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Sammanfattning 

Organisationsförändringar och förändringsledarskap ses ofta som förutsättningar för att 

anpassa organisationer och företag efter samhället eller nya normers förändrade förväntningar 

på dem. Många är de organisationer som inte klarat att hålla jämna steg med sin nutid och 

därför har fått se sig omkörda av konkurrenter i brist på nytänkande. Myndighetsvärlden har 

dock andra förutsättningar för sin överlevnad än vad näringslivet har och låter sig sällan 

påverkas av samma incitament. Genom mina studier kom jag i kontakt med en myndighet, 

som i en avhandling porträtterades som trög, kvinnofientlig och mansdominerad, den 

presenterades som formligen blind för kvinnors företagande och fångade så mitt intresse. 

Dock har min uppfattning ändrats drastiskt efter att även ha uppmärksammat att 

organisationen har tagit en helt ny väg sedan den avhandlingen skrevs. Frågan som uppstod 

var då hur man hade gjort denna förändring?  Då samtliga myndigheter har ett pågående 

jämställdhetsuppdrag från regeringen att förhålla sig till uppstår även den omvända frågan, 

hur kunde detta få pågå så länge?  

Uppsatsens syfte är att beskriva hur förändringsledarskap gjordes. Hur gör man för att få 

tillstånd en genomgripande och hållbar organisationsförändring i en större organisation, som 

en myndighet är? Studien diskuterar ett antal övergripande frågeställningar genom 

retrospektiv fallstudie med intervjuer med sex chefer som arbetade vid organisationen vid 

tiden för omorganisationen. Studien har gjorts utifrån litteraturstudier i för studien relevanta 

områden. Med stöd av olika teoretiska begrepp har intervjustudien konstruerats och det är 

även utifrån dem som resultaten problematiserats. 

Organisationsforskningens och förändringsledarskapets olika aspekter finns väl beskrivna och 

täcker alla delar av organisationsområdet. Det är dock svårt att hitta litteratur som beskriver 

hur omorganisationer går till, däremot finns det många goda råd och enskilda områden som 

beskriver vad man bör tänka på. Sammantaget är ledarskapslitteraturen väldigt innehållsrik 

men ofta mer teoretiskt inriktad. Den pedagogiska organisationslitteraturen beskriver ofta 

tankesätt och handlingsramar och ger en djup förståelse för mänskligt beteende. 

Intervjuerna genomfördes på myndighetens kontor med två nivåer av chefer som antingen har 

lett förändringsarbetet eller deltagit i det. Dels har de tre högsta cheferna med GD i topp fått 

återge sin syn på orsaks-, planerings- och utförandeförloppet, och dels har tre chefer med eget 

personalansvar deltagit. Intervjuerna visar att förändringar görs med aktiva handlingar 

grundade på tydliga beslut, de kräver tålamod, dialog och kanaler för medarbetare och chefer 

att få ventilera oro, motstånd och farhågor.  

Resultatet visar också med stöd i litteraturen hur förändringsarbetet har flyttat myndigheten 

från en strukturell plattform till en annan. Kulturen har förändrats, likaså intern och extern 

kommunikation, medarbetarnas syn på sina yrkesidentiteter och en djupare förståelse för 

genus- och jämställdhetsmedvetenhet är förankrad i organisationen. Processer kring 

bedömning och fördelningen av medel mellan könen har också helt gjorts om. 
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När jag började på Vinnova så visste jag ju inte vad jag egentligen började på 

för någonting, men … jag tyckte bara att det var så väldigt spännande att det 

skulle vara en innovationsmyndighet - men som själv var helt 

oförändringsbenägen. 
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Förord 

Att skriva uppsats är kanske på pappret inte så väldigt svårt men det är det - och av flera 

anledningar. Det händer ofta genom skrivandet och förklarandet att det uppstår tvivel om att 

idén som har fångat ens intresse mycket nog för att vilja skriva om den, kanske inte räcker till. 

Man inser också någonstans inom sig att det där ganska tunna ursprungsmaterialet som man 

har lyckats formulera till en skiss senare kommer att växa, frågan är bara hur stort? Full av 

ambitioner och med en samtidig övertygelse om att senare visst kunna skära i alstrets alla 

spännande vindlingar undrar man till slut hur det gick till. Hur blev det lilla så stort, hur blir 

det rakt i sin riktning och vad måste egentligen bort? Min slutsats av uppsatsskrivandet är att 

uppsatsskrivande ger idéer till ännu mer skrivande, för det finns så väldigt mycket som 

behöver tittas närmare på.  

För oumbärlig stöttning och för ett outsinligt tålamod, för peppande ord, smarta kommentarer 

och för trevliga samtal vill jag rikta mitt allra varmaste tack till min handledare Elisabet 

Nihlfors. Du är fantastisk och ditt engagemang blir man rakt igenom glad av!  

Att skriva masteruppsats har varit spännande och väldigt roligt, men naturligtvis också svårt 

och ibland med ett alldeles oöverstiglig motlut. Bitvis har hela hemmet varit min arbetsplats, 

har det sett ut som i alla fall. Tack kära Niklas och vår familj för glada tillrop, för ert 

överseende med mig, för rösen av papper och böcker och för att ni har stått ut med humorn i 

behåll. 

Jag vill också tacka Vinnova och mina informanter. Jag hade aldrig kunnat föreställa mig att 

jag skulle få så mycket hjälp eller mötas av ett sådant genuint intresse för vad jag höll på med. 

Ett stort tack för er stora generositet och för era såväl givande som bitvis mycket roliga 

intervjuer. 

Tack också kära vänner Marianne, Widde och Kicki för alla uppsträckningar och för att ni 

ständigt tror att jag kan.   
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KAP 1 INLEDNING 

Inledning 

På en kurs inom masterprogrammet för pedagogiskt ledarskap läste vi Malin Lindbergs 

(2010) avhandling Samverkansnätverk för innovation. I avhandlingen presenterades Vinnova, 

Sveriges innovationsmyndighet, i beska ordalag som en organisation närmast blind för 

kvinnlig kompetens. Det Vinnova som beskrevs i avhandlingen anklagas för att ägna sig åt en 

systematisk snedfördelning av innovationsmedel mellan sökande beroende på kön.  

Kritiken pekade speciellt på hur innovationsforskning och innovationspolitik fokuserade på 

mansdominerade näringar och manligt företagande, företrädesvis industriområdet, genom att 

de tilldelas nära 80 procent av de totala medlen. Kvinnodominerade näringar och kvinnligt 

företagande, oftare förekommande inom service- och upplevelsenäringar, ansågs inte 

likvärdigt relevanta i innovationspolitiken trots att de uppmärksammades som såväl 

dynamiska som kunskapsbaserade fält och viktiga för Sverige. Vinnova hade tidigare också 

fått kritik för att inte ha arbetat mot de mål om jämställdhetsperspektiv som regeringen satt 

upp för alla myndigheter.  

Det var kraftigt provocerande läsning, att en så uppenbart diskriminerande politik gentemot 

kvinnlig kompetens tilläts pågå i en statlig myndighet. Vid en internetsökning på Vinnovas 

hemsida 2016 förändrades dock bilden av organisationen. Det visade sig att sedan 

avhandlingen publicerades 2010 hade ett omfattande förändringsarbete genomförts och att 

Vinnova nu presenterade sig som en myndighet med ett tydligt jämställdhetsfokus. 

