

regering. De är de mest inflytelserika aktörerna i myndigheternas nätverk och 

bestämmer deras aktiviteter genom lagar och myndighetsinstruktioner. Det innebär att 

även om en myndighet fattar beslut baserat på interna faktorer kan det inflytande som 

politiker har som extern faktor, och del av myndighetens nätverk, spela en avgörande 

skillnad som den bakomliggande orsaken till en omlokalisering. Eftersom karaktär och 

effekt av politiska beslut kan skilja sig kraftigt åt måste detta kausalsamband, mellan en 

politisk åtgärd och en myndighetsflytt, avgöras från fall till fall. Denna komplexitet i 

relationen mellan lokaliseringsfaktorerna syntes även i vissa andra studerade 

myndighetsflyttar. Exempelvis omlokaliserades Konkurrensverket (KKV) då dess 

personal hade blivit för stor för de gamla lokalerna. Personaltillväxt som 

omlokaliseringsfaktor går, precis som i fallet med Universitetskanslersämbetets 

minskade budget, att härleda till externa faktorer, exempelvis en ökad arbetsmängd. 

Men eftersom beslutet i sig är ett resultat av att fler personer arbetar inom 

organisationen måste det benämnas som en intern faktor. Båda dessa exempel visar på 

samspelet mellan lokaliseringsfaktorerna, i dessa fall interna och externa. En faktor går 

vanligen att peka ut som den viktigaste, men alla lokaliseringsfaktorerna kan rimligen 

spela in som omlokaliseringsorsaker.    

 För Riksantikvarieämbetet (RAÄ) var det enbart en extern faktor som ledde 

till flytten eftersom beslutet fattades av regeringen; en utomstående aktör i 

myndighetens nätverk. Det är ett bra exempel på hur långt riksdag och regerings 

inflytande sträcker sig i förhållande till myndigheter. Samtidigt är det viktigt att påpeka 
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att statliga myndighetsomlokaliseringar, i förhållande till det totala antalet 

myndighetsflyttar, är mindre vanliga. Riksdag och regering är med andra ord den 

potentiellt mest betydelsefulla aktören i myndigheternas nätverk. Men myndigheterna 

har också ett stort mått av självstyre varför politikernas roll i nätverket är svårdefinierad. 

Deras inflytande som aktör är stort men det är bara när de använder sitt inflytande som 

deras betydelse som nätverksaktör blir påtagligt.  

Slutligen var den huvudsakliga anledningen till Försäkringskassans (FK) flytt 

att deras lokaler var av undermåligt skick och skulle renoveras, en platsfaktor enligt 

lokaliseringsteori. Liksom hos Riksantikvarieämbetet fanns inte den växelverkan mellan 

faktorerna som har gått att identifiera hos Universitetskanslersämbetet och 

Konkurrensverket. 

Alla tre lokaliseringsfaktorer agerade därmed som push-faktorer i de 

myndighetsflyttar som undersöktes. Således har det hos de studerade myndigheterna 

inte gått att urskilja någon faktor som viktigare än de andra. Av de studerade fallen står 

det dock klart att det inte nödvändigtvis behöver vara en enskild lokaliseringsfaktor som 

ligger till grund för omlokaliseringen. För att få en komplett bild av vad som “pushat” 

en myndighet till att omlokaliseras måste även bakomliggande orsaker, exempelvis 

personaltillväxt, identifieras.  Med hänsyn till Riksantikvarieämbetets omlokalisering är 

det uppenbart hur stort direkt inflytande politiker kan ha över en myndighet och ser man 

även till Universitetskanslersämbetets omlokalisering framträder politikernas indirekta 

inflytande tydligt. I förlängningen innebär det att politiker, i egenskap av aktörer i 

myndigheternas nätverk, som extern faktor har en större potentiell inverkan än vad 

någon annan lokaliseringsfaktor kan ha.  

5.2 Pull-faktorer 

Myndigheternas motiv i platsvalsprocessen benämns nedan som pull-faktorer och 

kategoriseras därefter som någon av de tre lokaliseringsfaktorerna. Denna indelning är 

utgångspunkten i analysen av vilka lokaliseringsfaktorer som är viktigast som pull-

faktorer 

Hos alla de undersökta myndigheter var ett viktig beaktande i 

platsvalsprocessen att den nya lokalen hade bra tillgång till kommunikationer vilket är 

en platsfaktor. För Riksantikvarieämbetet innebar detta bra tillgång till flyg, för 

Universitetskanslersämbetet var det tillgång till flyg samt kollektivtrafik och för 

