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Sammanfattning 

Titel  ”Från en myndighet i kris till en myndighet i stark förnyelse” 

- en beskrivning av Riksutställningars förändringsarbete 

Kurs  Kandidatuppsats i Företagsekonomi, 15 hp 

Författare  Eva Segerstedt, Janna Lund Gränesjö 

Handledare  Fotis Theodoridis 

Syfte Uppsatsen beskriver Riksutställningars (RU) förändringsarbete i 
samband med en omlokalisering från Stockholm till Visby, under 
en såkallad ”krisperiod”. Uppsatsen fokuserar på tre områden: de 
idéer som ligger till grund för förändringen, de processer 
myndigheten genomgått och individens roll i förändringsarbetet. 

Teoretisk ansats De områden uppsatsen studerar är organisationsförändringar 
utifrån Röviks, Jacobsens och Angelöws teorier.  

Metod I syftet att beskriva RU:s förändringsarbete har en deduktiv ansats 
valts. Kvalitativa intervjuer har genomförts och sekundärdata från 
myndigheten insamlats och utgör, mot bakgrund av valda teorier, 
stommen för såväl empiri, analys och slutsats.  

Analys och slutsats Idéer som används har varit rimliga i det förändringsarbete som Ru 
genomfört. Myndigheten har imiterat samt översatt valda recept i 
linje med Röviks teorier. Använda modeller och implementeringen 
av dessa, samt de som deltagit i processerna har varit av stor vikt 
för skapandet av den ”nya” myndigheten. Genomförandet av 
förändringsarbetet motsvarar även den rationella och linjära syn på 
förändringsprocesser som Jacobsen förmedlar. Hanteringen av de 
anställda och den enskilda individens roll i förändringsarbete har 
varit svagheten hos RU. Slutgiltiga funderingar kretsar kring hur 
RU ska hantera ”kompetensen” inom myndigheten framöver samt 
hur ska de arbeta för att nå uppsatta mål med förändringarna? Det 
ska bli spännande att följa myndigheten i deras framtida arbete, 
samt förhoppningsvis se effekterna av förändringsarbetet och 
omlokaliseringen. 
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1. Inledning 
 

År 2006 inträffade en radikal omlokalisering av statliga myndigheter och institutioner från 

Stockholmsregionen. Anledningen var att stora delar av försvaret lades ned runt om i Sverige. 

De orter som drabbades hårdast av nedläggningen skulle kompenseras genom tillförseln av 

nya arbetsplatser.  

Flertalet av de berörda organisationerna som omlokaliserades blev tvungna att genomföra 

organisationsförändringar, bland dessa fanns Riksutställningar (RU). En mer radikal 

förändring var att majoriteten av de anställda blev tvungna att sluta och att organisationen 

fylldes med ny personal. 

I oktober 2006 gjorde uppsatsgruppen ett studiebesök på RU, tillsammans med vår 

högskoleklass KKE-05. Vid besöket delgavs information om omlokaliseringen som skulle 

ske, och därefter formulerades tankar och frågor kring denna problematik. Där av känns valet 

till denna uppsats nära till hands.  

Riksutställningar 

RU startade som en försöksverksamhet 1965. Syftet var från början att föra ut redan 

existerande konst från statliga museer till människor runt om i landet, för att nå ut till de som 

vanligtvis inte besöker museer. Idag turnerar RU med utställningar parallellt med att hålla 

utbildningar i hur man arbetar med utställningar. Organisationen har funnits i över 40 år och 

har producerat cirka 1200 utställningar och 100-talet utbildningar och kurser.1 

RU får regleringsbrev från Kulturdepartementet som formulerar mål, uppdrag och 

tillhandahåller resurser för myndigheten. Detta innebär att RU bl.a. följer de prioriteringar 

regeringen ställer upp för de olika mandatperioderna.2 Det huvudsakliga mål RU erhåller 

innebär att belysa Sveriges kulturarv genom utveckling och att förmedla kunskap och 

upplevelser, vilket i sin tur ska ge perspektiv på samhällsutvecklingen. Utöver dessa mål finns 

                                                       

1 Riksutställningars hemsida, 17 mars 08 
2 Ibid. 
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övergripande verksamhetsmål, mål för vandringsutställningarna och kunskapsutveckling, 

samt krav på återrapportering till regeringen.3  

1.1 Problemdiskussion 

Förändringar kan både vara planerade och oförutsägbara. Å ena sidan kan en förändring ses 

som en långsam process där ett naturligt urval sker och den starkaste överlever, men även som 

något oväntat som sker under en särskild period. Ingen förändringsprocess är den andra lik.  

Går det då att skapa generella ”regler” för organisationsförändringar? Hur ska en organisation 

kunna hämta inspiration från omgivningen, om alla processer är olika? 

En förändringsprocess initieras oftast av chefer och personer som har en ledande position i 

organisationen. Därefter implementeras förändringarna och når de som arbetar ”på golvet”. 

Hur påverkas de enskilda individerna av förändringarna? Ledarna kan tänkas sträva efter att 

skapa effektivitet och söka lösningar som fungerar bättre än tidigare. Vilket utrymme får de 

anställda gentemot en önskan om effektivisering och förbättring? 

Förändringsarbeten kräver engagemang ifrån alla inblandade parter. Då förändringen är 

toppstyrd kan detta tänkas vara extra svårt att skapa. I RU:s fall skulle myndigheten 

genomföra en omfattande omlokalisering. Det innebar det att de som önskade behålla sitt 

arbete skulle bli tvungna att flytta från Stockholm till Gotland. Hur engageras och motiveras 

de anställda som ska avsluta sitt arbete?  

Vad påverkar en organisation som står inför en förändring? Orsaker till förändringar kan vara 

många, och komma internt ifrån organisationen eller via dess omgivning. Ofta är det ett 

problem som upptäcks och en lösning som eftersträvas. Gällande organisationsförändringar 

finns otaliga idéer om hur en organisation bör gå tillväga för att genomföra förändringar. En 

intressant fråga att ställa är vilka idéer de inspireras av och vad som avgör vilka 

förändringsidéer som är mest lämpade för situationen?  

Ska en organisation som står inför förändringar söka inspiration från andra liknande 

organisationer, eller bör de sträva efter att se hur företag inom andra områden arbetar? Ofta 

spelar starka ledare en stor roll i valet av inspirationskälla. Hur påverkar ledaren de 

                                                       

3 Riksutställningars hemsida, 17 mars 08 
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förändringar som sker i en organisation? Vad spelade RU:s ledare för roll för de förändringar 

som myndigheten genomförde? 

Några avslutande frågor som dyker upp gällande organisationsförändringar och RU:s 

förändringsarbete är: Vilka idéer ligger till grund för de förändringar som RU har genomfört? 

Varför valde myndigheten att genomföra förändringar när Regeringen inte hade detta som 

krav vid omlokaliseringen? Hur har omlokaliseringen och förändringarna påverkat de 

människor som arbetat och arbetar på myndigheten? Vad var regeringens orsak till att flytta 

RU till Gotland och Visby?  

1.2 Syfte   

Uppsatsen har för avsikt att beskriva Riksutställningars (RU) förändringsarbete under en så 

kallad ”krisperiod”. Syftet är att belysa myndighetens arbete med att parallellt förändra och 

förnya organisationen samtidigt som en omfattande cirkulation av personal ägde rum. 

Uppsatsen fokuserar på tre områden: de idéer som ligger till grund för förändringarna, de 

processer myndigheten genomgått och individens roll i förändringsarbetet. 

1.3 Avgränsningar 

Valet av de tre huvudområden uppsatsen ämnar behandla har gjorts utifrån ett försök att 

smalna av ämnet då en beskrivning av hela förändringsprocessen hade varit för omfattande. 

Gällande individens roll i organisationsförändringen ämnar uppsatsen främst att fokusera på 

organisationens involvering av personalen i förändringsarbetet. De enskilda individernas 

erfarenheter och upplevelser av förändringarna är dock svåra att sålla bort och kommer tas i 

beaktning, men de ligger inte i fokus.  

 

2. Teori 

Teorier som valts till denna uppsats presenteras i detta kapitel utifrån uppsatsens tre 

huvudområden.  För att skapa en förståelse inleds teorikapitlet med en introduktion till idéer 

för förändring. Därefter presenteras en deskriptiv och en normativ modell som senare används 

i analyskapitlet i denna uppsats. Den deskriptiva innefattar Jacobsens modell för planerad 

förändring och den normativa en modell som beskriver motivationen hos de inblandade i en 
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förändring. Därefter följer en introduktion till verktygsperspektivet och symbolperspektivet 

som kommer att ligga till grund för såväl analys som slutsats. Då både deskriptiva och 

normativa modeller används i uppsatsen görs som avslutning ett försök att kombinera 

modellerna för att på bästa sätt kunna applicera dem på RU:s förändringsarbete. 

2.1 Idéer för förändring 

Kända idéer inom organisationsteori som t.ex. målstyrning eller kvalitetssäkring, som 

organisationer under förändring använder sig av kan i andra termer benämnas som recept. 

Institutionaliserade recept innebär att organisationer har en gemensam föreställning om t.ex. 

effektivitet och modernitet, och blir därmed det naturliga sättet att organisera på. Under olika 

årtionden har åtskilliga recept varit populära. Institutionaliserade recept är immateriella och 

därmed lätta att flytta. De kan resa vida kring, snabbt och effektivt, eftersom att de inte har 

någon fysisk ”kropp” som behöver förflyttas. Detta medverkar också till att de kan förändras i 

snabbt takt, då de ger utrymme för tolkningar och förändringar.  

Dessa recept innebär för det mesta inte en totallösning på problem som uppstått, utan erbjuder 

organisationer att välja delar som kan passa in i den egna verksamheten med bästa möjliga 

förutsättningar. Ett recept har en begränsad varaktighet då nya recept ständigt tillkommer.4 

Då en organisation stöter på ett recept måste det genomgå tre faser, motiveringsfasen, 

adopteringsfasen och införingsfasen. Motiveringsfasen träder in då en organisation fått upp 

ögonen för ett recept. Fasen kan i sin tur delas i olika delar; receptets manifestering, 

matchning och entusiasmering samt beslut. Detta är det första hindret för ett recept vid inresa 

i en organisation, och är en kritisk fas som långt ifrån alla recept lyckas ta sig igenom. Då 

motiveringsfasen är avklarad följer adopteringsfasen. Den innebär att organisationen till en 

början uppfattar att det finns ett problem som borde tas om hand, varpå en sökning av möjliga 

lösningar följer. I denna fas kan många typer av intryck förekomma, lika väl inifrån som 

utifrån. T.ex. kan en organisation välja att adoptera ett recept utifrån externt skapade 

problembeskrivningar eller som uttryck för identitetsförvaltning. Receptet ska genomgå en 

anpassning, tolkas och förtydligas till den organisationen de ska införas i. När organisationen 

                                                       

4 Rövik ”Moderna organisationer - trender inom organisationstänkandet vid millennieskiftet” (2004) 
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har genomgått motiveringsfasen och adopteringsfasen väntar införingsfasen. Den inträffar då 

ett recept ska tas i bruk och fungerar som passage mellan adoption och installation. Här kan 

en rad saker ske med receptet, det kan t.ex. tillkopplas, frånstötas eller frikopplas. Det kan 

även översättas, eftersom recept är immateriella idéer och tillåter sig omformas av den som 

fångar upp receptet.  

Snabb tillkoppling innebär, vilket namnet antyder, en snabb och oproblematisk installation i 

organisationen. Ett recept av detta slag behöver inte bearbetar eller anpassas utan kan på kort 

sikt bli styrande i organisationen och formas till rutin. För att ett recept ska kunna installeras i 

en organisation krävs en överensstämmelse med det tekniska såväl som det värdemässiga i 

organisationen. Om receptet inte uppfyller kraven gentemot organisationen stöts det bort, och 

är det som kallas frånstötning. När en organisation införlivar ett recept utan att installera det, 

eller låter det påverka den dagliga rutinen genomför de så kallad frikoppling, vilket är en 

delning av diskussion och handling.5 

2.1.1 Imitation 

Imitation är en social mekanism som binder människor samman. Aktörer har en tendens att 

imitera dem man önskar efterlikna. När modeller, aktörer eller utövanden blir välkända 

formar de önskemål, ideal och viljor för andra. Därmed förser de omgivande organisationer 

med möjlighet till imitation.  Aktörer och företag imiterar andra aktörer och företag som de 

kan relatera till och med vilka de kan eller önskar identifiera sig. Imitationsprocessen handlar 

om självidentifikation och erkännande av vem man stävar efter att bli.  En organisation kan 

medvetet särskilja sig från andra aktörer. En del organisationer är mer benägna att imitera och 

är även mer öppna för att ta in cirkulerande idéer än andra. De dominerande organisationerna 

i samhället formar referenspunkter och modeller för resterande aktörer inom samma fält. Det 

finns vissa recept och organisationer som tenderar att imiteras mer än andra. Imitation innebär 

i hög grad att göra sig så lika andra som möjligt, och att dessutom göra sig lik de mest 

prestigefyllda och ledande organisationerna är eftersträvansvärt. En persons eller 

organisations identitet definieras i relation till andra. För att på bästa sätt se vem som imiterar 

vem och varför, bör man studera vem och vad en organisation identifierar sig med. 

                                                       

5 Rövik (2004) 
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2.1.2 Översättning 

Imitation är en aktiv process och kan ses som ett fenomen. En ny modell, idé eller utövanden 

kan spridas till ett antal passiva mottagare eller trendföljare. Imitation har konceptualiserats 

som en avbildande process. Viktigt är också att förstå hur idéer översätts, formas och 

förändras under imitationsprocessen. I och med implementeringen av valda recept sker en 

lösning på redan skapade problem.  

När ett recept cirkulerar kan det komma att översättas via böcker, modeller och 

presentationer. De idéer som används vid organisationsförändringar är ofta generellt 

beskrivna, vilket innebär att organisationerna behöver tolka och anpassa de till den egna 

organisationen. Detta kallas för översättningar eller adoptioner. Anledningen till varför de 

översätts beror på att de måste gå från att vara generella till att vara konkreta. Organisationen 

har ofta konkreta problem som behöver konkreta lösningar. Dessa översättningsprocesser 

finns i fyra skepnader; konkretisering, delvis imitation, kombination och omsmältning.  

Vid konkretisering försöker organisationen tolka och förtydliga en idé eller ett recept till en 

mer specifik form. Vid tolkning har organisationen flera faktorer att ta ställning till, bland 

annat i hur stor grad receptet kommer att påverka den enskilda organisationen.  

Delvis imitation innebär att organisationen gör rationella val av olika recept, men även 

plockar ut delar av receptet som de syftar till att använda. Imitationen kan bero på många 

faktorer.  Dels kan recepten vara allt för allmänt skildrade eller enbart passa in på vissa delar 

av den lösning organisationen sökte efter.  