Enligt uppgifterna på hemsidan fick Vinnova 2009 en ny generaldirektör (GD) som efter sitt 

tillträde arbetade med att förändra myndigheten till en större organisationell 

genusmedvetenhet, hon skrev också själv om detta på myndighetens hemsida
1
. Vinnovas 

organisation ser för den utomstående mycket annorlunda ut idag än tidigare och har en tydlig 

jämställdhetsprofil som tydliggörs i myndighetens marknadsföring av sig själv. GD har 

förmedlat på myndighetens hemsida att hon har ett eget engagemang för industri och teknik 

samt att Vinnova arbetar för att lyfta fram kvinnlig kompetens i kombination med 

industriellt/tekniskt intresse. Utöver detta har Vinnova organiserats om helt och hållet. 

 

 

 

                                                 

 

1
 http://www.vinnova.se/sv/Aktuellt--publicerat/Debattartiklar/2013/Jamstalld-tillvaxt---en-svensk-innovation/ 
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Utgångspunkt 

För att få tillstånd en kursändring som innefattar en ökad genusmedvetenhet på en myndighet 

av Vinnovas storlek är det min mening att detta fordrar en ledning med stor kompetens och 

goda kanaler för kommunikation. I studien vill jag skildra förändringsprocesserna och 

kommunikationen i myndigheten från det som var situationen före 2010 till 2017. 

Disposition 

I kapitel 2 presenteras syfte och frågeställningar. Kapitel 3 Myndighetsområdet presenterar 

myndigheten Vinnova och generaldirektörens uppdrag från Vinnovas uppdragsgivare 

regeringen. I kapitlet redogörs även kortfattat för universitetens uppdrag och synen på 

kvinnlig kompetens som det framgår av deras uppdrag. Avslutningsvis presenteras en 

övergripande bild av Vinnovas policy kring genusmedvetenhet. I kapitel 4 Metod, redogör jag 

för mitt tillvägagångssätt, vilket omfattar litteraturstudier, tidigare forskning och 

undersökningsmetoden. I kapitlet finns även urval, bearbetning av data samt reliabilitets- och 

validitetsaspekter på undersökningen. Kapitel 5 innehåller en litteraturöversikt utifrån ett antal 

begrepp (se kap 4). För att göra intervjumaterialet överskådligt presenteras inledningsvis, i 

kapitel 6 informanterna, deras positioner på Vinnova samt deras respektive bakgrunder för att 

sedan redogöra för intervjuernas resultat. Analysen presenteras i kapitel 7, följt av diskussion i 

kapitel 8 och avslutade reflektioner i kapitel 9. 
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KAP 2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syfte 

Syftet med uppsatsen är att öka kunskapen om hur Vinnovas ledning gjorde för att få tillstånd 

den genomgripande organisationsförändring som jag uppfattar att myndigheten har genomgått 

mellan 2010 och 2017 och vad detta arbete har mynnat i.  

Frågeställningar 

1. Hur såg ledarskapet och styrningen ut i myndigheten fram till 2010? 

  

2. Har sammansättningen och kompetenserna bland medarbetarna förändrats från före 

2010 till 2017? 

3. Vad gjorde GD för att förändra organisationen?  

4. Har Vinnovas organisationskultur förändrats? 

5. Har Vinnovas sociala struktur förändrats? 

6. Har kommunikationen hos Vinnova förändrats internt och externt till följd av 

förändringsarbetet? 

7. Hur arbetar Vinnova med att öka genusmedvetenheten i organisationen?  

En hypotes i arbetet har varit att en organisation som väljer att förändras är en organisation 

som är intresserad av lärande och det är en organisation som styr mot ett konkret mål. I det 

här fallet är den undersökta organisationen dessutom en innovationsmyndighet. Det gör i sin 

tur att det finns en förväntan på att den är en innovativ arbetsplats med kreativa medarbetare 

som har hög kompetens.  

Avgränsningar 

Studien fokuserar endast på förändringsarbetet under tidsintervallet från september 2009 till 

maj 2017, även om startåret på sina ställen anges till 2010. Anledningen till att de olika 

startåren anges är att GD visserligen tillträdde 2009 men att inga synliga förändringar i 

organisationen genomfördes före januari 2010. Detta framgår i redovisningen av intervjuerna 

(kapitel 6). 

Uppsatsen fokuserar på chefskap och ledarskap, från generaldirektör till HR-chef till 

förvaltningsdirektör och enhetschefer. Då undersökningen syftar till att ta reda på hur 

förändring görs som aktivitet genom ledarskap kommer endast chefsperspektivet att 

undersökas.  
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KAP 3 MYNDIGHETSOMRÅDET 

I avsnittet presenteras studieobjektet för min undersökning och dess kontext. Genom att 

placera de institutionella sambanden mellan olika strukturer konkretiserar jag 

innovationsmyndigheten Vinnovas position inom svenskt näringsliv och hur dess funktion 

indirekt påverkar såväl samhällsutveckling som akademisk forskning, bl.a. genom val av 

studier, arbete och engagemang. Inledningsvis presenteras myndigheten kort för att sedan 

följas av en beskrivning av uppdraget. Därefter presenteras ett annat myndighetsfokus, den 

akademiska, genom att lyfta fram hur universitetens uppdrag ser ut när det gäller forskning, 

samhälle och näringsliv. Avslutningsvis finns ett avsnitt om hur intresset för kvinnlig teknisk 

kompetens och genusmedvetenhet ser ut i såväl Vinnovas som universitetens uppdrag.  

Verket för innovationssystem  

Verket för innovationssystem, Vinnova, är en statlig myndighet som ligger under 

Näringsdepartementet och är den svenska kontaktmyndigheten för EU:s ramprogram för 

forskning och innovation. Genom detta är verksamheten även inriktad på att stärka 

internationell samverkan. Myndigheten är regeringens expertmyndighet inom det 

innovationspolitiska området. Hos Vinnova arbetar ungefär 200 personer och de har kontor i 

både Stockholm och i Bryssel.
2
  

Vinnova har till uppgift att bidra till projekt som främjar hållbar tillväxt genom att förbättra 

förutsättningarna för innovation i Sverige. Detta görs främst genom att Vinnova tillför 

ekonomiskt stöd till innovationsprojekt och forskning som krävs för att kunna utveckla nya 

lösningar på befintliga problem inom verksamhetsområdena teknik, transport, kommunikation 

och arbetsliv samt genom finansiering av behovsmotiverad forskning.
3
 Myndigheten satsar 

långsiktigt på starka forsknings- och innovationsmiljöer och har även till uppgift att stimulera 

samverkan mellan näringsliv, universitet och högskolor, offentlig verksamhet och 

civilsamhället.  

Vinnova satsar årligen ca tre miljarder kronor på olika projekt för att främja innovation. 