Konkurrensverket och Försäkringskassan handlade det enbart om närhet till 
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kollektivtrafik. För samtliga myndigheter har närheten till bra kommunikationer varit ett 

så kallat krav enligt Schmenners modell. För Universitetskanslersämbetet var det 

viktigt, dels för de anställdas skull, men även för att de externa experter som besöker 

myndigheten lätt skulle kunna ta sig dit. Närhet till bra kommunikationer var alltså 

viktigt dels på grund av en intern faktor (de anställda) och dels på grund av en extern 

faktor (experterna). Detta visar på ett annorlunda förhållande mellan 

lokaliseringsfaktorerna än det som visats i avsnittet ovan, där en lokaliseringsfaktor gav 

upphov till en annan (extern → intern). Här ger istället en intern och en extern faktor 

tillsammans upphov till en platsfaktor (intern + extern → plats). Kravet på närhet till 

goda kommunikationer bidrog också till att Universitetskanslersämbetet ville vara kvar 

inom det, enligt Schmenners modell, så kallade allmänna området. 

Riksantikvarieämbetet hade inget att säga till om vid valet av allmänt område 

men de valde själva specifik plats. Detta eftersom regeringen hade beslutat att 

myndigheten skulle flytta till Gotland men inte specificerat vart på ön. En extern faktor, 

i form av regeringen, beslutade därmed allmänt område. Den specifika platsen valdes 

sedan baserat på kravet på nära avstånd till flygplatsen, en platsfaktor. För RAÄ har 

denna platsfaktor sin grund i de resor mellan Stockholm och Visby som de anställda 

behöver göra i verksamhetsutövningen, en intern faktor. Det bestämdes dock att endast 

ungefär halva verksamheten och personalstyrkan skulle flytta till Gotland. Detta 

eftersom en extern faktor i form av Vitterhetsakademien, en aktör i 

Riksantikvarieämbetets nätverk, menade att det bibliotek som RAÄ förvaltar å deras 

räkning inte fick flyttas. Två aktörer i RAÄ:s nätverk, regeringen och 

Vitterhetsakademien, hade därmed centrala roller i omlokaliseringen. 

Även Konkurrensverket hade ett flertal krav på sin nya lokal. Utöver ett 

centralt läge, och därmed bra kommunikationer, ville de ha en större lokal samt egna 

kontor istället för öppet kontorslandskap, vilka båda är platsfaktorer. Liksom för 

Universitetskanslersämbetet var närhet till bra kommunikationer viktigt främst för de 

anställdas skull, dvs. en intern faktor, men även för utomstående besökares skull, en 

extern faktor. Detta är ännu ett exempel på samma samspelet mellan 

lokaliseringsfaktorerna. Att Konkurrensverkets nya lokal behövde vara större var 

självklart då den förra lokalens storlek var anledningen till flytten från första början. Att 

de växte ifrån den tidigare lokalen beror på deras personaltillväxt vilket är en intern 

faktor.  
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Konkurrensverket är även intressanta på det sättet att de behöver vara placerade i 

Stockholm eftersom Stockholms tingsrätt är exklusivt forum för alla konkurrensrättsliga 

mål i landet, varför tingsrätten är en viktiga aktör i KKV:s nätverk. Nätverket påverkade 

alltså lokaliseringsprocessen på ett tydligt sätt. Som aktör i myndighetens nätverk gör 

Stockholms tingsrätt det mycket svårt för KKV att flytta utanför det som Schmenner 

beskriver som det allmänna området. 

Försäkringskassan hade två krav gällande platsfaktorer på deras nya lokal. 

Närhet till bra kommunikationer var även för dem ett måste, liksom att lokalen behövde 

vara tillräckligt stor för att inhysa en så pass stor organisation. Närhet till bra 

kommunikationer var, till skillnad från vid ovan nämnda omlokaliseringar, ett resultat 

av en ensam lokaliseringsfaktor, den interna, i form av de anställdas behov att enkelt 

kunna ta sig till arbetsplatsen. Det andra kravet, på lokalens storlek, avgjorde vilken typ 

av lokal som kunde sökas och är därmed att anse som en platsfaktor. Det begränsade 

antalet lokaler av den efterfrågade storleken inom Stockholmsområdet, medförde att 

denna lokaliseringsfaktor fick stor betydelse i FK:s omlokaliseringsprocess.  