Kombination av olika recept är vanligt i organisationer av den större kapaciteten, då många 

avdelningar kan vara i behov av förändring. Då väljs delar ur olika recept ut för att 

kombineras till bästa möjliga lösning på organisationens problem.  

Den mest grundliga översättningen är omsmältning. Här flyter flera recept och idéer samman 

och bildar ett helt nytt recept. Omsmältning kan även ses som en process där recept först 

kombineras, imiteras och konkretiseras för att senare under en längre tid transformeras till ett 

nytt unikt recept.6 

                                                       

6 Rövik (2004) 
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Översättningar görs i kontext till de aktörer som är involverade. De idéer som överförs är 

egentligen inte idén eller en föreställning i sig utan kontentan av vissa idéer. Dessa genomgår 

översättning när de sprids, och resulterar i lokala versioner av modeller och idéer. Både de 

som söker att bli imiterade och de som imiterar idéerna översätter dem. Det görs i ett försök 

att anpassa idén till de önskemål som organisation har, och för att idéerna ska passa in i den 

rådande omgivningen. 

2.2 Förändringsprocesser 

För att beskriva hur RU genomfört förändringar och implementerat idéer samt vilka som varit 

delaktiga i de olika processerna används Jacobsens modell över ”Centrala faser i en 

förändringsprocess”. Han behandlar organisationsförändringar utifrån ett tvärvetenskapligt 

perspektiv. Modellen om planerade förändringar ämnar Jacobsen använda som en struktur för 

organisationsförändring. En strategisk förändring innebär att en organisation genomför en 

radikal förändring under relativt kort tid. Vanligtvis innebär det att organisationen förändrar 

sina mål och strategier, en så kallad organisatorisk revolution.   

Vald modell är teleologisk och beskriver den typ av förändring som sker när människor 

upptäcker problem och sedan tillämpar lösningar på dem. Den planerade förändringsmodellen 

bygger på särskilda förutsättningar där det viktigaste med förändringen är att det finns 

specifika intentioner, syften eller mål. 

  

               

 

  Modell 1: Centrala faser i en planerad förändringsprocess7 

I fas 1 sker en insikt om att det föreligger ett förändringsbehov med upplevda problem 

och/eller möjligheter. Tid och resurser avsätts för en förändringsprocess. I fas 2 sker en analys 

av problemsituationen och åtgärder genomförs som t.ex. kartläggningar och enkäter för att 

utkristallisera problemen.  En beskrivning av ett framtida tillstånd arbetas fram, för att sedan 

                                                       

7 Jacobsen, D I & Thorsvik, J ”Hur moderna organisationer fungerar” (2005) 
  

Fas 1:  

Diagnos   

Fas 2: 

Lösning 

Fas 3: 

Genomförande 

Fas 4: 

Evaluering 
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bilda ett lösningsförslag. I fas 3 arbetas en plan fram för hur förändringen ska genomföras. 

Det är en handlingsplan som därefter implementeras och genomförs.  Slutligen i fas 4 görs en 

utvärdering av arbetet och de åtgärder som genomförts. Det sker även en anpassning till de 

nya rutiner och strukturer som förändringen medfört. Ytterligare en evaluering av ifall valda 

åtgärder verkar som planerat genomförs, samt en stabilisering av det nya tillståndet som 

förändringarna kan ha medfört.8  

2.3 Individens roll i organisationsförändringar 

En viktig förutsättning för ett förändringsarbete är att de inblandade känner vilja och är 

motiverad till förändringen. Motivation hos de anställda är viktig i förändringsprocesser och 

är motorn i en förändring. Den kan hos de anställda bero på olika faktorer, främst av graden 

av den egna delaktigheten och hur stor mängd information organisationen delger individerna.9 

Motivationen är det som driver förändringarna framåt, som antingen kan skynda på processen 

eller sakta ned den. Motivationen innefattar faktorer som vilja, delaktighet, tilltro, trygghet, 

självförtroende och information, vilket utgör en plattform för ett bra förändringsarbete. 

 

 

 

 

 

 

 

Modell 2, Angelöw utifrån Wiberg och Stemne10 

                                                       

8 Jacobsen, D I & Thorsvik, J (2005)  
9 Ibid. 
10 Angelöw, B ”Det goda förändringsarbetet” (1991) 

Vilja  En önskan och insikt om behov av förändringar. Vilja är motorn i själva 
förändringsarbetet. 

Delaktighet  Motivation till förändring är beroende av graden delaktighet under 
genomförandet. Makt och möjlighet att genomdriva förändringar. 

Tilltro  Omgivningens positiva attityder stärker den enskildes förmåga att genomföra 
förändring. 

Självförtroende Tro på den egna förmågan att förändra. 

Information /Kunskap Ger en realistisk och tydlig bild av möjliga förändringar. Tydlig och direkt 
information leder till en bättre förståelse bland de inblandade. 

Trygghet  En känsla av trygghet är nödvändig för att man ska vilja förändra.  
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2.4 Två perspektiv 

Verktygsperspektivet och symbolperspektivet är två teoretiska ansatser inom 

samhällsvetenskaperna och används för förståelse av förändringar. De representerar 

skiljelinjen mellan två dominerande sätt att orientera sig generellt och specifikt inom 

organisationsteorin, det rationalistiskt-ekonomiska paradigmet och det institutionella-

sociologiska paradigmet. De skiljer sig främst åt genom att närma sig ställda frågor på 

differentierat sätt. Nedan följer en redogörelse av perspektiven utifrån deras syn på 

förändringar och institutionaliserade organisationsrecepts ”livscykler” och hur de förhåller sig 

till recept. En livscykel innebär varför ett recept uppstår, sprids, mister sin popularitet och 

sedan ersätts av nya. 

Verktygsperspektivet härleds, som tidigare nämnt, ur det rationalistiskt-ekonomiska 

paradigmet. Traditionen knyter samman skolor och forskare från olika perioder under 1900-

talet och fram till idag. Det som knyter samman idéer och skänker dem gemenskap är synen 

på organisationer som redskap för att effektivt åstadkomma beslut, varor, åtgärder och 

tjänster. Legitimitet och överlevnadsmöjligheter för en organisation är därmed knutet till 

huruvida de är kapabla att skapa och bibehålla effektivitet, där det viktigaste redskapet är en 

planmässig organisationsutformning. Paradigmet syftar till att en organisation bör utformas 

och omformas efter vad som ska uppnås vid en specifik tidpunkt. De ”byggstenar”/redskap 

som finns tillgängliga är ett antal mer eller mindre utprovade recept. Inom detta paradigm 

innebär planmässig utformning att hålla sig uppdaterad om de recept som finns att tillgå vid 

olika tidpunkter, och därefter välja utifrån erfarenhetsbaserade insikter hur väl det fungerar i 

praktiken. En frihet att välja alternativa former finns och organisationen kan därmed sträva 

efter att arbeta så rationellt som möjligt. 

Verktygsperspektivet är grundat på ett modernistiskt inspirerat perspektiv, och präglas av 

generell utvecklingsoptimism och en stark rationalistisk orientering. En tro på förändring och 

förbättring med hjälp av organisationer och kunniga aktörer är grundläggande för detta 

perspektiv. Inom verktygsperspektivet finns precisa idéer gällande institutionaliserade 

organisationsrecepts livscykler. Välspridda recept antas ha sitt ursprung i en speciell kontext 

där de fungerar väl och därmed erhållit gott rykte. Spridning grundar sig också på saklig 

information och dokumenterade effekter, för att sedan bekräftas genom systematiska 

kontroller. Endast några få recept blir institutionaliserade superstandarder, då en selektion av 
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de ”bästa” idéerna sker. Urvalet inom verktygsperspektivet påverkas av om receptet gett 

effektivitetsmässiga fördelar, och därmed avinstitutionaliseras de recept som inte längre bidrar 

till effektivitet.  

Symbolperspektivet är en nyinstitutionell teori, som utmanat verktygsperspektivet de senaste 

åren. Grundläggande för detta perspektiv är att formella organisationer befinner sig i 

institutionella omgivningar. De konfronteras med socialt skapade normer och konventioner 

för hur den enskilda organisationen bör vara utformad vid olika tidpunkter. Institutionella 

omgivningar är inte naturgivna, objektiva realiteter, utan skapade av samhället. Dock 

uppfattas dessa socialt konstruerade normer som yttre, objektiva och givna villkor, och att 

transformation genom institutionalisering blir möjlig. Institutionalisering refererar här också 

till de processer som leder till att ett organisationsrecept framstår som ett regelliknande 

faktum, och tas för givet bl.a. som effektivitet. Legitimiteten hos organisationer beror på om 

man lyckas bygga in och reflektera över de institutionaliserade föreställningarna som gäller i 

omgivningen vid tidpunkten. Dock är institutionella omgivningar inte stabila. Normer ändras 

ständigt för moderna organisationer, vilket i den enskilda organisationen ger sitt uttryck i att 

nya förslag till reformer ständigt träder in.  

Inom symbolperspektivet framstår institutionella organisationsrecept som rationaliserade 

symboler som fått betydelseinnehåll i sig, och når utöver att enbart vara ett medel för 

effektivitet. Legitimitet skänks genom att de populära recepten blivit symboler för 

grundläggande rationalistiska värden i det moderna samhället genom förnuft, effektivitet, 

styrning, demokrati och vetenskaplighet. En ständig strävan efter förbättring är här av stor 

vikt. I och med detta knyts det rationalistisktekonomiska paradigmet och det institutionella-

sociologiska paradigmet ihop på ett komplext sätt, då det är svårt att se recept endast som 

effektiva verktyg eller symboler.  

Införlivande av institutionaliserade standarder kan skänka legitimitet till omgivningen men 

samtidigt få konsekvenser för organisationens självuppfattning. Recept medför att 

organisationen identifierar och jämför sig med andra organisationer, se vilka de önskar skilja 

sig ifrån eller efterlikna.  Detta bidrar till att om organisationen anammar ett populärt recept 

så kan det påverka dess identitet, samt förhållandet till omgivande organisationer.  



17 

 

Även symbolperspektivet har idéer om receptens ”livscykel”. Ett recept som fått stor 

spridning kan inte endast härledas ur effektivitetssynpunkt. Det kan även spridas om det 

knyter an t.ex. till auktoritet via framgångsrika länder, företag eller personer. Detta innebär 

social auktorisering av organisationsrecept. Här spelar åsiktsbildande processer roll, genom 

organisationskonsulter, forskare och framgångsrika ledare, som har möjlighet att förstärka och 

föra ut budskapet med recept. Om ett recept saknar dessa auktoritativa delar har det sämre 

utsikter att bli framgångsrikt.  

Ett recept har möjlighet att spridas om det definieras som någonting nytt, som bryter mot det 

gamla, och kan bidra med någonting i framtiden. Ett recept avinstitutionaliseras enligt 

symbolperspektivet då det förlorar sin ställning som förebild. Moderna organisationer 

underkastar sig starka normer i institutionella omgivningar, som syftar till ständig utveckling 

och förmåga att förändra och förnya. Detta visar sig genom att många organisationer ständigt 

jagar efter nya recept att adoptera. Det medför dock att recept gradvis förlorar sitt värde som 

symbol för ”det nya”, och kan istället bli en symbol för det föråldrade. 

Symbolperspektivet erbjuder också en annan syn på övergången från ett recept till ett annat. 

Verktygsperspektivet menar att det är en lineär utveckling och förbättring av 

organisationsrecept. Genom lärande och via historiens effektivitet, kan träffsäkra 

styrningsverktyg skapas. Symbolperspektivet väljer att se recept som cirkulerande, de kan 

försvinna för att senare återkomma, som en slags återvinning. En strävan efter utveckling 

kombinerat med en faktisk, begränsad tillgång på genuina, nya idéer och recept. Detta medför 

begränsningar för hur många alternativa sätt att det finns att utforma en organisation på. De 

gamla recepten packas om i nya förpackningar och framstår som nya.  

De finns två synsätt inom verktygsperspektivet, det deskriptiva och det normativa. Inom det 

normativa synsättet finns tendenser att analysera och värdera hur en organisation har 

genomfört påtänkta förändringar. Det deskriptiva synsättet önskar endast beskriva hur 

förändringarna har genomförts och står därmed i motsats till det normativa. Det innehåller 

därmed inte moment av värdering.11 

                                                       

11 Nationalencyklopedien, uppslag: deskriptiv (2008) 



18 

 

2.5 Två åtskilda synsätt 

De teorier och modeller som presenteras ovan kommer här att ställas samman i en modell som 

ska användas för att studera valda ämne. Då teorierna grundar sig i två åtskilda synsätt, det 

deskriptiva och det normativa, medför det svårigheter att kombinera dessa. Därmed krävs en 

förklaringsmodell över hur dessa ska kombineras.  

  

             

 

   

 

 

Modell 3 – teoretisk referensram 

Som modellen visar kan Fas 1 och 2 härledas till de idéer som organisationen inspireras av. 

De recept organisationen väljer att implementera används på påträffade problem. Fas 3 och 4 

kan tolkas som översättning och implementering av valda idéer i organisationen. Jacobsens 

modell med de fyra faserna har sitt ursprung i det deskriptiva perspektivet och i 

verktygsperspektivet. Angelöws motivationsmodell är i motsats normativ, och en modell som 

t.ex. konsulter kan tänkas använda sig av i sitt arbete med en organisation i förändring. 

Modellen kan användas i syfte att upplysa ledningen hur man kan motivera sin personal.  

 

3. Metod 

3.1 Vetenskaplig ansats 

Uppsatsen behandlas med en kvalitativ metod och ger en beskrivande och tolkande 

infallsvinkel. Eftersom uppsatsen ämnar beskriva en organisationsförändringsprocess görs 

ingen mätning eller undersökning. Uppsatsen tillämpar en deduktiv ansats utifrån befintliga 

Fas 1:  

Diagnos   

Fas 2: 

Lösning 

Fas 3: 

Genomförande 

Fas 4: 

Evaluering 

Val av idéer som 

lösningar på 

påträffade problem. 

Översättning och 

implementering av 

idéerna. 
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begrepp, modeller och teorier. De tillämpas sedan på insamlat empiriskt material ur en 

analytisk vinkel.  

3.2 Datainsamling 

Sekundärdata som ligger till grund för uppsatsen har insamlats via RU, i form av 

årsredovisningar mellan år 2005-2007, PowerPoint presentationer och myndighetens 

hemsida12 samt artiklar från en sökmotor på Internet som hanterar tidnings- och nätartiklar13. 

Material som använts vid intervjutillfällena är inspelningsapparatur samt anteckningsblock. 

Primärdata införskaffades via intervjuer med fem personer som är eller har varit anställda på 

RU. Dessa är före detta Generaldirektör Ann Follin, enhetsledare/marknadskommunikatör 

Annelie Strömberg Fatty, personalspecialist Eva-Karin Svensson, planeringschef Ewa 

Carlberg och före detta anställd/projektledare Fredrik Sochor. 