Merparten av pengarna fördelas efter utlysningar där universitet, företag, offentliga aktörer 

och andra organisationer kan söka finansiering för sina projekt. Dessa följs sedan upp och 

utvärderas kontinuerligt och regelbundna analyser görs av insatsernas effekter.
4
  

Regeringskansliet sammanfattar i Mål för innovation (bilaga 1) de mål som regeringen har 

fastställt att staten ska verka för. Genom att stärka landets innovationsförmåga vill man bland 

                                                 

 

2
 https://www.vinnova.se/om-oss/sveriges-innovationsmyndighet/om-vinnova/ 

3
 http://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/verket-for-innovationssystem-vinnova/ 

4
 https://www.vinnova.se/om-oss/sveriges-innovationsmyndighet/om-vinnova/ 
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annat möjliggöra nya arenor av jobb samt samarbeta brett nationellt med arbetsmarknaden, 

näringsliv och forskarvärlden. Vinnova har enligt svensk författningssamling 1-3 §§ (SFS 

2009:1101) (bilaga 2) tre primära uppgifter: att främja hållbar tillväxt genom finansiering av 

forskning och utveckling av innovationssystem, att bidra till och stärka forskning inom 

högskola och industri samt sprida information om forskningen till allmänheten, samt att 

stimulera internationellt samarbete som stärker svensk forskning och innovation och bidrar till 

nytta för Sverige. 

Universitet och högskolor 

Även universitetet är en myndighet och lyder under ett flertal lagar, bland andra 

högskolelagen och förvaltningslagen. I Sverige finns idag ca 50 högskolor och universitet 

men även ett antal enskilda aktörer. Hösten 2016 fanns det drygt 340 000 registrerade 

studenter vid högskolorna i Sverige och 15 % av dessa fanns inom teknikområdet.
5
 

Universitet och högskolor har tre grundläggande uppgifter: att bedriva utbildning, att bedriva 

forskning och att samverka med det omgivande samhället. Den senare burkar kallas ”den 

tredje uppgiften” och innebär att universiteten ska dela med sig av kunskap, det vill säga att 

forskningen ska komma till nytta. Universitet och högskolor ska ”sprida kännedom om 

forskning och utvecklingsarbete. Kännedom skall också spridas om vilka erfarenheter och 

kunskaper som har vunnits och om hur dessa erfarenheter och kunskaper skall kunna 

tillämpas".
6
    

Enligt 1 kap. 5 § Högskolelagen (1992:1434) står följande:  

– Högskolorna skall i sin verksamhet främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande 

och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social 

välfärd och rättvisa. 

– I högskolornas verksamhet skall jämställdhet mellan kvinnor och män alltid iakttas och 

främjas. 

– Högskolorna bör vidare i sin verksamhet främja förståelsen för andra länder och för 

internationella förhållanden. 

– Högskolorna skall också aktivt främja och bredda rekryteringen till högskolan. Lag 

(2005:1208).   

I sin Plan för jämställdhetsintegrering 2017–2019 formulerar Uppsala universitet att i enighet 

med regeringens regleringsbrev för budgetåret 2016 för universitet och högskolor
7
 att arbeta 

för en jämställdhetsintegrering. Av sagda regleringsbrev framgår att universitetet ska nå de 

                                                 

 

5
 http://www.uka.se/download/18.667441fa15af4fb7b21126b3/1497612948871/arsrapport-2017.pdf 

6
 https://www.filosofi.uu.se/om-oss/tredje-uppgiften-och-media/ 

7
 https://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?RBID=17189 
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fastställda målen (enligt prop. 2008/09:1, bet. 2008/09:AU1, rskr. 2008/09:115) i fråga om 

lika möjligheter till karriärvägar, könsbundna studieval och genomströmning. Planen ska 

innehålla de aktiviteter, behov och mål som universitetet ämnar vidta, och på vilket sätt 

jämställdhet ska integreras i verksamheten och bli en del av de ordinarie processerna. I Plan 

för jämställdhetsintegrering 2017–2019
8
 skriver universitetet att:  

Jämställdhets- och likavillkorsarbetet kan emellertid utvecklas ytterligare och 

kompetensen inom området varierar inom universitetet. Inom universitetets 

institutioner, fakulteter och vetenskapsområden samt inom förvaltningen skiljer 

sig den lokala organiseringen, uppdragsbeskrivningarna och resursfördelningen 

åt, vilket gör det svårt att skapa en överblick av det sammantagna 

likavillkorsarbetet och de samlade resultat som uppnås. Uppsala studentkår har i 

sin rapport från 2016 ”Lika villkor men på vilka villkor?” uppmärksammat 

bristen på tydligt stöd från chefer och ledare vid universitet, vilket gör det svårt 

att omvandla det starka engagemang som finns hos många anställda och 

studenter till faktisk förändring och utveckling. Likaså uppmärksammar 

rapporten bristen på centralt stöd för likavillkorsarbetet. 

 

 En probleminventering av lika villkorsarbetet vid universitetet visar att det finns 

brister och/eller negativa effekter av olika karaktär och betydelse vad gäller 

jämställdhet och lika villkor. Generella problem är till exempel ojämställda 

löner och högre sjuktal för kvinnor. Det finns också relativt väl identifierade 

problem kring intern resursfördelning, rekrytering och kompetensförsörjning 

liksom avseende meritering och karriärvägar. Inom utbildningsområdet har till 

exempel könsbundna val av utbildningar, brist på genusperspektiv och 

normmedveten pedagogik samt svårigheter att kombinera studier med 

föräldraskap uppmärksammats och åtgärder vidtagits i viss, men inte i tillräcklig 

omfattning. 

Universitetet är väl medvetet om att det finns ett behov av en genomgripande upprustning av 

genusmedvetenhet och jämställdhet både högt och lågt i organisationen. Planen beskriver 

nuvarande skillnader mellan kvinnliga och manliga medarbetares möjligheter och rättigheter i 

universitetet, om arbete, hälsa, löner, karriärvägar och resursfördelning. Även kvinnliga och 

manliga studenter missgynnas som det ser ut. Stereotypa könsbundna val av utbildning, 

institutioner som saknar genusperspektiv på sina arbetssätt och normativ pedagogik som 

hämmar ettdera könet påverkar synen hos studenterna på vad de kan kunna eller lära sig. 

                                                 

 

8
 http://regler.uu.se/digitalAssets/645/c_645008-l_3-k_ufv2016-418plan-for-jamstalldhetsintegrering-uu-2017-

2019.pdf 
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KAP 4 METOD 

I detta kapitel beskrivs arbetet i studien. Inledningsvis presenteras urvalet av litteratur, samt 

de teoretiska begrepp som har valts. Därefter redovisas hur den kvalitativa delen i av studien 

är upplagd och valet av metoder. Sist i kapitlet diskuterar jag de forskningsetiska principerna 

i förhållande till genomförandet av studien. 

 

Uppsatsen består av såväl litteraturstudier i ämnet som intervjuer med sex chefer som arbetar i 

samma organisation men på olika chefsnivåer. Genom intervjuerna vill jag låta informanterna 

berätta hur de i sin ledarroller har arbetat med Vinnovas förändring i organisationen. 

Litteraturstudier, tidigare forskning och valda begrepp 

I sökandet efter litteratur har jag använt ett antal förutfattade meningar, antaganden om vad 

som ingår i aktivt förändringsledarskap och i styrning generellt. Litteraturen som används i 

avsnittet har jag sökt fram genom Uppsala universitets bibliotekstjänst. Dessa har i sin tur, 

genom läsning av innehållsförteckningar och referenslistor lett vidare till andra källor. Genom 

att läsa innehållsförteckningar inom främst det pedagogiska organisations- och 

organiseringsområdet fann jag att litteraturen påtagligt ofta handlade om ett antal 

huvudbegrepp som därför prioriterades. Trots att varken genus eller jämställdhet fanns med 

bland sökorden, förekom begreppen och deras relevans för området i den litteratur som bäst 

svarade mot mina sökord. 