Samtliga myndigheter valde till slut nya platser och lokaler som uppfyllde de 

krav som funnits. Alla dessa krav gällde platsfaktorer som exempelvis närhet till goda 

kommunikationer och lokalstorlek. Det innebär att myndigheter (då det inte rör sig om 

en statlig omlokalisering) sällan flyttar med anledning av att en extern eller intern faktor 

lockar (pulls) dem till en ny plats. Det krävs att istället att ett behov av en ny plats 

uppstår, varpå valet av ny plats till huvuddelen baseras på hur platsens och lokalens 

egenskaper värderas utefter de krav som den omlokaliserande myndigheten har. Kraven, 

i sin tur, baseras ofta på interna och externa lokaliseringsfaktorer. Exempelvis sökte 

Konkurrensverket efter en centralt belägen lokal. Det var alltså en platsfaktor som låg 

till grund för själva sökandet. Att de hade ett krav på centralt läge berodde i sin tur på 

att myndigheten dels vill underlätta resor till och från arbetet för de anställda, vilket är 

en intern faktor, men även för att besökare utifrån ska ha lätt att ta till myndigheten, 

alltså en extern faktor.  

5.3 Nätverkets inverkan 

Samtliga komponenter ur ARA-modellen har kunnat identifieras hos de undersökta 

myndigheterna. Alla myndigheter pekar på de anställda som den enskilt viktigaste 

resursen. För Universitetskanslersämbetet och Riksantikvarieämbetet har även databaser 

varit en viktig tillgång. Gällande aktörer har samarbetspartners i form av andra 
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myndigheter nämnts återkommande och även politiker har visat sig vara en inflytelserik 

aktör. Aktiviteter har av förklarliga skäl skiljt sig de studerade myndigheterna emellan. I 

omlokaliseringsprocessen har aktiviteters betydelse endast framkommit som pull-faktor. 

Identifieringen av modellens komponenter har gjort det möjligt att sätta in dem i ett 

sammanhang kring varje myndighets omlokalisering.  

Sammanfattningsvis är det tydligt att nätverket har haft en viss inverkan hos de 

undersökta myndigheterna som push-faktor. För Riksantikvarieämbetet var det 

regeringen som aktör i myndighetens nätverk som beslutade om omlokaliseringen. 

Även för Universitetskanslersämbetet var det ett i grunden politiskt beslut som orsakade 

behovet av att flytta, även om det inte nödvändigtvis var politikernas intention. 

Det är tydligt att nätverket har haft större betydelse som pull-faktor än som 

push-faktor.  Myndigheternas aktiviteter har på flera sätt inverkat i platsvalet. 

Universitetskanslersämbetets platsval påverkades av aktiviteter i och med att de i sin 

verksamhet tar emot många besök. Riksantikvarieämbetets aktiviteter påverkade 

eftersom myndigheten har ett kontor i Stockholm och ett i Visby vilket medför att resor 

mellan de två kontoren blir nödvändiga i verksamhetsutövandet. För Konkurrensverkets 

del påverkade aktiviteterna på grund av att domstolsförhandlingar är en viktig del av 

myndighetens verksamhet och Stockholms tingsrätt är den enda rättsinstansen i landet 

för konkurrensrättsliga mål. Försäkringskassans aktiviteter hade däremot ingen direkt 

påverkan på deras platsval. 

Vissa myndigheter är även beroende av andra myndigheters resurser, men i och 

med att mycket numera kan skötas digitalt är geografisk närhet till dessa resurser av 

liten vikt. Det kan däremot hävdas att humankapital som resurs, och därmed del av 

myndigheternas nätverk, har fungerat som en pull-faktor eftersom det är till förmån för 

de anställda som flera av kraven, i form av platsfaktorer, har uppkommit.  

Nätverket har därmed påverkat de undersökta myndigheternas lokalisering på 

framförallt två plan. Dels på en makronivå i form av riksdag och regerings potentiellt 

stora inflytande över myndigheterna och dels på en mikronivå genom hur resurserna och 

aktiviteterna har inflytande på platsvalsprocessen.  

5.4 Närmare om Schmenners modell 

Universitetskanslersämbetet var den enda studerade myndigheten som hade ett distinkt 

önskemål (want), vilket gällde egna kontor för de anställda. Detta var något som endast 

uppfylldes delvis då en avdelning fick sitta i öppet kontorslandskap även efter flytten. 



31 

 

Detta är i linje med hur Schmenners teori beskriver platsvalsprocessen. Först väljer den 

omlokaliserande myndigheten plats och lokal grundat på de krav som finns, varefter 

önskemål uppfylls i den mån det är möjligt. Det har i de undersökta omlokaliseringarna 

dock inte gått att påvisa att den beslutsprocess Schmenners modell är baserad på är 

tillämpbar på myndigheter. Utöver Universitetskanslersämbetet har nämligen ingen av 

de intervjuade kunnat distingera mellan vilka krav och önskemål som ska ha funnits i 

processen. Dessutom har mönstret med val av allmänt området och därefter specifik 

plats inte heller kunnat urskiljas. Detta förklaras rimligen av att utbudet av lokaler är 

begränsat, varför myndigheterna ofta saknar valmöjlighet gällande specifik plats. Det 

allmänna området fungerade även som en begränsande faktor i 

omlokaliseringsprocessen för Konkurrensverket på grund av deras relation till 

Stockholms tingsrätt.  
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6 Slutsats 