Första kontakten med RU erhölls via en av myndighetens kommunikatörer, varpå resterande 

informanter förmedlades via snöbollsmetoden.  F.d. Generaldirektören kontaktades via e-post 

på dennes nya arbetsplats, som i sin tur förmedlade kontakten till en f.d. anställd på 

myndigheten.  

Frågor kring de idéer som legat till grund för förändringarna har besvarats av den f.d. 

Generaldirektören och RU:s enhetsledare/marknadskommunikatör. Dessa informanter har 

besuttit ledande roller i förändringsarbetet. Förstnämnda har agerat initiativtagare, inspiratör, 

ledare och chef samt varit förmedlare av kontakten mellan myndighet och politiker. 

Sistnämnda har suttit på en ledande position och medverkat i ledningsgruppen samt ingått ett 

nära samarbete med f.d. Generaldirektören. Informanterna är av vikt för uppsatsen då de ha 

beskrivit och förmedlat myndighetens arbete, i form av idéer för förändring och processer, 

under de år som förändringsarbetet pågått. F.d. Generaldirektören kunde ta emot på sitt 

nuvarande arbete på Tekniska Museet i Stockholm den 29 april 2008. En intervju 

genomfördes och kompletterades med en PowerPoint presentation. Därefter har löpande 

kontakt upprätthållits via e-post för kompletterande frågor. 

Enhetsledaren/marknadskommunikatören tog emot i RU:s nya byggnad i Visby den 31 mars 

                                                       

12 Riksutställningars hemsida (2008) 
13 www.sesam.se 
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2008. En presentation av myndigheten och omlokaliseringsförloppet visades för att sedan 

följas upp med en rundtur av lokalerna. Därefter följde en PowerPoint presentation av 

förändringsarbetet och en intervju genomfördes utifrån uppsatsens frågeställning.  

Personalspecialisten deltar som responden med utgångspunkt i att hon arbetat på myndigheten 

i över 30 år och att hennes främsta arbetsuppgift har varit att hantera personalfrågorna på 

myndigheten. Hon deltog aktivt i rekryteringen av den nya personalen i förändringsarbetet 

samt har god insikt rörande den f.d. personalen. Intervjun genomfördes på RU i Visby, och 

frågor ställdes utifrån fokus på personalens roll i förändringsarbetet. Informanten är av värde 

för uppsatsen då hon har kunnat förmedla en övergripande bild av vad personalen genomgått, 

hur de involverats och ställt sig till förändringarna. 

Planeringschefen deltar i uppsatsen då hon suttit med i ledningen under förändringsarbetet. 

Informanten intervjuades via telefon den 9 maj 2008. Planeringschefen är av betydelse för 

uppsatsen då hon kunnat delge en bild av ledningens arbete med personalen under 

förändringsarbetet.  

Den f.d. anställda/projektledaren deltar i uppsatsen då han arbetade i ett nära samarbete med 

den f.d. Generaldirektören och enhetsledaren/marknadskommunikatören under 

förändringsprocessen. Informanten intervjuades på KOMOM (som agerat stöd till 

myndigheten under omlokaliseringen) där han hyr ett kontor den 12 maj 2008. Den f.d. 

anställda/projektledaren är av vikt i uppsatsen då han kan delge en f.d. anställds perspektiv 

och presentera förändringsarbetet utifrån en ledande position, både i form av idéer för 

förändring, processer och individernas deltagande i förändringsarbetet. 

3.3 Sammanställning av data 

Sammanställning av intervjuerna gjordes utifrån inspelat material och anteckningar. Därefter 

har analys och tolkning gjorts utifrån valda teorier. 

3.4 Metodkritik  

Kvalitativa studier kan anses vara ensidiga och subjektiva. Uppsatsen gör en beskrivning av 

ett enskilt fall vilket kan medföra svårigheter vad gäller kontroll och upprepning.  

Inspelningsapparaturen som användes i samband med intervjutillfällena fungerade inte som 

önskat. Den gav ifrån sig ett brus som delvis dränkte rösterna på bandet och gjorde 
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urskiljandet av stycken ohörbara. Det innebär att viss viktig information kan ha gått till spillo. 

Dock gjordes anteckningar under intervjuerna som komplement till inspelningarna, och 

mestadels av texten har därmed kunnat återställas. 

Deltagande informanter har tillkommit via snöbollsmetoden och därmed har valet av dem inte 

varit strategisk. De tillfrågade har tipsat om människor som varit viktiga i förändringsarbetet 

enligt dem själva, och är personer som till största del är av samma åsikter. RU skildras i 

uppsatsen utifrån de som haft betydande roller i organisationen eller medverkat i ledningen, 

vilket kan bidra till att den bild som förmedlas uppfattas som skev. Av de som varit 

tillmötesgående till och villiga att delta i studien har majoriteten varit positivt inställda till 

förändringsprocessen. Därmed har de anställda som varit negativt inställda till 

omlokaliseringen och förändringarna ej fått utrymme att utrycka sina åsikter. Deras 

medverkan hade skapat utrymme för en annan synvinkel på RU:s förändringsprocess.  

Från början var tanken att låta f.d. anställda göra sin röst hörd angående hur de uppfattat RU:s 

förändringsarbete. Även här uppstod problem i och med att dessa var svåra att finna på egen 

hand, samt att då de som intervjuades skulle hänvisa till f.d. anställda blev det personer som 

deltagit i förändringsarbetet utifrån en ledande person. Då vi insåg detta, var arbetet redan för 

långt gånget att sökandet efter f.d. anställda som arbetat ”på golvet” ej längre var möjlig. Det 

innebär att informationen som delges delvis är grundad på ledningens åsikter gällande 

personalens deltagande i förändringsarbetet, och dels via en förmedlad bild av de f.d. 

anställdas uttalade åsikter om förändringarna av informanterna.  

 

4. Riksutställningars egen berättelse 

Följande kapitel skildrar RU:s omlokalisering utifrån de idéer som ligger bakom 

förändringsarbetet, vilka processer de genomgått och individens roll i omlokaliseringen. Först 

en kort presentation av regeringsbeslutet för omlokaliseringen för att skapa förståelse kring 

bakgrunden till utlokaliseringen av RU. Därefter följer en återberättelse utifrån myndighetens 

beskrivning av omlokaliseringen och förändringsarbetet.   



22 

 

4.1 Regeringsbeslutet 

De senaste åren har en omfattande nedläggning av försvarets regementen runt om i Sverige 

ägt rum. I en proposition från regeringen 2004 beräknades att en nedläggning i fyra regioner 

runt om i Sverige skulle medföra att ca 2 500 årsarbeten skulle försvinna. Gotland var en utav 

regionerna som drabbades av nedläggningen. För att kompensera de förlorade arbetsplatserna 

i Visby granskades statliga myndigheter med olika ansvarsområden i syfte att omlokaliseras.  

De myndigheter som valdes ut i sin helhet eller huvuddel skulle därefter omlokaliseras till de 

drabbade regionerna.14 

De myndigheter som fanns i åtanke för omlokalisering till Gotland avsågs skapa positiva 

förutsättningar för såväl myndighet som för regionens utveckling. De skulle även bidra till en 

bredare arbetsmarknad och till att landets resurser utnyttjades bättre och övergripande mer 

gynnsamt ur ett ekonomiskt och socialt perspektiv.15 

Utifrån fokus på Gotland var första förslaget att Riksantikvarieämbetet (RAÄ) skulle 

omlokaliseras till Visby i sin helhet. Den bakomliggande orsaken var verksamhetens ansvar 

för kulturmiljövård och kulturarv som passade bra ihop med Gotlands kommuns satsning på 

kulturfrågor i vid mening. Dock kunde omlokaliseringen av RAÄ inte genomföras i sin helhet 

då endast 70 procent av myndigheten var möjlig att flytta till Visby. Därmed utsågs RU till 

den myndighet som skulle omlokaliseras till Visby som kompensation för de resterande 30 

procenten.  

 

 

 

 

 

                                                       

14 Lokaliseringsutredningen (2006) 
15 Lokaliseringsutredningen (2006) 
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4.2 Översikt av omlokaliseringsprocessen 

 

 

 

 

 

 

 

Modell 4 – Riktlinjer för förändringsprocessen 

En sen eftermiddag, fredagen den 18 mars 2005, fick RU:s Generaldirektör, ett samtal från 

regeringen. Hon delgavs information om att myndigheten stod med på en lista över förslag på 

myndigheter som kunde komma att omlokaliseras till Gotland. Orsaken var att det saknades 

50-60 tjänster inom kultursektorn, då RAÄ endast hade möjlighet att flytta 70 procent av sin 

myndighet. Generaldirektören meddelade en av de anställda, 

enhetsledaren/marknadskommunikatören, som ombads sammanställa en krisplan. Redan 

samma kväll samlades ledningen ihop för att delges information om situationen. Därefter 

skulle beslut tas om när de anställda skulle få ta del av informationen och ställa samman ett 

yttrande. En krisplan samt en handlingsplan stod klar denna helg, som RU alltigenom 

förändringen varit hängiven. 

Den 26 maj 2005 tog myndighetens kamp slut. Då fattades det formella beslutet av regeringen 

om att omlokalisera RU i sin helhet till Gotland. Arbetet skulle inledas 2006 och vara 

genomfört senast den 31 december 2007. Generaldirektören förstod att flytten var ett faktum 

och att det enda riktiga att göra var att försöka genomföra flytten på bästa sätt. Personalens 

kamp var med detta dock inte över. 

I och med omlokalisering valde RU att genomföra omfattande förändringar inom 

organisationen. Då personalen kom tillbaka efter semestern i augusti arrangerades ett möte. 

Nu skulle det ”nya” RU formas vilket innebar att näst intill alla anställda fick nya 

18 mars 2005 

RU på förslag till 
omlokalisering av 
Regeringen. 

Hösten 2006 

Ny regering. 
Kulturministern 
inger RU hopp om 
att få stanna i Sthlm. 

1 november 2006 

Första spadtaget på 
ny huset. 

December 2007 

Tillträde till och 
inflyttning i det nya 
huset. 

26 maj 2005 

Beslut om om-
lokalisering av RU 
tas av regeringen. 

Juli 2006 

Presskonferens 
under 
Almedalsveckan. 

Hösten 2007 

De första anställda 
flyttar till 
Björkanderska. 

24 januari 2008 

Den officiella 
invigningen av 
huset. 
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arbetsuppgifter. De var tvungna att se över vilka avtal de skulle behöva bryta, eftersom de inte 

längre fanns möjlighet att genomföra alla projekt de planerat. Omlokaliseringen och 

omorganiseringen skulle ta upp allt för mycket tid för att den ordinarie verksamheten skulle 

kunna flyta på som vanligt. Den egentligen verksamheten var RU tvungen att skära ned på för 

att ha resurser till såväl omlokalisering som förändringsarbetet. 

Enhetsledaren/marknadskommunikatören menar att ”du kunde sudda ut allt du skrivit från en 

dag till en annan”, och agendan var helt ny och därmed arbetsuppgifterna. Ett omfattande 

arbete drogs igång där alla i organisationen var inblandade.  

Hösten 2006 fick Sverige en ny regering, ett skifte från ett socialdemokratiskt till ett 

borgerligt styre. Den nya kulturministern Lena Adelsohn-Liljeroth tillträdde den 24 oktober 

och bland de första frågorna journalister ställde till henne gällde RU. Adelsohn-Liljeroth hade 

under det socialdemokratiska styret varit kritisk mot omlokaliseringen av myndigheten. 

Hennes svar till journalisterna blev ”det beslutet måste gå att riva upp”. Uttalandet medförde 

att de anställda inbringades nytt hopp om att RU skulle bli förskonat från en utlokalisering 

från Stockholm. I detta skede var emellertid processen inför omlokaliseringen för långt 

gången för att kunna avbrytas, och Generaldirektören ansåg att det inte var någon idé att 

försöka bryta upp beslutet. Enligt röster från RU ansågs detta vara bland de ”jobbigaste” 

perioderna under förändringsarbetet.   

Nästa steg då det stod klart att flytten var ett faktum blev att leta nya lokaler. F.d. 

Generaldirektören reste Gotland runt men fann att det ej fanns möjlighet för myndigheten att 

använda befintliga lokaler och de beslutade därför att bygga nya. Det nya huset skulle även 

delas med RAÄ. Under Almedalsveckan 2006 på Gotland hölls en presskonferens, då RU 

tillsammans med arkitekten för det nya huset, Johan Celsing från Nordisk Renting AB, 

presenterade bygget. Det första spadtaget togs 1 november 2006 och därefter tog det endast 18 

månader att genomföra både omorganisering och husbygge. Under hösten 2007 flyttade de 

första anställda in på ett litet kontor, Björkanderska Magasinet, i Visby. Från och med detta 

styrdes RU från Gotland.  Mot slutet av år 2007 stod det nya huset klart för inflyttning, och 

RU fick tillgång till lokalerna den 1 december.  Den officiella invigningen av huset hölls den 

24 januari 2008.  
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4.3 Det ”nya” Riksutställningar  

4.3.1 Vision, mission och verksamhetsinriktning 

Fastställandet av omlokaliseringen innebar en betydande omprioritering av RU:s verksamhet. 

En ny vision, mission och en ny verksamhetsinriktning formulerades som fick utgå ifrån den 

nya geografiska placeringen. Visionen innebär att RU ska vara en ledande mötesplats för 

utveckling av utställningsmediet med tydliga internationella tentakler. Missionens innebär att 

myndigheten ska bidra till att människor förstår och kan påverka sin samtid. RU ska utöver 

detta hädanefter även samordna de regionala museernas samverkan på uppdrag från 

Kulturdepartementet.  

4.3.2 Värderingar 

I och med omlokaliseringen fastställdes nya värderingar. Att skapa nya värderingar för RU 

kom ur en idé att skapa tydlig intern vägledning. De nya värderingarna formulerades som 

nedan:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Modell 5 – Nya interna värderingar inom RU 

4.3.3 JAMMT 

Ett nytt ord har satts i bruk efter omorganiseringen som ska genomsyra all verksamhet, både 

intern och externt. Ordet är JAMMT som innefattar Jämställdhet, Arbetsmiljö, Mångfald, 

Fickla väg  Belysa vägen/visa vägen för sig själva och andra, 
upptäcka nya saker. Nyfikna medarbetare är ett måste. 
Upptäcker och uppmärksammar. 

Kreativ struktur   Hitta nytt, ej fastna i något bara för att det alltid gjorts. E-
  fakturor, bättre planeringssystem m.m. 

Göra skillnad  Göra något som märks. Vara där före, under och efter en 
utställning. De kan lära sig av orten, och orten har 
möjlighet att fortsätta i utställningens spår framöver. 
Bidra med att åstadkomma något som gör skillnad, inte 
endast ”feel good” saker. 