Sökorden som användes var: Kommunikation, organisation, ledarskap, förändringsledarskap, 

förändring, styrning, organisationskultur, innovation, management, organisatoriskt lärande 

och lärande. 

Uppsatsen har ett tydligt fokus på förändringsledarskap och hur chefer och ledare kan 

åstadkomma detta. Därför sökte jag på litteratur som handlar ledarskap och förändring. Här 

var avsikten att se om det fanns någon form av dokumentation för hur större 

förändringsarbeten brukar genomföras och vad som kan förväntas av den eller de som styr 

förändringar. Vidare har jag granskat en hel del litteratur om ledarskap som bottnar i 

pedagogikämnet men också management/ekonomi.  

Efter att ha konstruerat en karta över ”generellt ledarskap” gick sökningen vidare till att 

involvera innovation i olika former. Tanken var att få förståelse för hur en arbetsplats som 

arbetar med innovation fungerar och kanske till och med avviker från andra arbetsplatser, 

även med åtanke att det är fråga om en myndighet. I min sökning i databasen hittade jag en 

hel del litteratur som rör sig mellan ämnena management och kreativitet, 

innovationsledarskap och förändrings- och utvecklingsarbete. Vidare har jag sökt efter 
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konkret litteratur om innovationsområdet för att hitta texter som i grundläggande ordalag 

berättar om hur innovation kan definieras.  

Begrepp som organisatoriskt lärande, lärande organisation, processer, styrning/ledning, 

pedagogiskt ledarskap, organisationskultur, struktur och kommunikation är basen i all 

organisationslitteratur och det är också dessa jag har valt att utgå ifrån (se kap 5). Även 

intervjuguide och frågeställningar formulerades med dessa som utgångspunkt.  

Retrospektiv fallstudie 

Uppsatsens empiriska del är upplagd som en retrospektiv fallstudie (case study) i form av 

intervju då fokus ligger på förändringsprocesser som redan har ägt rum. Oftast används 

retrospektiva intervjuer inom medicinområdet men förekommer även frekvent inom 

folklivsforskning och etnologi, då det är forskningsområden där det är relevant att blicka 

bakåt i tid (Repstad 2006). Genom att använda metoden eftersträvar jag att återberätta 

redogörelser för förändringsprocesserna och att lyfta fram förändringsledarskapet i 

omorganiseringen av Vinnova. Då förändringsarbetet fortfarande är pågående har jag valt att 

avgränsa tidsspannet till att gälla från 2010 till 2017. Med metoden får jag en övergripande 

bild över förloppet. Jag har därför genomfört ett antal intervjuer med chefer om 

förändringsarbetet. Fallstudier som kvalitativ metod kan ge mycket rik information om hur 

internt arbete har sett ut och hur växelverkan mellan kommunikation, förändringsarbete och 

utvärdering fungerat. Repstad (2006) menar att man visserligen kan få rik information och 

levande berättelser men att människor kommer ihåg saker olika starkt. En del saker som 

människor tenderar att ha svagare minne av kan förstärkas av känslor och tankar som har 

kommit till efteråt, medan starkare minnen tenderar att komma ur sådant som var viktigt för 

informanten då. Författaren menar att metoden därför ger bättre resultat om den används för 

att illustrera konkreta händelser och upplevelser men är sämre vid friare former av allmänna 

redogörelser, Repstad varnar för ett antal bakomliggande psykologiska minnesmekanismer 

som kan göra materialet tunt kring detta. Patel & Davidson (2000) menar att fallstudien är 

lämplig för att undersöka en avgränsad mindre grupp. Med ”fall” (case) avses en individ, en 

händelse, en grupp eller en organisation. Författarna anser att fallstudier är lämpliga för att 

undersöka förändringar och processer. Då en population har valts och deltagare slumpmässigt 

valts ut kan man välja att förhålla sig på olika sätt. I den retrospektiva fallstudien är 

populationen chefer mellan 2010 och 2017 i Vinnova. Cheferna har utom min kontroll valts av 

den nuvarande HR-chefen, dock inte helt slumpmässigt. Fyra av cheferna valdes av 

nuvarande HR-chefen och två av mig. Det är lämpligt att antingen välja ut informanter som är 

så lika varandra som möjligt eller motsatsen, informanter som är olika varandra (Patel & 

Davidson 2000). Till studien har jag valt att intervjua sex individer som alla är chefer men på 

olika ställen i organisationen Vinnova. De har alltså både stora likheter men de är också 

väldigt olika. 
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Intentionen är att med ett antal övergripande frågeställningar ta del av chefernas perspektiv 

och hur de har arbetat med förändringsarbete, jag vill få en djupare insikt i hur 

implementeringen av arbetet kommunicerats nedåt i organisationen, då organisationens 

pågående förändringsarbete ställer höga krav på medarbetarnas förmåga till såväl kollektivt 

som individuellt lärande.  

Urval, intervju och intervjuguide 

Jag har för uppsatsen genomfört intervjuer med personer som har innehaft de tre högsta 

chefsposterna i Vinnovas organisation: GD samt HR- och förvaltningsdirektören. Det är de 

här personerna som har lett förändringsarbetet mot den nya organisationen så som den ser ut 

idag. Jag har även intervjuat tre personer som är enhetschefer eller områdeschefer och som 

fortfarande är men också var anställda i organisationen under förändringsperioden. Tanken 

här har varit att låta dem berätta om på vilket sätt de har deltagit i förändringsarbetet, hur de 

uppfattar att förändringarna har tagits emot av organisationen, hur de har arbetat med 

förändringsprocesser i verksamheten, men också för att ta del av hur de ser på sitt eget 

förändringsledarskap.  

Ledningen för Vinnova är väl införstådd med projektet och har redan från början visat tydligt 

engagemang och intresse för att delta. Intervjuerna genomfördes med stöd från Vinnova och 

det är också den nuvarande HR-chefen som har föreslagit personer i nyckelroller att intervjua 

- samstämmiga med min undersökningsplan - och som mycket tillmötesgående har mött mina 

önskemål. Detta har gett att informanternas identitet är kända för organisationen och att av 

informanterna till viss del har känt till andra som valts ut för intervju. Då det oftast är hög 

arbetsbelastning på Vinnova och cheferna har uppbokade scheman var det mest lämpligt att 

HR-chefen fick koordinera lämpliga kandidater.  Jag har dock inga invändningar mot urvalet 

av informanter då jag anser att organisationens HR-chef har visat mycket god förståelse för 

vad jag vill ta reda på och därefter agerat efter detta. HR-chefen har därför sökt efter 

kandidater för intervjuer och hört sig för om tid och utrymme för intervjuer för min räkning. 

Samtliga intervjutider bokades sedan av informanterna och mig personligen via mejl, i vilka 

jag också presenterade mig och idén bakom masteruppsatsen. Samtliga intervjuer 

genomfördes inom en tiodagarsperiod och tog ungefär en timme var i anspråk av 

informanterna.  