De viktigaste faktorerna vid myndigheters omlokaliseringar skiljer sig åt beroende på i 

vilken del av omlokaliseringsprocessen en myndighet befinner sig i. För att inleda en 

omlokaliseringprocess krävs att ett flyttbehov uppstår (en push-faktor), bland de 

undersökta myndigheterna har det behovet uppstått av ett flertal olika anledningar. Detta 

har visat sig genom att varje lokaliseringsfaktor har agerat push-faktor. Dessutom har 

det visat sig att push-faktorerna kan ha sitt ursprung i andra lokaliseringsfaktorer. 

Således agerar inte lokaliseringsfaktorerna alltid enskilt utan ibland i samspel med 

varandra. I denna studie har externa lokaliseringsfaktorer lett fram till interna push-

faktorer. På grund av detta går det inte att peka ut en lokaliseringsfaktor som viktigare 

än de andra i den första delen av omlokaliseringsprocessen. 

En viktig iakttagelse som har gjorts är hur stor makt riksdag och regering har 

över myndigheter och till vilken grad detta kan inverka på omlokaliseringsprocessen. 

Dels direkt, såsom i rena beslut om myndighetsomlokalisering, dels indirekt genom 

politiska beslut. Det är samtidigt viktigt att återigen påpeka att detta inflytande endast är 

potentiellt, så länge inga politiska beslut fattas som påverkar en myndighet förblir 

politikernas roll som aktör i nätverket passiv.  

Efter att flyttbehovet har uppstått inleds platssökandet. Den viktigaste faktorn i 

detta läge är platsfaktorer. Detta eftersom det myndigheterna har tagit mest hänsyn till, 

och sett som viktigast, har varit platsfaktorer. Platsfaktorerna kan ha sitt ursprung i 

externa eller interna faktorer men uppfylls inte platskraven kommer inte myndigheten 

flytta. Det innebär att det är de fysiska egenskaperna på en plats som först och främst 

avgör om en myndighet omlokaliseras dit eller ej, inte interna eller externa faktorer.   

Sammanfattningsvis visar studiens resultat att det inte finns någon push-faktor som kan 

identifieras som viktigare än någon annan samt att den viktigaste pull-faktorn är 

platsfaktorer. 
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7 Förslag till fortsatta studier 

En liknande studie i större format skulle kunna ge en tydligare bild av myndigheters 

situation vid omlokalisering. På så sätt skulle ett mer generaliserbart resultat kunna 

erhållas. För detta skulle det krävas en mer omfattande intervjustudie eller eventuellt en 

annan datainsamlingsmetod. Framtida forskning skulle även kunna fokusera på vad 

exempelvis hyresvärdar eller kommuner, som vill locka till sig myndigheter, kan göra 

för att öka sin attraktionskraft. Ett förslag på ytterligare forskning är att göra en 

processtudie av observationskaraktär för att kunna studera omlokaliseringsprocessen 

över en längre tid. På så sätt skulle en djupare förståelse för myndigheters 

omlokaliseringar kunna erhållas och lokaliseringsteorin breddas. 
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Bilaga 1. Intervjufrågor 

Aktiviteter 

Vad skulle du säga är er huvudverksamhet? 

  

Vilka skulle du beskriva som era kunder? 

  

Resurser 

Vad är era viktigaste tillgångar? 

  

Aktörer 

Vilken roll spelar närhet till befolkningen/kunder för er? 

  

Vilka kontakter har ni med andra myndigheter? 

  

Vilka samarbeten har ni med andra myndigheter? 

  

Schmenner (krav och önskemål) 

Hur stort inflytande hade ni vid valet av plats? 

  

Vad hade ni för krav vid flytten, dvs sådant som behövde uppfyllas? 

  

Vad hade ni för önskemål vid flytten? 

  

Push- och pullfaktorer (platsspecifika) 

  

Vilka var era krav på den plats ni skulle flytta till? 

  

Vilka var era krav på den lokal ni skulle flytta till? 

  

Varför flyttade myndigheten? 

  

Vilken eller vilka var anledningarna till att ny flyttade ifrån…? 
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Fanns det något speciellt med just den här platsen (stadsdel eller stad) som gjorde att ni 

valde den? 

  

Fanns det något speciellt med den här byggnadens/platsens läge som gjorde att ni valde 

den? 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 