Modiga samarbetare   Skapa debatt, ex i samband med OS i Kina. De arbetar 
  med frågor som inte är självklara i alla lägen. Men också
  att kunna säga ifrån till arbetskamrater som att ”du pratar 
  för högt” osv. 
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Miljö och Tillgänglighet.16 Detta ord ska fungera som vägledning i det dagliga arbetet, och 

RU har dessutom utsett fem medarbetare som var och en har ett av JAMMT områdena som 

ansvar.  

4.3.4 Organisationen 

Omlokaliseringen bidrog till en grundlig omstrukturering i organisationen. Målet var att den 

nya organisationen skulle stödja den tydliga projektinriktning som myndigheten utvecklade. 

Målet med den nya projektinriktade organisationen skulle också skapa bättre förutsättningar 

på helhetstänkande i organisationen samt öka förmågan att möta förändringar i omvärlden. 

Övergången till en ny organisation har inneburit en infasning mellan den tidigare och den nya 

organisationen. Förändringarna har berört en del avdelningar mer än andra, då vissa 

befattningar helt tagits bort eller kommit till.17 Såhär ser designen för den projektinriktade 

organisationen ut idag: 

 

 

 

 

 

 

 

Modell 6 - Den nya projektinriktade organisationen, framtagen av RU 

Organiseringen inbjuder till användning på två sätt. Det ena är myndigheten i det stora hela, 

där RU valde att placera uppdraget i mitten, då de anser detta vara essensen i deras arbete. De 

fem kategorierna runt omkring är uppdelade i respektive arbetsområde. Dessa är omvärld och 

utbildning, innehåll och form, teknik och produktion, turnéer och pedagogik samt 

kommunikation. Det finns även tre stödfunktioner: administrationen som har hand om pengar 

                                                       

16 Riksutställningars hemsida (2008) 
17 Rapport till Kulturdepartementet (2007) 

Innehåll och Form

 Uppdraget Teknik och Produktion 

Turnéer och Pedagogik Kommunikation 

Omvärld och Utbildning 

Administration Projektkontor Ledning 
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och löner o.s.v., ledningen där Generaldirektören har huvudansvaret och ett projektkontor 

med renodlade projektledare med full kompetens av projektledning. Tidigare var 

projektledarrollen något som de anställda fick ta på sig, och sköta vid sidan av sitt ordinarie 

arbete. Det nya projektkontoret består av 3 projektledare, 1 projekt ekonom, 1 projektchef, 1 

planeringschef. Det andra sättet att använda den nya projektbaserade organisationen är då RU 

ska arbeta i projekt inom verksamheten. Då byter de ut uppdraget mot aktuellt projektet, för 

att sedan plocka in anställda från de fem olika arbetsområdena. Alla delar ska representeras i 

projektarbetet.  

4.3.5 Verksamheten 

År 2005 upprättades en projektorganisation för att ansvara för personalstöd, 

rekryteringsfrågor, avveckling av befintliga lokaler i Stockholm samt anskaffning av nya 

lokaler på Gotland. Den nya lokaliseringen skulle kräva både nya arbetssätt och nya 

arbetsformer för att samverka med samarbetspartners och arrangörer runt om i landet. Den 

strategi som valdes var att utveckla ett nytt utställningsformat med mindre och mer 

självgående utställningar. Verksamheten skulle från och med omlokaliseringen i högre 

utsträckning vara uppsökande än tidigare. Ett exempel på de internationella tentakler som RU 

fått i uppdrag att utveckla är inrättandet av en omvärldsredaktion. Syftet med denna var att 

bevaka utställningsområdet samt kulturområdet i största allmänhet, både nationellt och 

internationellt. I och med det har en möjlighet skapats för människor utanför myndigheten att 

bidra och informera om de stött på något intressant inom kultursfären. Nya dörrar öppnades 

för RU eftersom detta skapar möjlighet att fånga upp nya kulturella inslag. 

4.3.6 Utställningarna 

Beslutet om omlokaliseringen innebar omfattande omprioriteringar i verksamheten år 2005-

2007. Antalet nya produktioner och utställningar på turné drogs ner, dock bara tillfälligt för 

att vara i stånd att ställa om verksamheten med de nya förutsättningar som flytten innebar. 

Detta innebar färre visningstillfällen och turnéorter.  

4.3.7 Placering och lokaler 

RU har varit lokaliserade i Stockholm i 40 år, en väl fungerande placering med tanke på 

myndighetens arbete med att turnera landet runt. Verksamheten är vägberoende i och med de 

ambulerande utställningarna. Positionen var tillsynes god även ur kulturpolitisk synpunkt. 

RU:s centrala position i landet och i huvudstaden gjorde samarbetet med föreningar och 
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kulturorganisationer relativt okomplicerat. Allt detta bidrog till den förvåning som uppstod 

vid förslaget tillika beslutet om RU:s placering på Gotland. Detta befarades minska 

tillgängligheten och öka transportkostnaderna markant. Enligt myndighetens beräkningar 

skulle flytten uppgå till cirka 50 miljoner i omställningskostnader och cirka nio miljoner per 

år i ökade kostnader.18 De uppdrag RU har innebär till stor del samarbete med 

kulturinstitutioner runt om i landet.  

Omlokaliseringen tillsammans med RAÄ fordrade ett nytt hus i Visby, då den f.d. 

Generaldirektören för RU ej fann lämpliga befintliga lokaler någonstans på Gotland. Johan 

Celsing ritade det vinnande förslaget med motiveringen: ”en byggnad som har en lika robust 

och tidlös ordning som de två myndigheterna. Och som har en lika tålig kvalitet inför 

förändringar som de”. Celsings bidrag var det som bäst motsvarade myndigheternas krav på 

funktionalitet och samtidigt erbjöd lägsta hyran. 19 Byggstart inleddes hösten 2006. 

 

Invigningen av de nya lokalerna i Visby skedde den 24 januari i år (2008). Arbetet med att 

planera och genomföra bygget har endast tagit 18 månader.  Lokalerna i det nya huset är väl 

anpassade efter de behov och de värderingar som RU tagit fram för den nya organisationen. I 

huset finns rum skapade för olika ändamål t.ex. koncentration och inspiration, samt en 

innegård som fungerar bra för möten eller en som paus i arbetet. Dessutom har huset formen 

av RU:s logga, som kan liknas vid en kvadratisk ram.  

 

5. Riksutställningars förändringsarbete 

5.1 Idéerna 

I detta avsnitt presenteras de idéer som legat till grund för förändringarna inom RU. En del 

idéer har tillkommit via externa källor medan andra har skapats internt. En presentation av 

idéer och modeller som myndigheten har använt sig av i sitt förändringsarbete, samt var dessa 

har hämtats ifrån. 

                                                       

18 Dagens Nyheters hemsida, 3 mars 2008 
19 Konsekvensanalys ifrån RU (2007) 
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Då den f.d. Generaldirektören tillträdde sin tjänst på RU 2002 drog hon igång ett internt 

utvecklingsarbete i vilket hon involverade organisationskonsulten Greger Hjelm från Rörelse 

och Utveckling. De skapade tillsammans en utgångspunkt för myndigheten att arbeta utifrån. 

Interna och externa utvecklingsbehov fick på ett systematiskt och dokumenterat sätt ligga till 

grund för detta. Personalen involverades i arbetet, men resultaten var inte så goda som den f.d. 

Generaldirektören önskade. Något som kom att ändras då arbetet med omlokaliseringen och 

omorganiseringen trädde i kraft och denna grund som skapats fick bli basen i 

förändringsarbetet. 

Den f.d. Generaldirektören var ansvarig för att arbeta fram det material som skulle ligga till 

grund för förändringarna på RU i och med omlokaliseringen. I början av förändringsarbetet 

inspirerades hon av stora företag som visat sig ha genomfört förändringar med bravur, såsom 

Agria och Propellerhead. Deras modeller och arbetsmetoder har fått ligga till grund för det 

material som använts inom RU. Ett studiebesök hos Agria gjordes, och företaget beskrev sitt 

arbete med att hålla värderingarna levande. Agria har vunnit Utmärkelsen Svensk Kvalitet och 

därmed fått vara ett föredöme för andra svenska företag. Deras arbete har präglats av 

ifrågasättandet av rutiner, förbättringsförslag, analyser och utvärderingar inom företaget.20 

Agria hade i sitt förändringsarbete bl.a. tagit hjälp av Liza Rudolfsson som skrivit boken 

”Guldfisk eller Sardin?”, där deras företag fanns som Case. Boken hanterar förändringar i 

organisationer och de anställdas roll i förändringen. Involvering av personalen liknas vid en 

tänkande, involverad guldfisk eller som en icke-tänkande, låg-involverad sardin i tomatsås, 

inpackad i en metallburk. Denna bok har fungerat som hjälp och inspiration i RU:s 

förändringsarbete, och utöver det har hjälp tillhandahållits av Annica Castwall på KitLab, 

kollega till Rudolfsson. KitLab är ett företag som erbjuder produkter som hjälper kunderna att 

utveckla sin verksamhet, som t.ex. lednings- och utvecklingskit och värderingsstryrning.21 

Generaldirektören träffade Propellerheads VD, Ernst Nathorst-Böös, efter ett tips från en 

konsult. De träffades till en början på tu man hand, vartefter Nathorst-Böös bjöds in som 

föreläsare och inspiratör till hela RU:s organisation. Det ledde till att många av de anställda 

förstod nyttan av varför organisationen skulle genomföra arbetet med att ta fram och bibehålla 

de nya värderingarna. 

                                                       

20 Agrias hemsida (2008) 
21 KitLabs hemsida (2008) 
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Två idéer som RU menar att de tagit fram internt både till idé såväl som form, är dialogcaféer 

och trafikljusmodellen, vilka presenteras i processavsnittet. Utgångspunkterna till idéerna låg 

i de brister som fanns i den tidigare organisationen samt de nya behov förändringen medförde. 

Personalen var högst involverad i dessa moment, och f.d. Generaldirektören var även starkt 

drivande.  

RU har använt sig av en handlingsplan, krisplan och sammanställt en konsekvensanalys. I 

arbetet med handlingsplanen erhölls hjälp externt i form av företaget MARKÖR, som utför 

kvalificerade undersökningar och utvärderingar.22 Krisplanen tog myndigheten själv fram, 

med inspiration från andra organisationer. Enhetsledaren/marknadskommunikatören hade 

tidigare arbetat med en annan organisation i kris och kunde på så sätt föra över de erfarenheter 

hon hade med sig därifrån till RU. Likaså är konsekvensanalysen framtagen av myndigheten, 

till innehåll och struktur. 

RU har även använt sig av projektorganisering som en modell i sin strävan att förändra 

organisationsstrukturen. De modeller som RU har använt i arbetet med att ta fram den nya 

projektstrukturen kommer ifrån andra företag inom industriföretagen i Sverige, såsom 

Ericsson. De menar på att strukturen är densamma som de använder, men de har gjort 

förändringar för att anpassa modellerna till RU, samt använder olika benämningar på saker 

och ting.   

5.2 Analys av idéerna till RU:s förändringsarbete 

RU, och framför allt den f.d. Generaldirektören, har i sitt arbete med förändringen valt att 

medvetet imitera andra organisationer som genomfört förändringar med goda resultat. Valet 

av aktörer att imitera har varit framgångsrika företag, med andra ord auktoritära aktörer. 

Genom att söka efter modeller som dessa arbetar efter, har RU kunnat arbeta fram nya 

förutsättningar för myndigheten. RU har i inhämtandet av recept sökt efter idéer som kan 

förbättra och förnya den redan existerande organisationen, i en strävan att skapa sig en ny 

identitet. Genom att myndigheten genomfört förändringarna har RU även kunnat se hur de 

själva skiljer sig ifrån andra myndigheter, något de gjort genom att skapa en tydlig profil.  

RU:s förändringsarbete skulle i framtiden kunna tänkas stå modell för imitation till andra 

                                                       

22 MARKÖRS hemsida (2008) 
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organisationer, myndigheter och företag som ska bedriva en mer eller mindre omfattande 

förändringsprocess.  

En organisation står i relation till sin omgivning, och aktörer runt omkring myndigheten 

medverkar därför till att skapa dess identitet. RU samarbetar med olika organisationer, 

företag, enskilda individer, politiker och andra myndigheter för att tillhandahålla de 

turnerande utställningarna. Att inspireras av andra har mer eller mindre varit en självklarhet 

och med detta bidrar omgivningen till skapandet av det ”nya” RU. 

Via de strategier och idéer som infördes i organisationen skedde implementeringen på ett 

effektivt sätt. Sett utifrån Röviks teorier har RU tillämpat snabb tillkoppling av recept. Det har 

skett relativt oproblematiskt med en viss anpassning till myndighetens behov och 

förutsättningar. Det har därmed inte skett någon frikoppling eller frånstötning av valda recept.  

RU har valt att inte använda sig av modellerna i dess ursprungliga form, utan anpassat dem 

efter hur de vill att myndigheten ska fungera och vara organiserad. Därmed har RU översatt 

inhämtade recept. Då f.d. Generaldirektören hade en tydlig vision för RU kunde hon inhämta 

och arbeta med recept utifrån sina mål med förändringarna. Recepten har därefter översatts 

med hjälp av konkretisering, kombination och delvis imitation. Som t.ex. i utvecklandet av 

den nya projektinriktade organisationen, som de hittat inspiration till men menar att de själva 

skapat. I detta arbete har de konkretiserat genom att arbeta fram en tydligare struktur och 

rollfördelning, som passar myndighetens behov. Här har idén till en projektorganisation 

tolkats och förtydligats. Kombination har utförts då det är en stor organisation som genomgått 

en grundlig förändring, och att många områden inom RU skulle förändras samtidigt. 

Myndigheten har till exempel använt sig av den gamla organisationsstrukturen men gjort om 

den till en ren projektstruktur, genom att ta in projektelement som t.ex. ett projektkontor. RU 

har även valt att placera uppdraget i mitten av strukturen och inte myndigheten. 