Intervjuerna är semistrukturerade (Kvale & Brinkmann 2014) och bygger på frågor som är 

riktade mot de olika aspekterna av organisering och förändring som jag uppfattat vara centrala 

i förändringsledarskap.  Intervjuunderlaget består i egentlig mening inte av några direkta 

frågor utan mer av en tematematisk kompass med avsikt att underlätta för informanterna att 

fritt berätta om sina upplevelser och erfarenheter inom respektive tema (se bil 3). Varje tema 

innehåller ett antal underrubriker för att hjälpa mig att hålla intervjuerna inom önskat område. 

På grund av detta håller jag för troligt att jag i viss mån begränsat innehållet i informanternas 

redogörelser men menar att intervjuerna ändå givit utrymme för personliga reflektioner. 
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Jag har valt det semistrukturerade intervjuformatet med avsikten att fånga det specifika 

händelseförloppet i tid (2009–2017) genom en handfull nuvarande eller före detta chefers 

ögon. Deras personliga erfarenheter är centrala för beskrivningen av förändringen.  Dessa 

personer har alla innehaft olika nyckelpositioner i förändringsarbetet och har samtliga utfört 

förändringsledarskap utåt eller nedåt inom sina respektive ansvarsområden. Då uppsatsens 

syfte är att beskriva hur förändringsledarskap görs ger informanternas egna bilder av hur detta 

har gått till.  

I ”Den kvalitativa forskningsintervjun” (Kvale & Brinkmann 2014) diskuterar författarna 

intervjuer med eliter, alltså intervjuer med personer i maktpositioner såsom chefer och ledare. 

De varnar för obalanser i relationen mellan intervjuare och elit. Bland annat hänvisar de till 

maktfaktorn, till chefers vana vid att bli intervjuade, samt att chefer ofta sitter inne med 

expertkompetens på områden som intervjuaren försöker ta del av, vilket kan innebära 

problem. Därför rekommenderas intervjuare att vara väl insatt i informantens sociala situation 

och biografi, samt har grundligt kunskap om intervjuämnet.  

De teman som tas upp i intervjuguiden är centrala i litteratur om organisationspedagogik och 

organisationssociologi, i litteratur om organisationsstyrning och förändringsledarskap och 

handlar främst om de mellanmänskliga aspekterna av organiserad interaktion. Här finns 

ledarskap, kultur, social struktur, attityder kommunikation, och så vidare (se bil 3).  

Bearbetning av data och forskningsetiskt förhållningssätt 

Intervjuerna har spelats in och transkriberats i sin helhet. Materialet har därefter analyserats 

och kategoriserats dels utifrån temaområde dels utifrån frågeställningarna. Utöver detta har 

speciella organisationstypiska begrepp noterats, samt gemensamma nämnare som 

intervjuguiden inte frågade efter men som kom fram i intervjuerna.  

För att göra intervjumaterialet överskådligt för läsaren har jag valt att först presentera de sex 

informanterna och deras respektive bakgrunder i kapitel 6 för att sedan besvara 

frågeställningarna utifrån utsagorna. Informanterna har erbjudits att läsa igenom kapitlet för 

att godkänna och kommentera sådant som gäller dem själva. Där informanterna har bett om 

korrigeringar eller ändringar har så skett.  

Samtliga intervjuer har genomförts hos Vinnova i centrala Stockholm. Intervjuer gjordes i 

olika rum och av olika storlek. Gemensamt för mötesrummen på Vinnova är att övriga 

medarbetare kan se in i dem då de flesta har minst en glasvägg. Jag hade med mig dator, 

anteckningsbok och mobiltelefon då jag inte riktigt hade bestämt huruvida det var bra eller 

inte att anteckna sådant som verkade viktigt eller anmärkningsvärt i själva 

intervjusituationerna men jag insåg redan tidigt i den första intervjun att detta stal fokus från 

berättelsen och informanten. Intervjuerna spelades därför in i sin helhet. Vid intervjuerna 

fanns intervjuguiden tillgänglig och samtliga informanter försäkrades vid intervjutillfället om 

att bara jag och ingen annan skulle lyssna på inspelningarna. Då informanterna citeras kan 
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texten ha modifierats något för att ta bort typiskt talspråk eller för att göra texten mer lättläst. 

Intervjuerna varierar i längd från 50 till 65 minuter men täcker samma intervjuguide och 

besvarar alla dess frågor. Samtliga intervjuer inleddes med en presentation av mig själv då jag 

berättade om min bakgrund, om masterprogrammet och om avhandlingen (Lindberg 2010) 

som nu resulterat i en uppsats om just Vinnova och det föregående förändringsarbetet. 

Därefter ombads informanterna att berätta om sig själva och sina respektive bakgrunder. 

Då Vinnova är ett öppet och aktivitetsbaserat kontorslandskap blev de personer som 

intervjuades synliga för sina kollegor. Intervjuerna, i synnerhet den med GD, resulterade 

också i en betydligt större nyfikenhet än jag föreställt mig att den skulle. Då GD några 

månader tidigare hade lämnat sin plats på Vinnova reagerade många på hennes närvaro i 

kontoret och kom fram för att hälsa och prata lite. Det är min uppfattning att informanterna 

inte är anonyma för organisationen men jag väljer ändå att inte skriva ut deras rätta namn, de 

namn som används är fingerade. Intervjuerna har inte gjorts i någon speciell ordning. 

Informanterna hänvisar återkommande till en tidigare GD för att beskriva myndigheten före 

2010. Denne GD har inte ombetts yttrat sig eller intervjuats till uppsatsarbetet då det är 

förändringsprocessen efter 2010 som står i fokus. Det är dock ofrånkomligt att den tidigare 

GDn omnämns i informanternas berättelser eftersom det är en del av hur de uppfattade 

organisationen före 2010 som utgör utgångsläget för förändringsarbetet. 

Validitet och Reliabilitet   

Validitet och reliabilitet belyser giltigheten och pålitligheten för hur den kvalitativa 

undersökningen är gjord. Då validiteten fokuserar på var och när metoden för datainsamlande 

är giltig, måste jag begrunda och försäkra mig om huruvida jag har använt rätt metod vid 

insamlingstillfällena för att få rätt information. Till studien har jag valt att göra en retrospektiv 

fallstudie baserad på intervjuer med sex chefer på en myndighet för att få ta del av deras 

redogörelse av en omfattande organisationsförändring. Två av cheferna kom till Vinnova efter 

den inledande omorganisationen och två har lämnat den under 2017.  

Cheferna har uttalat sig positivt inställda till Vinnova som myndigheten fungerar idag, detta 

bör inte påverka undersökningen av det tidigare händelseförloppet då det är hur man har gjort 

förändringen som är fokus. Jag menar att studien har god validitet. 

 

Studien intresserar sig för Vinnova och hur omorganisationen där gjordes. Studien gäller för 

den aktuella myndigheten och endast chefer vid den har intervjuats om 

förändringsprocesserna. Den semistrukturerade intervjustrukturen gav informanterna utrymme 

att tala ur minnet och utveckla sina svar relativt fritt. Jag menar att detta ger en god reliabilitet 

för undersökningen, dock är materialet endast relevant för den specifika omorganisationens 

händelseförlopp. Informanterna informerades om syftet med undersökningen och fick tidigare 

men även vid intervjutillfällena en intervjuguide som de använde.  
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KAP 5 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER OCH BEGREPP 

Studien rör ledarskap och förändring, ett område som beforskas inom flera olika discipliner, 

från pedagogik och juridik till ekonomi. Då ämnet är brett har jag koncentrerat mig på att göra 

litteraturöversikten utifrån ett antal begrepp. Dessa begrepp är hämtade från olika teorier som 

ofta förekommer inom organisations- och ledarskapsområdena. Studien bygger alltså inte på 

en specifik teori då jag har valt att istället sätta den sammantagna begreppsbilden i fokus. 

Nedan presenteras ett urval av relevant litteratur och tidigare forskning inom området utifrån 

de valda begreppen, samt hur jag kom fram till dessa. Begreppen har sedan utgjort basen för 

mina analyser i empirin. 

Relevanta begrepp 

Uppsatsen fokuserar på att utforska de kommunikativa förändringsprocesserna som har 

kommit till stånd, alltså hur Vinnova arbetat med kommunikation, styrning och ledning, hur 

förändringsarbetet har sett ut i organisationen och om arbetet har resulterat i organisatorisk 

reflektion och lärande.  

Organisationers intresse för lärande beskrivs ofta med pedagogiska begrepp som lärande 

organisation (Ekman 2004, de Geus 2012, Senge 2006, Alvesson & Svenningsson 2013) eller 

organisatoriskt lärande (Senge 1990, Argyris 1993, Holmer 2006, Olsson Neve 2014). 

Organisationers politiska beslut, ledarstilar och sökandet efter framgångsfaktorer kopplas ihop 

med utveckling och lönsamhet. Om vad ”lärande organisationer” och ”organisatoriskt 

lärande” är finns mycket skrivet. Dessa två begrepp som har vitt skilda innehåll förväxlas 

dock påfallande ofta och antas ofta vara synonyma, förvånande nog även inom 

samhällsvetenskapen. För att förstå vad organisationer talar om i fråga om lärande är det 

centralt att sätta sig in i vad begreppen betyder i verksamheten. Vår tids organisationer ställer 

också förändrade krav på kommunikation (Heide et al.2005) och begreppet postbyråkratiska 

organisationer har därför gjort sig närvarande i forskning. Begreppet används för att peka på 

hur organisationer har lämnat den traditionella byråkratiska ordningen bakom sig och att det 

har uppstått många nya former av organisering. Dessa nyare organisationer talar om 

kompetens, kunskapsintensitet, lärande, delaktighet ständigt förändringsarbete, 

förändringsledarskap och så vidare. Inom delaktighet återfinns organisationers behov av att 

lyfta otydliga aspekter av perspektiv på genus och synen på kön i arbetslivet (Abrahamsson 

2000), men även på vad som benämns som manliga och kvinnliga sätt att tala och agera 

(Wilhelmsson & Döös 2016). Kommunikationen i organisationerna kännetecknas bland annat 

av medarbetarnas möjligheter till att effektivt använda sig av informations- och 

kommunikationsteknik, där de själva i stor utsträckning söker efter den information de 

behöver och inte längre behöver förses med information enbart från arbetsgivaren. En följd av 

den här typen av organisationell delegering är att teamarbete har blivit en vanligt 

förekommande arbetsform och genom detta har även kraven på god kommunikation och 
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dialog ökat. Lima & Nilsson (2007) talar här om en pedagogisering av ledarskapet. De menar 

att pedagogiseringen kan ses som ett försök från ledningen att få organisationens medarbetare 

att följa med organisationen i den riktning som den behöver ta. Ledaren tar här på sig ansvar 

att få till stånd en överlappning mellan de enskildas utvecklingspotential och organisationens 

nödvändiga utvecklingsriktning, ledaren blir pedagog. Olika former av näringar har dock 

olika former av kommunikationsbehov, något som kan vara bra att ha i åtanke (Heide et 

al.2005). 

Innovationsbegreppet 

Vad Innovation är kan uppfattas som något väldigt abstrakt. Att ha ett lösningsorienterat och 

innovativt arbetssätt är inget konstigt för de flesta, däremot kan just företeelsen innovation 

uppfattas olika. Ordet innovation stammar från latinets innovatus/innovare - 

förnyande/förnyelse. Det är dock inte fråga om någon allmän förnyelse, begreppet innovation 

avser och kännetecknas av att det har att göra med något som man tillämpar praktiskt. Ett nytt 

sätt att göra något på, nya sätt att tänka, strukturera, utföra och organisera hör till 

innovationsområdet. Forskningresultat och nya vetenskapliga upptäckter ger visserligen 

förnyad kunskap men räknas inte till innovationsområdet då de är något annat. (Axelsson 

2014) 

Varför innovation? 

Vinnova har till uppgift att främja och lyfta fram innovationstänkandet som en av de 

viktigaste frågorna för organisationer att klara den ökade konkurrensen som följer av 

globaliseringen. För organisationer och företag ses därför innovation som framgångsfaktorer, 

där innovation ger förbättringar både internt och externt. Internt i form av organisationell 

effektivitet och externt genom att skapa konkurrenskraft på marknaden och att bli attraktiva 

på arbetsmarknaden. Axelsson (2014) menar att innovation handlar för företagare om att 

skapa mervärde för kunderna genom att erbjuda dem något nytt.  

Innovationstänkande rör sig fritt mellan det stora och det lilla, som idén att utveckla 

användarvänliga pappersfria arbetsplatser, hur samarbeten struktureras mellan länder för att 

främja miljö och hälsa, det är också centralt i förståelsen för hur gemensam kunskap är 

gynnsam för framgång i strävan att förändra förutsättningarna för framtiden. 

Exempel på hur innovationer kan fungera och vad det egentligen är finns överallt omkring oss 

men om man inte är medveten om att titta efter så kan det vara svårt att se. 

Innovationstänkande har till exempel bidragit till hur människor resonerar kring 

förhållningssätt som hållbar utveckling. Hållbar utveckling är idag en nödvändighet i 

organisering och omfattar såväl industri som stadsplanering, teknisk utveckling, 

hälsa/sjukvård, småföretagande och utbildningsområdet. 
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Innovation som kollektiv prestation 

Aasen & Amundssen (2013) menar att det finns en glidning i begreppets betydelse och att 

många av de nyare förklaringarna av innovation som återges i litteraturen ofta handlar om 

innovationens resultat. Man tittar vad som är nytt och på hur nytt det är. Definitionerna 

formuleras gärna på sätt som framställer vägen mot resultatet, innovationsprocessen. 

Litteraturen intresserar sig för innovationsprocessens konsekvenser och studerar hur resultat 

används för att uppnå en bestående effekt. De hävdar dock att ordet innovation kan orsaka 

förvirring så som det används idag eftersom begreppet används gemensamt för att beskriva de 

olika perspektiven på innovation: ”att innovera”, som aktivitetens resultat i form av 

nyskapande, som den effekt som följer av innovationens användande, men också som nytt 

beteende. Aasen & Amundssen (2013)  hänvisar också till att ordet innovativ ofta används för 

att beskriva egenskaper hos en enskild individ, för grupper eller företag. Innovation kan 

närmast beskrivas som en form av nyskapande som enkelt förklarat innebär att man lämnar en 

invand föreställning om hur man gör något därför att man har upptäckt ett nytt sätt att göra det 

på. Innovation i organisationer handlar inte sällan om större förändringar inom såväl struktur 

som kultur och kommunikation.  