Arbetsgrupperna ligger i fokus, medan ledning, projektkontor och administration visuellt 

placerats nedanför dessa. Delvis imitation har använts genom rationella val av de idéer som 

plockats in, då myndigheten använt några recept till dess fulla utformning och omformat 

andra efter behov. RU har genomfört omsmältningar av valda recept genom att de kombinera, 

imitera och konkretisera flera olika recept. De har arbetat för att skapa den ”nya” 

myndigheten baserad på egna idéer, som därmed i framtiden skulle kunna transformeras till 

unika recept. För att se inhämtandet av idéer utifrån symbolperspektivet och applicera tanken 
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om att recept är idéer som ständigt cirkulerar, så bör även de idéer RU menar sig skapat 

internt ha ett ursprung och därmed ej vara nya. Dessa modeller och arbetssätt som 

myndigheten ser sig som upphovsmän till kan ha sitt ursprung i andra tidigare myntade 

modeller. Om så är fallet tycks RU omedvetet fått inspiration till dessa. Bl.a. har konsulter 

och inspiratörer deltagit i förändringsarbetet så goda chanser finns att dessa har nämnt en 

liknande idé eller att initiativtagarna till idéerna i sitt tidigare arbets- eller studieliv har stött på 

liknande idéer. En möjlig tanke är också att de existerar i samhället inom olika organisationer 

men med andra namn där de tagit en annorlunda form. Exempel på ett som RU använder är 

Trafikljusen som de använder sig av för att se vad de ska ta med sig, plocka fram och sålla 

bort till den nya organisationen. Troligen är det vanligt att en organisation som är under stark 

förändring måste gallra ut de beståndsdelar som är bra respektive dåliga inom den nuvarande 

organisationen för att skapa den nya. Även om organisationer som gör detta inte väljer att 

arbeta efter en liknande modell som RU så är den bakomliggande idén den samma. På denna 

punkt stämmer RU:s synsätt på idéer bra överens med verktygsperspektivet syn på 

cirkulerande recept, som menar att recept uppstår, förlorar sin popularitet och försvinner för 

att ersättas av nya.  

5.3 Förändringsprocesserna 

I detta avsnitt presenteras förändringsarbetet med fokus på hur myndigheten valt att 

implementera valda idéer samt vilka som varit involverade i arbetet.  

Grundtanken med förändringsarbetet har från RU:s sida varit att skapa en enad myndighet.  

Förändringarna har genomförts i syfte att skapa en samstämmig bild, både internt och externt 

av RU. En av de som varit ledande inom förändringsarbetet berättar att de från början valde 

att sätta upp riktlinjer för hur förändringsarbetet skulle se ut. De skulle upprätta en intern 

struktur med tydliga ramar, eftersom de visste precis vad de ville göra, vilka arbetsområden 

de hade och att de skulle driva förändringsarbetet konsekvent enligt regelverket. Orsaken var 

bl.a. att RU visste att de skulle få pressen på sig och att de skulle granskas.   

5.3.1 Hur ska vi hantera informationen? 

Det första den f.d. Generaldirektören gjorde då hon informerades om förslaget till 

omlokaliseringen, var att samla alla i ledningsgruppen och informera dem om situationen. De 

valde att avvakta morgondagen för att se vad som skulle ske, men ett första krismöte 
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inplanerades på söndagen. Den f.d. Generaldirektören valde att ta in 

enhetsledaren/marknadskommunikatören till hjälp, som ställde samman en krisplan utifrån en 

redan existerande sådan. Den har därefter använts genom hela förändringsprocessen och 

innehöll bl.a. åtgärder för det interna och externa informationsarbetet.  

Redan tre dagar efter att f.d. Generaldirektören fick kännedom om förslaget genomfördes en 

utbildning med fokus på krishantering. En utbildning som egentligen skulle handla om 

arbetsmiljö, då det visade sig att föreläsaren också hade kunskaper inom 

krishanteringsområdet. Hon hade möjlighet att hjälpa RU med att informera personalen om 

förslaget på omlokaliseringen. RU informerade personalen så tidigt delvis p.g.a. behovet att 

involvera så pass många i organisationen för att ta fram det underlag som skulle lämnas till 

regeringen. Dels hade informationen om förslaget redan läckt ut i media, samt att RU:s 

ledning hade en önskan om att personalen skulle vara de första som fick veta vad som skulle 

ske med myndigheten. De f.d. anställda skulle aldrig behöva få veta någonting via externa 

källor. Detta är f.d. Generaldirektörens egna ord om situationen: 

”… så vi valde på måndag eftermiddagen att gå ut och informera personalen. Och då var 
första reaktionen att man trodde det var ett skämt. Man garvade och tyckte att det var så 
absurt. Sen lämnade vi vårt yttrande, vårt första yttrande, till departementet på onsdagen. 
Då blev det också offentligt. Sen var cirkusen igång.” 

Generaldirektören 

Ledningen höll personalmöte, så kallade dialogcaféer, varje dag klockan 13, då f.d. 

Generaldirektören alltid fanns på plats. Ibland fanns det ingenting att prata om, då varade 

mötet ungefär två minuter, ibland fanns det mycket att prata om och då tog respektive 

ansvarig enhetsledare hand om gruppen för vidare samtal. 

I den externa informationen, till t.ex. media, var man noga med att visa upp verksamheten. 

RU valde att inte låta sig fotograferas i korridorerna på myndigheten, utan inne i de rum där 

arbete pågick. Det medförde en chans att visa upp myndigheten så att folk förstod vad de 

arbetade med. Hanteringen av den externa informationen skedde under samma förutsättningar 

som den interna. Devisen RU valde att ställa upp var: ”Vi ska slåss med sakliga och korrekta 

argument”23 och att de informera löpande om allt som skedde. De som uttalade sig från 

                                                       

23 Enhetsledare/Marknadskommunikatör 
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myndigheten var f.d. Generaldirektören och enhetsledaren/marknadskommunikatören. De 

anställda var välkomna att uttala sig men endast utifrån sig själva och sina åsikter.  

5.3.2 Vilka ska vi ta hjälp av utifrån? 

Den f.d. Generaldirektören var kontakten mellan RU och kulturdepartementet. Redan i ett 

tidigt skede diskuterades departementets resursbistånd till myndigheten. Det handlade bl.a. 

om möjligheten att ta in extern hjälp i form av projektledare eller konsulter för att bistå med 

hjälp i förändringsarbetet. Regeringen ansåg att RU själva fick bära kostnaderna för och 

genomföra förändringsarbetet.   

RU valde att ta in en konsult, som tillträdde i december 2006. Denne hjälpte till med att bygga 

den nya organisationen i form av stöd till personal, nyrekrytering av personal och krisstöd. 

Även att avveckla verksamheten i Stockholm i fråga om lokaler och maskiner samt hitta nya 

eller bygga och upphandla nya lokaler samt skriva lokalprogram stod på agendan. Utöver med 

detta skulle lokalerna inredas och den fysiska flytten genomföras. Det var från början fyra 

delprojekt som utkristalliserades i betydligt fler än så.  

5.3.3 Vilka element ska ingå i den ”nya” myndigheten? 

De anställda i organisationen fick vara med från starten vad gällde utformandet av den ”nya” 

organisationen. Som en del i förändringsarbetet skulle RU tillsammans sålla ut och rannsaka 

vad som skulle ”stoppas ner i flyttkartongerna” till den ”nya” organisationen. De använde sig 

bl.a. av en metod där ett ”Trafikljus” fick agera metafor. Dess gröna, gula och röda färg fick 

representera vad de skulle ta med, vad de önskade ha i framtiden men inte hade nu och vad de 

skulle kasta bort. Här fick alla medarbetare delta och ge sitt förslag på vad de ansåg att det 

”nya” RU skulle bestå av.   

RU har arbetat efter metaforen ”stekta ägg” i förändringsarbetet, vilket fick representera 

vikten av att arbeta tillsammans i projekt. Visionen var att frångå ett inramat arbetssätt med 

tydliga gränser mellan olika arbetsområden, och istället skapa en organisation där alla bar 

ansvaret att bidra och utveckla verksamheten. Med jämna mellanrum skulle de anställda byta 
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och ingå i nya gruppkonstellationer i nya projekt, vilket ansågs bidra till erfarenhetsbyte och 

ständig intern kunskapsutveckling och att öka kompetensen i organisationen.24 

De anställda har tillsammans tagit fram de nya värderingar som den ”nya” organisationen 

skulle stå för internt. Dessa spånades fram under möten där alla som arbetade på myndigheten 

deltog. Det första steget var att skriva idéer på post-it lappar som sattes upp på en vägg. 

Därefter kunde ledningen sammanställa alla bidrag och slutligen komma fram med några 

kärnvärden också kallat ”själen” av RU. Dessa nya värderingar skulle användas i det dagliga 

arbetet och genomsyra hela RU:s verksamhet.  

5.3.4 Vad kräver myndigheten av sina lokaler? 

Då myndigheten skulle flytta till Gotland sökte f.d. Generaldirektören med ljus och lykta efter 

nya lokaler som kunde passa verksamheten. Efter att ha rest runt på ön kunde hon inte finna 

några lämpliga befintliga lokaler. RU valde därför att själva skapa de nya lokalerna. 

Arkitekten Johan Celsing ingick ett nära samarbete med myndigheten och kunde därmed 

anpassa det nya huset efter myndighetens behov. Projektledare för bygget var Fredrik Sochor.  

För att på bästa sätt spegla den nya verksamheten fanns det några saker som var extra viktiga. 

Dessa var att eftersträva öppenhet och fria flöden mellan verkstäder, utställningsytor, ateljéer 

och projektarbetsplatser.25 Mobilitet av interiör såväl som att de anställda skulle ha möjlighet 

att förflytta sig efter behov var också en viktig aspekt i utformningen av lokalerna. De nya 

lokalerna skulle bjuda in till de nya arbetssätt som eftersträvades och den nya 

organisationsstrukturen.  

De anställda involverades i utformningen av lokalerna då en inredningsgrupp tillsattes i mars 

2007 och startade sitt arbete i april. Vid detta tillfälle var skalet till huset färdigt och 

möjligheterna att påverka rörde därför främst funktionerna för de olika rummen i huset samt 

inredning. Tillsättningen av gruppen skedde genom att byggprojektledaren gav förslag till 

Generaldirektören angående vilka han önskade skulle delta. Vid varje möte hade 

projektledaren ett fastställt ämne som han ville att deltagarna skulle diskutera kring. För 

inspiration till interiören i huset gjordes besök i Operans verkstadslokaler. 

                                                       

24 Material från f.d. Generaldirektören 
25 Nathorst-Böös ”Rum för framgång” (2007) 
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Utöver denna grupp tillfrågades alla anställda om vad de önskade att det nya huset skulle 

innehålla. De utgick ifrån arbetsgruppernas behov, och de fick till en början önska sig vad de 

ville. De gick på så sätt igenom alla yrkesgrupper, där vissa var mer engagerade än andra. En 

av de största diskussionerna som uppstod gällde ifall de skulle sitta i enskilda rum eller i ett 

öppet kontorslandskap, varav det senare blev realiserat. Öppenhet eftersträvades av den f.d. 

Generaldirektören, och var en lösning som skulle främja den interna kommunikationen och 

informationshämtandet. De anställda skulle därmed få bättre möjligheter att ”hänga med” i 

vad som händer inom de olika delarna av myndigheten samt främja spontana samarbeten 

kollegor emellan.  

5.3.5  Hur  ska  vi  erhålla  ny  kompetent  personal  och  samtidigt  bibehålla 

erfarenheten inom organisationen? 

Flytten till Gotland innebar att många anställda av olika anledningar valde att sluta på RU. 

Myndigheten tvingades till ett omfattande rekryteringsarbete till den ”nya” organisationen. 

All rekrytering av personal till Gotland skedde via det tillfälliga kontoret Björkanderska och 

RU genomförde runt 400 intervjuer för att tillsätta cirka 40 tjänster. 

En del personer anställdes direkt till Visby på tjänster som tillsattes i samband med 

inflyttningen i det nya huset. Andra tjänster behövde tillsättas till Stockholmskontoret redan 

innan flytten, då flera av de som tillhörde den gamla organisationen slutade en efter en.  

Eftersom att många av de f.d. anställda på RU hade arbetat på myndigheten sedan en lång tid 

tillbaka, så hörde kompetensen till stor del samman med dem. Det innebar att RU var tvungna 

att försöka skapa en överföring av de erfarenheter som dessa anställda bar på. För att behålla 

kompetensen inom organisationen lät RU bl.a. de nya medarbetarna som hunnit tillsättas gå 

tillsammans de ”gamla” för att underlätta överföringen. De höll även enskilda ”möten” då de 

anställda från olika arbetsgrupper fick förmedla och bidra med sin kunskap, som var 

matnyttig för den ”nya” organisationen och de anställda som skulle tillkomma. Även enskilda 

djupintervjuer genomfördes. Dock var det svårt att hinna med alla personer inom 

myndigheten, och låta deras röster bli hörda. En av de intervjuade beskriver svårigheterna 

med att överföra kompetensen såhär: 

”Alla skeptiska som tyckte att detta (förändringsarbetet) var dåligt slutade ju. Så vi 
tappade folk hela tiden och det var ett problem. Från början så sa vi att vi måste fånga upp 
den kompetensen som finns, vissa hade ju jobbat på RU i 30 år. Så de var ju experter på 
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att bygga lätta smidiga vandringsutställningar. Vi kommer fullständigt dräneras på 
kunskap. Men vi hann inte riktigt med där, för folk slutade tidigare än vi först trodde. Så 
vi hann inte göra någon riktig kompetensöverförings som vi först hade velat.”  

F.d. anställd/projektledare 

5.3.6 Hur ska vi organisera oss? 

RU ansåg att brister fanns i den dåvarande linjära organisationen och behövde göras om till en 

tydligare projektorganisation med en förbättrad kunskap om att arbeta i projekt. Dessutom 

önskade de ej tillsätta ny personal till en gammal organisation, och såg sin chans att förändra 

den existerande. RU hade tidigare arbetat som en projektorganisation men aldrig varit 

strukturerad som en. Tankarna om det öppna kontorslandskapet genomfördes för att 

underlätta arbete i projektform, och genom att skapa utrymmen för projektarbete, så kallade 

projektrum. Arbetet med att ta fram en projektinriktad organisation skapades en gemensam 

struktur, projektmetodik och projektmodell som skulle fungera genomgående i alla projekt. 

De som utformade den nya organisationen vad ledningen, som i ett första steg tog fram en 

skiss på en organisationsplan. De analyserade organisationen i fråga om vad som fungerade 

bra och vad som kunde förbättras.  De ansåg att de olika yrkeskategorierna kunde göras mer 

synliga än i den gamla organisationen och skapade därmed enheter som tydliggjorde de 

ansvarsområden som fanns inom organisationen.26 De valde att ta fram en modell som skulle 

fungera både som en övergripande organisationsstruktur och i projektarbetsform. Något som 

gavs extra uppmärksamhet var en av stödgrupperna som utformades till en ren projektgrupp. 

Den innefattar projektledare med full kompetens av projektledning. Tidigare var 

projektledarrollen något som de anställda fick ta på sig och sköta vid sidan av sitt ordinarie 

arbete. Denna nya organisationsstruktur är inte helt färdigställd i dagsläget, då RU valt att inte 

tillsätta folk på en del av anställningarna. Detta har gjorts då myndigheten anser att 

organisationen inte är på det klara över framtida behov, och vilka tjänster de ska skapa. 

Utöver ovanstående förändringar arbetades successivt en handlingsplanen fram i olika steg. 