Olika modeller av innovation 

I boken ”Växla upp innovationskraften” Axelsson (2014) beskrivs ett flertal olika sätt att se 

på innovation i förhållande till verksamhet och önskad effekt.  

I den offentliga sektorn handlar innovation många gånger om att lösa samhällsproblem på ett 

sätt som ger bästa tänkbara effekt och tillväxt för medborgarnas skattepengar. Begreppet 

innovation omfattar allt från fysiska lösningar för produktion till även tjänster, affärsmodeller, 

processer samt sätt att distribuera dessa globalt och lokalt.  

Affärsmodellinnovation kan närmast beskrivas som en förutsättning för en hållbar lönsamhet 

och tillväxt.  Många branscher har svårt att slå sig in på marknaden utan något mer unikt eller 

slagkraftigt än bara en innovation. Det behövs ibland något mer som kan bli till ett koncept, 

en unik helhet som tydliggör produkten och eller tjänsten och som kan skapa lönsamhet. 

Författaren hänvisar till Apple, ett företag som har bemästrat affärsmodellinnovationens 

funktion. Från Apple har produkter som iMac, iPod, iPhone och iPad introducerats och de står 

även för tjänster som iTunes och eget operativsystem till produkterna. De har dessutom en 

egen butikskedja som produktanvändarna kan vända sig till för support och köp, Applestore. 

Företagets innovationer kompletterar varandra, de bygger på varandra och de har medvetet 

utvecklats för att göra det. Tillsammans ger de en helt egen affärsmodell som skapar ett 

kundvärde som många konkurrenter har svårt att bemöta. (Axelsson 2014) 

Produktinnovation är det som vanligen associeras till Innovationsbegreppet och handlar om 

fysiska produkter. Det är de uppfinningar som vi har omkring oss i vår vardag, som till 

exempel bilar, tv, datorer och mobiltelefoner. Det är också produktinnovationer som står i 

fokus när man talar om industrinära forskning och utveckling av resurser. (Axelsson 2014) 
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Tjänsteinnovationer är nära förknippade med processinnovationer och omfattar bland annat 

näringar som finner nya sätt att serva kunder på. Vi som kunder köper tjänster från företag i 

stor omfattning och då med tanken att dessa tjänster ska förenkla eller effektivisera våra liv. 

Näthandel med böcker och prylar, till exempel elektronik, är ett stort men fortfarande växande 

affärsområde, men även hemleverans av färdigmat, butikskedjornas matkassar och även 

leverans av veckohandling är tjänster som ökar stadigt. Bland tjänsteinnovationer finns också 

läxhjälp för barn i hemmet, betalningstjänster för mobiltelefoner och annat som fler använder. 

(Axelsson 2014) 

Processinnovation handlar om förädling och hur förädlingsprocesser går till. Förädling sker 

vid papperstillverkning, ståltillverkning, raffinering av olja och så vidare, men omfattar också 

livsmedel processas för att kunna säljas och ätas. Inom just processinnovation jobbar man 

mycket med att effektivisering och att möjliggöra mer resurssnåla och hållbara processer än 

de som erbjudits tidigare. (Axelsson 2014) 

Distributionsinnovationer omfattar nya sätt att få ut varor och tjänster till kunderna på 

marknaden. Axelsson exemplifierar med att hänvisa till Ikea. Ikea har förändrat marknaden 

och skapat ett helt nytt sätt att sälja möbler. I varuhusen visas de färdiga möblerna och 

kunderna kan prova dem, därefter hämtar kunden själv sin vara i deras ”tag-själv-lager” för 

montering i hemmet. Varorna säljs oftast i Ikeas ”platta paket” som är platseffektiva och 

betydligt enklare att transportera än färdigmonterade möbler. Utöver detta erbjuder också 

företaget näthandel och hemleverans av varor. (Axelsson 2014) 

Lärande organisationer - Det sitter i väggarna 

Lärande organisation och organisatoriskt lärande skiljer sig åt enligt Baker et al (1997) på ett 

mycket beskrivande sätt. Organisatoriskt lärande är en aktivitet medan lärande organisation är 

en organisationstyp. Att litteraturen om organisatoriskt lärande huvudsakligen är beskrivande 

medan litteratur om lärande organisation vanligen är föreskrivande, samt att organisatoriskt 

lärande har akademiska förtecken medan litteraturen kring lärande organisation fokuserar på 

konsulter och praktiker i arbetet. 

Trots dessa skillnader påvisar de gemensamma perspektiv på lärande arbetsmiljö, på 

nödvändigheten av ett individuellt lärande, samt på kunskapsöveröverföring från individuell 

nivå till organisationsnivå. Baker et al (1997) skriver att den lärande organisationen aktivt 

bedriver samstämmighet mellan kontextuella faktorer och miljön för att underlätta den 

organisatoriska inlärningsprocessen. För att åstadkomma lärande i organisationer måste ledare 

hantera omfattande ansvar, bland annat genom att prioritera organisatoriskt lärande. Vidare 

bör ledare skapa de psykologiska och kulturella förutsättningar som behövs för att öka det 

kollektiva lärandet, men också att forma kontexter och mötesplatser där kunskapsöverföring 

mellan individ och organisation kan ske. Hur detta ser ut varierar från organisation till 

organisation. 
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I”The living company” samlar och redogör de Geus (2012) resultat och analys från en 

omfattade empirisk undersökning av ett antal organisationers mål, strategier och 

framtidsutsikter. Studien gemofördes i regi av de Geus arbetsplats Royal Dutch/Shell, där ett 

antal managers intresserat sig för organisationell livskraftighet. Analys av tidigare material 

från liknande studier visar att de allra flesta företag inte överlever de omvälvningar och 

förändringar av konkurrens som sker över längre tid, dock finns det några anmärkningsvärda 

företag som har överlevt tidens tand i vissa fall genom flera århundraden.  Den tidigare 

studien visade att medellivslängden i Europa och Japan för företag låg på omkring 12.5 år, att 

40 % av alla företag inte klarade sig förbi de första 10 åren och att ”stora företag” kunde 

räkna med en livslängd på ca 40 år.  

De Geus och hans stab beslutade inför undersökningen att studera vad som är en 

”framgångsrik organisation”, bland kriterierna fanns intresset att endast studera riktigt stora 

multinationella företag samt att företagen skulle dessutom vara äldre än Royal Dutch/Shell 

med sina drygt 100 år i verksamhet. 40 organisationer valdes ut och 27 av dessa 

djupstuderades. Målet med undersökningen var att finna de eventuella gemensamma nämnare 

som gamla men livskraftiga (jag använder nedan ”livskraftig” i synonym till ”länge levande 

enligt kriterierna”) och framgångsrika organisationer förmodas ha. Analysarbetet resulterade i 

fyra nyckelfaktorer som framträtt och som kännetecknar organisationer med en länge levande 

verksamhet och slagkraftig framgång: 

1. Livskraftiga organisationer är medvetna om och känsliga för den miljön i vilken de 

verkar. Det spelar ingen roll om det är ett kunskapsföretag, ett produktionsbolag eller 

om det tillhandahåller resurser och material till andra företag. Genom ekonomisk 

depression, krig och teknologisk och politisk förändring har dessa företag varit 

lyhörda för de förändringar som omprövat förutsättningarna för dem. Där andra 

organisationer gått omkull har dessa ”överlevare” följt med i samhällsförändringarna.  