Före omlokaliseringen var verksamhetsplanen, inklusive handlings- och aktivitetsplan, spretig 

då den delades upp per avdelning. Den var ojämn i detaljnivåer med otydliga och inte alltid 

uppföljningsbara mål. Därför tog f.d. Generaldirektören initiativ till att göra en mer enhetlig 

                                                       

26 Se modell 6 - Den nya projektinriktade organisationen 
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verksamhetsplan som utgick från vision, mission, gemensamma mål, delmål och aktivitet.

  

5.4 Analys av förändringsprocesserna 

 

 

 

 

Modell 7 – Jacobsens modell, Centrala faser i en förändringsprocess applicerad på RU 

Fas 1: I Jacobsens modell uppstår ett problem i första fasen, i RU:s fall var detta beslutet om 

omlokaliseringen, som togs externt. De förutsättningar RU ställdes inför medförde att 

myndigheten behövde agera snabbt. Att de tog snabba beslut redan från start har troligen 

underlättat arbetet genom hela processen, något som konstateras av en f.d. anställd: ”det var 

väldigt skönt att vi fattade det beslutet (riktlinjerna för förändringsarbetet) ifrån början. Det 

här (förändringsarbetet) ska ske liksom by the book.” 

Att en krisplan var påbörjad och att den f.d. Generaldirektören hade tankar om att förändra 

organisationen redan då hon tillträdde sin post, medförde att det fanns en grund att stå på och 

därefter utveckla.  

Fas 2: RU har genomfört en grundläggande analys av problemsituationen. Valet att ta in 

extern kompetens har medfört inspiration från många olika håll och kunnat anpassa idéer och 

modeller efter RU:s behov.  F.d. Generaldirektörens insikt att ta hjälp utifrån har stärkt henne 

i arbetet med förändringarna. Att inspireras och konsulteras av andra var troligen ett villkor 

för att kunna genomföra hela processen med de givna förutsättningar och den snäva 

tidsbegränsning som gavs. Detta innebar också att RU behövde arbeta snabbt. Den f.d. 

Generaldirektören och även ledningens tankar med att förnya RU var en effekt av flytten till 

Visby, men det var inte ett krav från regeringen. Det kan tänkas att det hade varit svårare att 

locka den nya personalen till den ”gamla” organisationen utan förändringarna. Att få ny och 

engagerade personal har nog det ”nya” RU och engagemanget till förändringarna från 

ledningen bidragit till.  

Fas 2: 

RU analyserar 
problem‐
situationen, tar 
fram krisplan och 
handlingsplan. 

Fas 3:

Tillämpning av 
valda modeller. 
”Hur genomförs 
arbetet på bästa 
sätt?” 

Fas 4: 

Utvärdering av 
förändringsarbetet. 
”Har vi uppnått det 
vi önskade uppnå?” 

Fas 1:  

Beslutet om 
omlokaliseringen 
tas externt.  RU 
tilldelas givna 
förutsättningar för 
flytten.  
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Fas 3: Att välja att genomföra allting samtidigt kan anses optimistiskt, men RU menar att den 

dåvarande myndigheten var i ett relativt dåligt skick att det ej fanns något annat alternativ. 

F.d. Generaldirektörens svar på varför de genomförde alla förändringar samtidigt var: ”Dels 

för att vi måste, dels för att vi hade möjligheten”. De förändringar som gjordes skulle kunna 

ha genomförts under en längre tidsperiod. RU hade kunnat vänta med implementeringen av 

några förändringar, t.ex. de nya värderingarna, till efter inflyttningen i det nya huset. Då hade 

fokus kunnat ligga mer på de anställda och verksamheten i sig. En trolig effekt av detta är 

dock att RU hade behövt arbeta med lägre kapacitet under en längre tid, och därmed ej kunna 

fokusera på den egentliga verksamheten med utställningarna för en lång tid framöver. 

En fråga att ställa sig i förhållande till de processer som RU har genomfört är: kunde de 

genomfört förändringsarbetet på ett annat sätt? Möjligheterna är många då det kommer till 

genomförandet. Människor arbetar och agerar på olika sätt beroende på vana, erfarenhet, 

tycke och smak m.m. Precis som individer är olika så är organisationer olika, vilket innebär 

att genomförandet till stor del påverkas av de som leder förändringsarbetet. Hade en annan 

ledning eller Generaldirektör genomfört förändringarna hade troligen det ”nya” RU 

omformats ut på ett annorlunda sätt. Det kan också tänkas att det strama tidschemat har 

påverkat till stor del. Förändringsarbetet skulle vara färdigt 18 månader efter att beslutet om 

omlokaliseringen togs, något varken RU eller omgivningen från början förmodade skulle 

fungera. Den snäva tidsramen kan ha bidragit till den effektivitet som funnits inom 

organisationen, något som var ett måste för att myndigheten skulle få allting att fungera.  

Fas 4: Enligt röster inom RU:s ledning har det mesta inom förändringsarbetet genomförts på 

ett bra sätt. Myndighetens valda modeller och processer för genomförandet har gått i linje 

med uppsatta mål med förändringarna. De har redan från början arbetat rationalistiskt och 

med klara riktlinjer. F.d. Generaldirektören och ledningen har varit tydliga i sitt agerande och 

engagerade i processerna. Det är svårt att som observatör bedöma på så kort sikt om deras val 

har varit bra för nyskapandet av myndigheten. RU ska i juni 2008 lämna en utvärdering av 

förändringsarbetet till Regeringen. Effekterna av förändringsarbetet och omlokaliseringen 

måste därför skjutas på framtiden. Dock förmedlar ledningen en bild av ett lyckat 

genomförande av förändringsarbetet. RU menar att arbetet har löpt på smärtfritt och att rätt 

beslut har fattats över lag. Emellertid påpekas det att skiftet från ”gamla” till nya anställda 

borde ha genomförts smidigare. Att samma datum för när personalen skulle lämna besked om 
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att stanna på myndigheten eller inte, och att den nya organisationsstrukturen skulle träda i 

kraft, är ett annat exempel på en situation som myndigheten hade behandlat annorlunda om 

idag. 

RU har genomfört en förändringsprocess i likhet med den linjära process precis som Jacobson 

beskriver. Myndigheten har genomgått alla faser, från beslut till att snart vara färdiga med en 

evaluering. Förändringsarbetet har i högsta grad varit omvälvande för myndigheten och de 

anställda och inneburit radikala förändringar under kort tid, såsom Jacobsen benämner 

strategiska förändringar. Även arbetet med att förändra grundpelarna i organisationen 

stämmer överrens med strategiska förändringar, som även kan ses som en organisatorisk 

revolution.  

F.d. Generaldirektören har inspirerats av industriföretag, vilket gör valet av inspirationskällor 

intressant eftersom RU är en kulturorganisation. Industriföretag strävar ofta efter att skapa 

effektivitet och vinst, medan kulturorganisationer traditionellt sett har icke-vinstdrivande mål 

och arbetar snarare efter att utveckla verksamheten. Där ingår heller inte någon värdering av 

hur man arbetar. Genom att anamma metoder och processer för effektivitet och förbättring av 

den redan existerande organisation och samtidigt utveckla myndigheten kan spår härledas från 

såväl verktygsperspektivet som symbolperspektivet. I rollen som observatörer tolkas 

myndighetens idéer för förändringar till symbolperspektivet syn på cirkulerande recept, även 

om RU själva, som tidigare nämnt, anser att de utöver existerande idéer skapat sig unika 

sådana för myndigheten. Samtidigt har myndigheten varit rationella i sitt beslutsfattande, 

använt en planmässig utformning och tagit effektiva beslut, som alla hör hemma inom 

verktygsperspektivet.  Att använda sig av institutionaliserade recept, som Rövik talar om, har 

ett rykte om sig att vara effektiva och framgångsrika. Endast tiden kan utvisa om det är så i 

RU:s fall.  

Myndighetens önskan har från första början varit att genom förändringsprocesserna skapa en 

samlad bild av myndigheten, i form av den nya loggan, värderingarna, visionen och missionen 

samt den projektinriktade organisationen. En mediebyrå intervjuade flera medarbetare och 

fick ett samstämmigt svar av alla gällande uppfattningen om förändringsarbetet och det ”nya” 

RU. Det kan ses som ett tecken på att myndigheten lyckats skapa en intern sammanhållning 

och att ”konceptet” RU är starkt inom ledningen.  
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5.5 Individernas roll i förändringsarbetet 

Under 2006 fick de anställda lämna besked om de planerade att följa med organisationen till 

Gotland eller inte.  Den 1 oktober var sista datum för att lämna besked för alla utom den 

tekniska enheten som förlängdes till den 31 december. Då förslaget för omlokaliseringen 

beslutades var 53 tillsvidareanställda på RU. Vid första svarstillfället var de 47 stycken kvar, 

då tre gått i redan tidigare planerad ålderspension, samt tre fått nya jobb. Av de 47 tackade 14 

ja och 33 nej. De 14 minskade sedermera ner till 10, då ytterligare 4 valt att avstå sin 

dåvarande tjänst på RU. Av de 10 som valde att följa med till Gotland har i dagsläget en 

person sagt ja till en fast anställning, en person har sjukersättning och resterande 8 har valt att 

tacka ja till den ”prova-på” anställning som RU erbjudit. Denna anställning medför särskilda 

villkor som innebar att de anställda får bidrag till hyran med upp till 4000 kronor per månad 

och därtill även ett fast lönetillägg på 1400 tänkt som ersättning för t.ex. resor.  De som valde 

att inte flyttade med erbjöds stöd via Trygghetsstiftelsen genom utbildning och andra insatser. 

Trygghetsstiftelsen erbjöd trygghetsavtal, genom aktiv hjälp t.ex. till coachning eller att starta 

eget företag. De fick även möjlighet till ekonomisk förstärkning i upp till ett år, då de söker 

nytt jobb eller utbildning. Förstärkningen innebar att de fick 80 procent av den lön de hade 

haft hos RU. Dessutom fungerar stiftelsen som ett skyddsnät även framöver om något skulle 

hända med deras nya arbete.  Anställda över 60 år gavs möjlighet till 

förtidspensionsersättning. Under 2006 hade 13 personer börjat omställningsaktiviteter.  

5.5.1 Motivationskurvan 

RU har i sitt arbete strävat efter att engagera de anställda genom hela förändringsprocessen. 

De valde att ta fram en motivationskurva som syftar till att användas då en individ ställs inför 

någonting nytt, i detta fall beslutet om RU:s omlokalisering. Kurvan beskriver fyra tillstånd 

som individen går igenom och beskriver reaktionerna på de förutsättningar som ges till att 

försöka hitta motivation att gå vidare. Dessa tillstånd tar olika lång tid att ta sig igenom för de 

enskilda individerna. Några kan genomgå processen relativt snabbt medan andra har svårare 

att ta sig igenom kurvan.  Nedan följer en mer detaljerad beskrivning av de fyra tillstånden. 
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Modell 8 - Motivationskurva skapad av RU 

Tillstånd ett: varför händer detta? Ett stadium av oförstånd och förvirring hos de inblandade. 

Varför ska just RU omlokaliseras? 

Tillstånd två: vad händer med mig? Vid brist på information och en ovisshet inför framtiden 

undrade många av de inblandade vad som skulle hända just de i den här frågan. Kommer jag 

få ha kvar jobbet? Måste jag flytta med till Gotland?  

Tillstånd tre: hur ska detta arbete gå till? Hur ska vi genomföra förändringarna, hur ska vi 

arbeta? Här sker en förändring i attityden hos den enskilde individen och man börjar tänka på 

möjligheter. Vad behöver RU förändra? 

Tillstånd fyra: om då? Dessa tankar börjar forma idéer om hur man ska kunna fortsätta 

arbetet. När dessa tankar har fästs har man kommit igenom kurvan och är motiverad av att 

arbeta med förändringen. Hur kan jag bidra med kunskap och idéer till RU i 

förändringsarbetet? 

Eftersom att tillstånden tar tid att genomgå och att det är mycket individuellt hur fort denna 

process går, är det svårt att försöka engagera och få en sammansatt grupp. Det gäller även att 

de som leder processen kan agera förebilder och att de genomgår alla fyra tillstånd relativt 

snabbt för att kunna motivera och engagera de andra.27 

5.5.2 Hur ska vi motivera de anställda? 

Som nämnt ovan var det svårt för RU att motivera de anställda då omlokaliseringsbeslutet 

föll. Särskilt som de genomgick motivationskurvan olika snabbt och att många var arga och 

                                                       

27  ”Våga vilja välja”, material från f.d. Generaldirektören 

Om då?

Hur? 

Vad  händer 

med mig? 

Varför? 
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bittra över beslutet. Två utav de intervjuade säger såhär om att skapa motivation inom 

myndigheten: 

”Den (motivationen) skiftade från dag till dag, från person till person. Vissa blev man 
aldrig sams med andra liksom efter hand, och andra tyckte det (förändringsarbetet) var 
bra. Så det var en väldig skillnad.” 

f.d. anställd/projektledare 

”Jag ska inte säga att det var som ett vakuum men det var väldigt många i personalen som 

kände att de inte var med på resan och jobbade ändå. Där tror jag att många tappade 

motivationen för de visste att nu ska jag bara jobba kvar i 1- 1,5 år till och sen slutar jag. 

Då är det väldigt svårt att hitta engagemang och entusiasm och delta aktivt i 

verksamhetsplaneringen och ännu mindre i flytt-/byggprojektet. Så det var en svår 

balansgång inte minst för oss som hade personalansvar både för de som skulle lämna 

organisationen och de som skulle följa med. Parallellt med det så började vi ju också 

rekrytera ny personal till Gotland. För oss som skulle till Gotland var det ju en väldigt 

spännande period, nästan pionjär känsla, samtidigt som människor skulle lämna fast de 

hade det bra. Vilket inte alltid var så lätt.” 

Planeringschef 

5.5.3 Hur involverar vi personalen? 

Vid uppbyggnaden av den nya organisationen gjorde ledningen en analys av den dåvarande 

organisationen. De arbetade sedan fram en organisationsplan efter vad som fungerade bra och 

vad som behövdes förbättras. Personalen utsåg representanter som förde en gemensam talan 

på olika utvecklingsmöten med bl.a. de fackliga organisationerna. Det fördes kontinuerligt en 

dialog med personalen gällande beslut och skeden i förändringen. Personalen var delaktig i 

arbetet med allt i från planering av lokaler till utformningen av organisationens värderingar.  

Som tidigare nämnt hade ledningen haft intentionen att de anställda på RU ska vara de första 

som får ta del av ny information. Ledningen och f.d. Generaldirektören har försökt finnas på 

plats för de anställda då de behövde någon att prata med eller dylikt. De som varit ledande 

inom förändringsarbetet har även strävat efter att engagera personalen så mycket som det har 

gått, genom att tillsammans ta fram det ”nya” RU. Att tillsätta grupper för olika projekt inom 

förändringsarbetet har varit ett sådant element, att ta fram de nya värderingarna är ett annat. 

Att samla in den kompetens som fanns hos de f.d. anställda har också varit en viktig del av 
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arbetet för att de skulle få vara delaktiga och känna att de kunde bidra med någonting till den 

”nya” myndigheten. Några ord från RU gällande detta lyder såhär: 

”Vi gjorde ändå så gott vi kunde för att den personalen som skulle följa med skulle känna 
sig delaktiga. Och vi gjorde så gott vi kunde för att den personalen som skulle lämna hade 
en anständig situation. Men det blev svårare och svårare ju längre tiden gick i och med att 
det blev mer påtagligt då vi började flytta ut ur lokalerna och vi stängde av korridorer och 
sådana där saker, så man blev ju ständigt påmind om det. Ja det måste ha varit väldigt 
jobbit för de som skulle sluta.” 

Planeringschef 

5.5.4 Önskan att förändra? 

Förändringsviljan var olika stark hos de inblandade. De anställda kan delas in i tre grupper, de 

som valde att sluta, de som valde att ”prova på” och de som var nyrekryterade. Motivationen 

hos den grupp som skulle sluta var låg då de mer eller mindre tvingats till att sluta, då beslutet 

om omlokaliseringen var toppstyrt och därmed inte kunde påverkas. För denna grupp 

anställda var det svårt att hitta engagemang och entusiasm för att delta aktivt i 

verksamhetsplaneringen. Den grupp som valde att följa med kände en ansvarskänsla gentemot 

organisationen. Många hade arbetat på RU en lång tid och ville få ett bra avslut. I denna grupp 

var motivationen hög och förändringsviljan stark. Den sista gruppen, de nyrekryterade 

anställda, har visat på hög motivation och vilja att skapa en ”ny” organisation. Såhär förklarar 

en av de intervjuade situationen: 

”Hösten 2006 så upprättades ett lokalkontor i Visby. De rekryterades ju från Visby till 
kontoret i Visby, men dessförinnan hade vi hunnit rekrytera folk hit till Stockholm, och 
de tyckte att det var svårt att komma in här. För här var det ju en organisation i nedgång. 
Folk var arga, bittra och de fick höra mycket skit om RU och det är inte det man vill höra 
när man börjar nytt jobb. De hade rätt tungt faktiskt. Men sen när de fick flytta ut till 
Visby och det fylldes på med nytt folk då blev det mycket lättare för dem. De hade i alla 
fall varandra. I Visby rådde det någon slags nybyggaranda, här börjar vi om liksom, vi 
har ju ingenting, nu är det vi som formar nya RU och vi kan ju göra så är och komma med 
nya idéer och så. Och det var ju mycket bättre än var det var i den här geggan”. 

f.d. anställd/projektledare 

5.5.5 Upplysa personalen?   

Att informera, både internt och externt, ansåg RU vara en av de vikigaste delarna i 

förändringsprocessen. Därmed skapade myndigheten forum för information och diskussion de 

anställda och ledningen emellan. Ett av dessa var Dialogcaféerna, som fungerade till stor del 

som en plattform för informationsutbyte. Under en påfrestande förändring som denna var 
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behovet att tala med varandra stort. Caféerna var frivilliga, en plats där de som önskade prata 

med någon hade chans att göra så.  

RU ansåg också att det var viktigt att all information först nådde de anställda genom intern 

kommunikation och inte via externa aktörer. Informationen sköttes stegvis vartefter 

myndigheten fick information ifrån departementet om hur hela processen skulle se ut. RU höll 

därmed löpande personalmöten och vissa perioder var det praktiskt taget varje dag. 

Planeringschefen menar på att ”Vi var en organisation i kris och många människor mådde 

väldigt, väldigt dåligt och hade ett stort behov av att träffas.” Via bl.a. dialogcaféerna och 

personalmötena hade myndigheten en chans att försöka tillgodose behoven hos de anställda, 

genom att skapa plattformer för att prata och diskutera med varandra.   

5.5.6 Trygghet på arbetsplatsen?     

Att skapa trygghet bland de anställda inom RU har inneburit ett relativt svårt arbete. Vad som 

framför allt komplicerade situationen var att det fanns tre grupper av anställda som alla 

behövde få sina behov tillfredställda. De som skulle avsluta sin tjänst på RU behövde hjälp 

med att se över sin framtid. Därmed tillsattes Trygghetsstiftelsen för att ge de anställda stöd, 

genom att få hjälp med ekonomisk ersättning och att söka nytt arbete eller utbildning. De två 

andra grupperna behövde känna trygghet i form av att få kunskap om sig sitt nya arbete och 

”lära känna” myndigheten. 

Någonting som komplicerade situationen ytterligare var då den nya Kulturministern tillträdde 

sin roll, och uttalade sig om omlokaliseringsbeslutet. Såhär förklarar en av de intervjuade hur 

det försvårade situationen: 

”Hösten 2006 kom det en ny regering, borgarna. De fick frågan direkt av media om just 
RU:s omlokalisering. Kulturminister Lena Adolphson-Liljeroth sa ungefär: ”Det måste gå 
att riva upp”. Hon hade varit emot deras flytt sedan tidigare, hennes första känsla. Hoppet 
kom i och med det tillbaka till de anställda i Sthlm om att inte behöva flytta. Men 
processen var redan så långt skriden, att den inte gick att stoppa, så det var ingen idé att 
försöka bryta upp allting. Det var den jobbigaste perioden.” 

                Enhetsledare/marknadskommunikatör 

Tryggheten just under denna period blev därmed låg hos de anställda, då de pendlade mellan 

hopp och förtvivlan. Flytten påverkade såväl arbetssituation som privatliv, då de anställda var 

tvungna att bestämma om de ville flytta med till Gotland eller inte. RU tog hjälp av en 

stödgrupp som skulle agera kuratorer till de anställda som var i behov av stöd. Tryggheten 
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blev gradvis mer stabil ju längre processen fortskred, då beslutet blev ett faktum och 

flyttplanen var fastställd.  

5.5.7 Hur skapar vi förtroende för ledningen och förändringsprojektet? 

Tilltron för förändringsarbetet och ledningen var olika mellan alla individer på myndigheten. 

Några informanter påvisar sin tillit till RU och framför allt till f.d. Generaldirektören och 

hennes sätt att leda förändringsarbetet. Hon har beskrivits som ”skicklig på att driva 

förändringsarbeten, driva genom saker och ting” och att ”hon är väldigt tydlig med vad hon 

vill”. RU försökte skapade tilltro till förändringsarbetet genom att ha en strikt struktur som de 

följde. Det innebar att all information och alla dokument fanns tillgänglig för alla att se. Alla 

händelser inom myndigheten dokumenterades på papper och alla kunde gå tillbaka och titta på 

dem. Formuleringar som RU menar annars kunde ha ändras från dag till dag om de endast 

formulerats muntligt, eftersom man lätt glömmer när mycket information cirkulerar under 

kort tid. 

En del anställda hade möjlighet att komma igenom förändringskurvan snabbt, vilket innebar 

att de kunde gå vidare och bli mer positivt inställda till förändringarna. De fanns de som tog 

förändringarna som personlig kritik, som att de hade gjort ett dåligt jobb. En av informanterna 

beskriver sin tilltro och uppfattningen om andra anställdas tilltro till RU såhär: 

”Jag bestämde mig för att haka på Ann, jag har alltid gillat RU, idén med RU och 
uppdraget som RU har tycker jag är viktigt. Så istället för att demonstrera på gatorna som 
en del gjorde så valde jag att jobba med det här på ett annat sätt. Jag ska vara med och 
bygga upp något bra. Se till att de får så bra och ändamålsenliga lokaler som möjligt. Så 
jag hade stor tilltro till ledningen. Sen var det andra som inte hade det som inte gillade 
idén och då blir man negativ till allt. Jag fick ju också ett stort förtroende ifrån ledningen i 
det här projektet. I och med att jag tog det här projektet så blev det lite så att jag var med 
dem (ledningen) och inte de anställda.” 

f.d. anställd/projektledare 

5.5.8 De anställdas självförtroende? 

Tron på sin förmåga att förändra, var hög inom ledningsgruppen. Graden av självförtroende 

hos de anställda varierade utifrån individuella situationer. Det som många anställda ansåg var 

svårt var kompetensöverföringen, då de skulle avsluta sin tjänst. RU genomförde intervjuer 

med de som skulle lämna myndigheten men detta hann de i önskad utsträckning då många 

slutade i allt snabbare takt. Därmed fick flera inte tillfälle att göra en kompetensöverföring, 

vilket var ett slag mot självförtroendet. 
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”De gamla som tyckte, vem ska jag lämna över all min kunskap till, jag har jobbat här i 
30 år och kan jättemycket men vem vill veta det? Ingen hade tid med dem. Vad gör de 
med denna kunskap? Det är ju viktigt att få avsluta på ett värdigt sätt.” 

f.d. anställd/projektledare 

5.6 Analys av individernas roll i förändringsarbetet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modell 9 – Angelöws modell applicerad på RU 

Då viljan har pendlat hos och mellan de anställda så har motivationen varierat mellan olika 

tidpunkter. Framför allt var den i början låg, men med tiden kunde ledningen driva på 

förändringarna i allt större utsträckning. Ledningen har troligen fått arbeta hårt med att skapa 

och bibehålla motivationen hos de anställda. Motivationen hos de f.d. anställda och de nya 

anställda skiljde sig åt markant. Arbetet med att engagera och entusiasmera de nya gick 

smidigare än att göra detsamma med de ”gamla”. Något som kan tyckas ha naturliga 

förklaringar då de f.d. anställda blev utan plats i den ”nya” myndigheten, medan de nya tog 

över deras tjänster och välkomnades i organisationen. 

Arbetet med att gemensamt ta fram de modeller som använts har enligt information från RU 

varit ett bra sätt att engagera alla medarbetare. Ledningen bedyrar att de strävat efter att skapa 

möjligheter för de anställda att inverka på och delta i att ta fram den ”nya” myndigheten. 

Chansen att påverka har dock skett inom bestämda ramar och under fasta förutsättningar. 

Responsen på deltagandet från tillfrågade informanter har varit god men de har antytt att 

Vilja  Svårt att motivera de anställda så att de ville bidra till förändringsarbetet.

Delaktighet   Ständigt informerade om vad som skedde. Alla på myndigheten var deltog i 
många av förändringsprocesserna. 

Tilltro  Svårt att skapa  förtroende  till  ledning och  förändringsprocess, då besluten 
var toppstyrda. 

Självförtroende  Självförtroendet hos de anställda har varit  i olika  stadier, eftersom många 
ansåg  organisationsförändringarna  som  personlig  kritik.  Däremot  var 
självförtroendet högt bland de nyrekryterade.  

Information /Kunskap  Löpande  information  till  de  anställda  har  gjort  att  de  fått  kunskap  om 
förändringarna. 

Trygghet    Varierande trygghet då många anställda kände ovisshet inför framtiden. 
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många av de f.d. anställda uppfattade situationen på ett annat sätt. Några av dem menar att de 

f.d. anställda säkert känt sig bortglömda och överkörda. Att skapa det ”nya” RU med vetskap 

om att de skulle sluta måste har inneburit en belastning och varit en påfrestande process. De 

skulle heller inte kunna delta i implementeringen av förändringarna. En betydande orsak till 

att tillfrågade informanter känt sig delaktiga och omhändertagna är att de flesta av dem har 

suttit på en ledande position. Därmed har de varit involverade i förändringarna i större mån än 

de som arbetade ”på golvet”.  

Tilltron från de som intervjuats har varit god då de genomgått sin förändringskurva snabbt 

och därmed tidigt fått en positiv inställning till förändringsarbetet. De har också accepterat 

f.d. Generaldirektörens sätt att leda. De menar dock att flera av de f.d. anställda aldrig fick 

tilltro till vaken ledning eller projekt. Tecken tyder på att en segregation mellan ledningen och 

medarbetarna i organisationen fanns. Något som styrks av en av informanterna som menar att 

”Det har varit mycket vi och dem, mellan de anställda och cheferna. Det har skett en 

polarisering när man har valt arbetsgivarsidan (ledningen). Det är lätt att man anser att 

cheferna är emot en och att det blir en överdriven misstänksamhet.”. Misstänksamhet inom 

organisationen kan ha varit en av fler bidragande orsaker till individernas bristande tilltro. 

Många av dem hade troligen kunnat få större tilltro till projektet om inte alla förändringar 

skett samtidigt, men det är svårt att avgöra i efterhand. En annan orsak till den låga tilltron till 

projektet berodde på att beslutet var toppstyrt och uppfattades som irrationell. Såhär säger en 

f.d. anställd, som arbetat på RU sedan 1968, i en intervju med Sveriges Radio 2006:  

”Det är jobbigt. Om det hade varit ett mer klokt beslut hade jag kunnat acceptera det. 
Men att lägga en ambulerande verksamhet på en ö? Vi ska ju fara runt på det svenska 
vägnätet med våra utställningar. Att starta på en ö tolv mil ut i Östersjön är inte en smart 
idé.”28  

Hanteringen av informationen har enligt ledningen varit en av de viktigaste delarna i 

förändringsarbetet, och utifrån sett har informationsarbetet till stor del bidragit till att 

förändringsarbetet flutit på bra. RU har strävat efter att ligga steget före och önskan om att 

personalen alltid skulle veta allting först tycks ha införlivats. För att hålla personalen 

                                                       

28 Sveriges Radios hemsida (2006) 
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motiverad att fortsätta arbeta samt känna sig betydelsefull var det viktigt att de fick veta vad 

som skedde inom myndigheten. En negativ aspekt skulle vara att de anställda inom 

organisationen känt sig dränkta av information, dock finns inga tecken på detta. Det torde ha 

varit svårt att ta till sig all information och samtidigt försöka fokuserade på sig själv och sin 

framtid, om man riskerar att bli av med jobbet. 

Trygghetsstiftelsen kopplades in i ett tidigt skede och har underlättat för de f.d. anställda att 

gå vidare efter avslutad tjänst på RU. Myndighetens arbete med att visa att alla anställda var 

viktiga oberoende av vilket beslut man än tog, att sluta eller följa med, och man skulle känna 

sig uppskattad. Kulturministerns uttalande om myndigheten, att beslutet borde kunnat hävas, 

måste ha inneburit mycket extra arbete för ledningen då de anställda blev förvirrade över sin 

situation, och ingavs hopp om att behålla sin tjänst. Något som inte bidrog till att öka 

tryggheten för personalen.  

Att skapa självförtroende hos de anställda kan tänkas ha varit svårt då många tog beslutet om 

omlokaliseringen och förändringsarbetet som personlig kritik. Röster inom RU menar att flera 

anställda såg sin tjänst som en identitetsförankring, att de ”var” sitt jobb. Ledningens vilja att 

förändra så pass mycket och tankar om att myndigheten inte längre fungerade som önskat, kan 

ha bidragit till en identitetskris hos de anställda. Delaktigheten har dock kunnat bidra till att 

självförtroendet har stärkts hos några av de anställda, att de känt sig betydelsefulla för 

myndigheten.  

RU hade behövt lägga mer resurser på kompetensöverföringen. Då hade de anställda inte 

behövt undra över vem de skulle lämna sin kompetens till och därmed kunnat känna sig mer 

välbehövda och uppskattade.  Det finns några ur den f.d. personalen som idag fortfarande har 

kontakt med RU och de nya anställda, för att kunnat bistå med specifik och kompetens, vilket 

visar tecken på upprättad motivation. Det innebär också att RU lyckats skapa eller bibehålla 

självförtroendet hos några, som än idag känner sig länkade till och välbehövda av 

myndigheten.  

Ifrån ledningens sida har stor vikt lagts vid att de anställda skulle känna trygghet, tillit och 

självförtroende under förändringsprocesserna. De har i vissa skeden, som t.ex. med 

byggprojektet, tagit in de anställda för sent då mycket redan var färdigställt, och andra gånger 

har de involverats redan från dag ett och kunnat påverka i största möjliga mån. I och med att 
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de anställda var i olika faser under förändringsarbetet har det skapat svårigheter att engagera i 

alla lägen. I vissa projekt krävdes snabba beslut och då en del individer ej hann komma till 

insikt med eller funnit sin roll i förändringsarbetet kan de ha känt sig undanskuffade och 

därmed ej delaktiga. Eftersom de f.d. anställda befann sig i olika faser beroende på hur länge 

de skulle vara kvar på myndigheten måste det ha varit svårt att engagera dem. 

Då den f.d. Generaldirektören ansåg att processen var för långt skriden och inte ville riva upp 

beslutet vid Kulturministerns uttalande i media, kan många av de anställda ha blivit stötta och 

arga för att hon inte ville avbryta omlokaliseringen. Tankar om att RU inte hade för avsikt att 

göra allt för att rädda deras jobb kan i det läget ha formulerats. Om processen avbrutits skulle 

de givits chans att behålla sitt arbete.  

Ledningen ger sken av att ha bedrivit en stark ledarposition, vilket har bekräftats av 

informanterna. Några menar att ”man ska vara tydlig, men det finns en rädsla av att vara det 

och därmed få det emot sig”. En del föredrar starka ledare som är tydliga, som ”styr rakt och 

konkret”, men menar att det fanns anställda som inte var av samma åsikt. En av informanterna 

menar på att ”Det är ju ändå ledningen som sätter ribban, om inte ledningen hela tiden 

formulerar sig … så är det ju väldigt svårt för personalen i organisationen att göra det.”. I den 

situation som RU befann sig i tyckts det ha fungerat med handfasta metoder och en tydlig 

ledning för att kunna genomdriva förändringarna. 

Myndighetens personalhantering har fått positivt kritik från fackförbundet ST som varit 

inblandade i hanteringen av de anställda i förändringsarbetet. Att det var viktigt att lägga 

betydande resurser på personalen verkar inom RU ha varit en stark grundtanke. De har varit 

medvetna om att allt som de f.d. anställda med negativ inställning sagt och gjort kan skada 

verksamheten. De menar att ”Dessa är alltid ambassadörer för RU, även om de har slutat på 

myndigheten.”. Medvetenheten har nog varit en bidragande orsak till det stora engagemanget 

från ledningen om att involvera och motivera personalen.  

Ett mindre lyckat val som togs i förändringsarbetet, som RU själva påpekar, var att två viktiga 

händelser planerades till samma dag. Samma datum sattes för den nya organisationen att träda 

i kraft, 1 okt 2006, samtidigt som de anställda skulle lämna svar på om de önskade ha ”prova 

på” anställning eller avsluta sin tjänst. Hade de f.d. anställda fått möjlighet att prova på den 
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nya projektinriktade organiseringen innan de fattade sitt beslut, skulle kanske fler ha kunnat 

engageras till att flytta med myndigheten till Gotland. 

F.d. Generaldirektören och enhetsledaren/marknadskommunikatören bedyrar misstaget med 

att låta de f.d. anställa och de nya anställda gå sida vid sida under en period. De nya anställda 

kom in med ny kraft, vilja och engagemang, medan många av de ”gamla” var negativt 

inställda. En ”dålig” stämning fanns, där kreativitet och engagemang inte fick plats. Eftersom 

majoriteten av personalen från början var negativt inställda hade de svårt att accepterade de 

individer som med tiden fick en positiv inställning. Något som troligen också medförde en 

negativ inställning till de nya anställda. Några av informanterna uttrycker situationen såhär: 

”Man har börjat sitt arbete och någon annan ska avsluta det. Det skapar irritation. Många 
var ledsna och upprörda då deras drömjobb gick förlorat, medan de nya var glada över att 
ha funnit sitt.”  

”De kommer och tar våra jobb”. 

”Vissa borde ha lämnat mycket tidigare, och tänkt på sig själva” 

”Vi skulle ha delat på de två arbetsgrupperna tidigt, vi gjorde såhär för att vara snälla”  

 

6. Från en myndighet i kris till en myndighet i  
stark förnyelse 

Inom såväl verktygsperspektivet som symbolperspektivet finns idéer om hur organisationer 

kan skapa legitimitet. Finns det möjligheter för RU att skapa legitimitet? Det kan tänkas att 

denna möjlighet finns via myndighetens användande av institutionaliserade standarder under 

förändringsarbetet. Deras sätt att genomföra de processer som förändringarna krävt grundas 

allt igenom i förklaringar och orsaker. Användandet av recept kan medföra konsekvenser för 

självuppfattningen, något som dock inte tycks ha påverkat RU. Ett exempel på detta är då den 

mediebyrån som förde enskilda samtal med medarbetarna fick samstämmiga svar av de 

tillfrågade. De tolkade detta som att RU har lyckats i sitt arbete med att förmedla en enad 

intern bild av myndigheten.  

Eftersom RU i sin vardagliga verksamhet påverkas av sin omgivning var inhämtandet av 

extern hjälp och inspiration i förändringsarbetet naturlig. Myndigheten har sökt organisationer 
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och företag som de stävar efter att efterlikna. Därmed har de kunnat bygga en ”ny” myndighet 

via imitation av framgångsrika företag. RU har förmedlat att de fått en chans att sätta samman 

en arbetsplats byggd på drömmar och förväntningar via idéer som aldrig kunnat införlivas i 

den gamla myndigheten. 

RU har utformats och omformats efter vad som skulle uppnås vid en specifik tidpunkt, att 

omlokalisera och förändra organisationen. De har i detta arbete använt sig av recept för att 

uppnå önskat resultat. Myndigheten har i sitt sökande efter recept hållit sig uppdaterade om 

aktuella sådana genom att inspireras av kringliggande organisationer och därmed sett hur 

recepten fungerar i praktiken. 

Det går härleda idéer från både verktygsperspektivet och symbolperspektivet på RU:s 

förändringsarbete. Att kombinera inhämtade idéer, även om detta inte från RU varit medvetet, 

har varit ett sätt att plocka ut de bästa för situationen och därmed integrera valda arbetssätt 

inom myndigheten. Strävan efter att arbeta mer projektinriktat och förtydliga yrkesrollerna 

samt att nå ut bättre internt och externt kan ses som en strävan efter att effektivisera 

myndigheten. Deras arbete med att samla gemensamma dokument inom myndigheten och 

skapa ett tydligare internt informationsarbete är en annan aspekt på effektivisering. Valda 

recept har bidragit till de beslut och åtgärder som myndigheten tagit genom hela 

förändringsarbetet. RU önskar även utveckla myndigheten, bl.a. genom de nya värderingarna, 

visionen och missionen, samt de nya arbetssätt som implementerats i och med 

förändringsarbetet. 

De aspekter på RU:s förändringsarbete som går att härleda till symbolperspektivets idéer, är 

bl.a. synen på att de idéer som implementerats i organisationen ska fungera som symboler. 

Legitimitet, härlett till ovan nämnda perspektiv, kan skänkas till myndigheten genom deras 

strävan att fördela makten inom organisationen. Något RU har haft för avsikt att göra då de 

involverat de anställda i att delta i förändringsarbetet. Myndighetens medvetenhet om 

omgivningens påverkan är ännu en aspekt som går att återkoppla till symbolperspektivet.  

Som tidigare nämnt stämmer RU:s syn på ett recepts livscykel ihop med den syn som 

härstammar från verktygsperspektivet, då myndigheten anser sig tagit fram modeller och idéer 

internt. Dock tolkar vi som observatörer det som att RU omedvetet fått inspiration till sina 

internt skapade idéer från externa aktörer och recept. Något som kan härledas till 
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symbolperspektivets syn på recepts livscykler, att recept cirkulerar i samhället och ständigt 

omformas. Att de använt sig av ”nya och egna” recept tolkas dock inte som en strävan efter 

att jaga nyheter, utan snarare som att på bästa sätt anpassa arbetssätten efter önskade resultat.   

Något som är intressant att fundera över gällande RU:s förändringsarbete är valet av de idéer 

som använts. Mot bakgrund av det förändringsarbete myndigheten genomfört, har de valt att 

använda idéer som är anpassade till situationen? En annan aspekt är att fundera kring hur 

myndigheten skulle se ut idag om en annan Generaldirektör suttit på den ledande positionen. 

Som tidigare nämnt påverkar ledaren till stor del förändringarnas utsikter, vilket tyder på att 

en annan ledare hade skapat ett annorlunda RU. Därmed har val av idéer, inspiratörer, 

närmaste medarbetare, arbetsprocesser och mycket mer hanterats på ett annat sätt.  

Att de informanter som vi talat med är nöjda med förändringsarbetet går inte att ta miste på. 

De har till oss förmedlat en bild som delvis är rosenröd, delvis är kolsvart. Intrycket är att de 

arbetat hårt i val av idéer och implementeringen av dessa, samt att de aldrig tvekat i sina 

beslut. De har förmedlat en bild av att arbetet har styrt rak kurs igenom hela 

förändringsprocessen och att de varit noga med att sätta tydliga riktlinjer för 

förändringsarbetet. En tolkning vi gör är att medvetenhet har påverkat RU i alla aspekter, men 

också bidragit till att de kunnat vara tydliga i sin målformulering och i förväntningarna på 

förändringsarbetet. Att RU genomfört alla processer parallellt är någonting vi förundras över, 

speciellt då det skett under en så kort tidsperiod. Eftersom att förändringarna påverkat på så 

många plan inom myndigheten har det gjort det svårt att få en tydlig överblick över hela 

förändringsarbetet.  

Vi önskar peka på, precis som RU själva är medvetna om, att det stora problemet har varit 

hanteringen av personalen. Den övergripande känslan vi får är att förändringsarbetet har haft 

en så central position i omlokaliseringen att de f.d. anställda inte fått det utrymme de önskat. 

Enligt f.d. Generaldirektören och enhetsledaren/marknadskommunikatören hade alla 

förändringar inte kunnat genomföras utan en omlokalisering. Skulle en liknande process 

genomföras en andra gång tror vi att RU skulle låta betydligt större fokus få ligga på de 

anställda och kompetensöverföringen.  

Tankar som formuleras i våra huvuden nu när denna uppsats lider mot sitt slut är bl.a. hur RU 

ska hantera ”kompetensen” inom myndigheten framöver, eftersom de inte lyckades 
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genomgöra en gedigen kompetensöverföring. Har myndigheten urlakats på viktig kunskap 

och erfarenhet som gör sig påmind tids nog? Eller kan de, genom att bl.a. hålla kontakten med 

f.d. anställda, lyckas bibehålla kompetensen inom myndigheten? Avsaknaden av kunskap och 

erfarenhet från den tidigare organisationen öppnar upp för nya anställda att bidra med ny 

kunskap. Det tillåter även formandet av det ”nya” RU, något som är viktigt för de nya 

anställdas att få delta i, samt för myndighetens utveckling framöver. Det bästa tänkbara hade 

emellertid varit om myndigheten hade genomfört en fullständig kompetensöverföring för att 

sedan kunna ”krydda” det med de kunskaper som de nya anställda fört med sig in i 

organisationen. 

Ytterligare tankar från oss observatörer kretsar kring hur myndigheten kommer att fortsätta 

sitt arbete framöver. Hur ska de arbeta med de uppsatta målen med förändringarna? Det ska 

bli spännande att följa myndigheten i deras framtida arbete, samt förhoppningsvis se effekter 

av förändringsarbetet och omlokaliseringen. 

Vi önskar avsluta denna uppsats med att återge några citat ifrån de intervjuade personerna: 

”Idag känns det bra. Jag är nöjd med vad som blivit och besättningen. Nu är nu. Jag valde 
från början att bli positiv till detta, att ha en bra inställning. Jag var först med att 
bestämma mig för att flytta med” 

    Enhetsledare/marknadskommunikatör 

 

”Vi bestämde oss också för att okej vi kan inte påverka det här beslutet, det är ingen idé, 
ingen vits att uppehålla oss vid all ilska och irritation över det här utan vi måste nu lägga 
all vår kraft för att försöka göra det så bra som möjligt och utveckla verksamheten utifrån 
de nya förutsättningarna, så bra som möjligt. Och inte minst jag då i min ledande roll fick 
varje dag kliva upp ur sängen och ha det fokuset för att orka hantera det här, det var helt 
enkelt så krävande. Fokusera på det som var nya möjligheter, och försöka hitta lösningar 
på det som skulle vara svårigheter.”  

Generaldirektören 

 

”Det har varit hemskt att se medarbetarna bryta ihop!”  

Personalspecialist 
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”… men sen är det ju aldrig fel med nytänkande, klart att man inte ska ändra ett vinnande 
koncept, men det finns mycket förändringsarbeten som har något bra med sig också. Jag 
tror att det är väldigt viktigt att den nya personalen är med och skapar det nya RU.”  

Planeringschef 

 

”RU har gått ifrån en myndighet i kris till en myndighet i stark förnyelse.” 

Enhetsledare/marknadskommunikatör 

 

6.1 Kritik till den egna uppsatsen 

Som tidigare nämnts i metodkritiken är frånvaron av de f.d. anställda påtaglig. Denna uppsats 

skildrar endast ledningens perspektiv på förändringarna, samt vad dessa har för uppfattning 

om vad de f.d. anställda ansåg om förändringsarbetet. En rikare uppsats hade förmått 

produceras om de f.d. anställda varit delaktiga.  

Uppsatsen skildrar RU:s förändringsarbete via en bild endast utifrån röster inom RU. Hade 

intervjuer med konsulter och politiker gjorts, som i högsta grad varit involverade i 

förändringsarbetet, skulle en annorlunda bild kunnat förmedlas.  
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