 

2. Livskraftiga organisationer är förenade i en stark känsla av identitet. Undersökningen 

visade att det inte spelar någon större roll för den här specifika typen av multinationell 

organisation om den befinner sig på flera olika fysiska platser med delvis varierande 

kulturella betingelser, medarbetarna upplever ändå en stark känsla av att tillhöra 

organisationen. (Ordet som författaren använder i boken är ”entity”). De Geus menar 

att managers och organisationsledare nog lätt kan avfärda detta behov att känna 

företagsgemenskap som ”luddigt” men att organisationshistoriken visat att den är 

central för organisationens möjlighet till överlevnad genom pågående 

samhällsförändringar. 

 

3. Livskraftiga organisationer är toleranta. De Geus förklarar att i analysen användes 

initialt begreppet ”decentraliserad” för att beskriva detta fenomen, då det visade sig att 

livskraftiga organisationer undvek att utöva centraliserad kontroll över försök inifrån 

verksamheten att göra den mer varierad och breddad. Dessa livskraftiga företag är i 
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synnerhet mer toleranta med aktiviteter som sker ”lite mer i marginalen” - så som 

extremvärden, experiment och andra försök till nyskapande idéer, som sker inom 

gränserna för den förenande organisationen, just för att det prövar gränserna för 

eventuella möjligheter som kan komma organisationen till gagn.  

 

4. Livskraftiga organisationer har en konservativ syn på ekonomi. De är återhållsamma 

med ”snabba pengar” och de riskerar inte sitt kapital lättvindigt. Livskraftiga företag 

förstår också att omständigheter ofta bestämmer framtidsutsikterna och att det därför 

är nödvändigt att ha pengar investerade långsiktigt, men också att ha tillgång till 

likvida medel i form av en ”handkassa”. Att ha nära till pengar ger organisationen 

flexibilitet och självständighet i handling. Dessa företag kan ta för sig av alternativ på 

ett sätt som deras konkurrenter inte har förmåga till, eftersom de kan ta tillfället i akt 

och agera utan att först behöva involvera t.ex. externa finansiärer för att övertyga 

dessa om att det är en attraktiv affär att satsa i. 

Arie de Geus, introducerade den rådande idén för den lärande organisationen som är gängse i 

litteraturen idag, han menar att endast de som överger vanemässigt beteende i levande företag 

kommer att överleva. Peter Senge (2006) använde ett snarlikt språk för att beskriva hur 

lärande organisation går till i sin bok ”Den femte disciplinen och beskriver där de tematiska 

punkterna: 

1. ”Gemensamma visioner”. När det finns en stark gemensam vision utvecklas 

människor, inte för att de måste men för att de själva vill utvecklas. De allra flesta 

starka varumärken och företag som nått medgång förmedlar en vision om deras 

produkter eller deras tjänster är. Boken tar som upp exempel som Ford och bilar, IBM 

och service, Polaroid och snabbframkallade bilder samt Apple och datortillgänglighet, 

dessa företag projicerade starka gemensamma visioner och nådde mycket stor 

framgång. Senge skriver att behärska disciplinen gemensamma visioner måste 

ledningsgrupper förmedla bilder av framtiden som engagerar och som delas av många. 

 

2. Tankemodeller är grova generaliseringar, bilder och symboler som påverkar 

människors förmåga kring hur vi uppfattar världen omkring oss. Tankemodeller är 

omedvetna föreställningar som styr hur vårt beteende, om vi t.ex. tycker att en 

arbetskamrat klär sig tjusigt kanske vi förutsätter att personen bor i en ”bättre” 

stadsdel medan en arbetskamrat som ser slarvig ut kanske förmodas sakna intresse för 

hur andra uppfattar denne. Tankemodeller påverkar på samma sätt organisationers 

framgång, de kan vara positiva och framgångsrika tankemodeller men även enorma 

bromsklossar som hindrar organisatorisk utveckling, särskilt om de delas av många 

människor. Senge skriver att arbetet med att förändra tankemodeller måste börja med 

att organisationsledningen granskar sig själv och ifrågasätter vad det är man försvarar, 

de egna värderingarna måste också utvärderas av andra. Senge hänvisar till de Geus 

som skriver att förmågan att anpassa sig på en föränderlig marknad är beroende av 
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intern inlärning, att ledningsgrupper bearbetar sina tankemodeller om företaget samt 

dess marknader och dess konkurrenter. 

 

3. Teamlärande handlar om att medvetandegöra gruppdynamik och att lyfta fram 

dialogen i ledningsarbete. Senge skriver att de tillfällen då högintelligenta effektiva 

hängivna ledare tillsammans presterar en ”IQ på 63” bottnar detta i en grupps 

oförmåga till förståelse för dialog. På motsvarande vis finns det exempel där gruppers 

samlade intelligens vida överstiger de enskilda individernas intelligens tillsammans, 

han menar att detta beror på att gruppen utvecklat en enastående förmåga att 

samverka. 

 

4. Teamlärande börjar med dialog, dvs. individers förmåga att i grupp samarbeta och 

”lära tillsammans”. Genom dialogen lär sig individerna att känna igen dels egna 

defensiva reaktioner men även sådana från gruppen vilka underminerar samverkan. De 

defensiva reaktionerna styr gruppen och försämrar relationerna i den, om de defensiva 

reaktionerna inte upptäcks kommer gruppens samverkan att förstöras. Då man istället 

identifierar och synliggör de defensiva reaktionerna kan de vara till gagn för gruppen 

eftersom teamlärande handlar om hur gruppen lär sig att lära tillsammans. Senge 

skriver att teamlärande numera är nödvändigt i organisation och organisering och 

exemplifierar med hur moderna organisationer planerar och utför utbildning för 

medarbetargrupper, kompetenshöjande insatser är inte för individen utan för gruppen 

och teamet. 

 

5. Personligt mästerskap fokuserar främst på att behärska färdigheter och på konsten att 

fördjupa och bredda personliga visioner genom att hängivet lära sig nya saker. Enligt 

Senge är personligt mästerskap en hörnsten i lärande organisationer och i 

organisatoriskt lärande. En organisations förmåga att lära är helt beroende av enskilda 

individers förmåga att lära, vilket gör också personligt mästerskap till något kulturellt 

betingat. Senge menar att allt för få företag fångar upp och uppmuntrar utveckling av 

personligt mästerskap och att resultatet av detta är att mång organisationer sitter på 

stora outnyttjade resurser. Han skriver att människor ofta börjar sina karriärer skärpta, 

välutbildade, fulla av energi och med en önskan att bli sedda och få möjlighet att 

påverka men att efter några år är det bara ett fåtal som har kvar samma entusiasm för 

arbetet. De förlorar både engagemang och iver att bidra till arbetsplatsen och att 

individer upplever att de i slutänden bara ”sitter av tiden” till pension eller tills de 

byter arbete. Inom personligt mästerskap är det centralt att söka sig fram till vad det är 

som är viktigt för en själv och sedan inrikta sig på att förverkliga dessa mål. Senge 

menar att han är mest intresserad av sambandet mellan lärande individer och lärande 

organisationer och den speciella stämning som råder i organisationer som består av 

lärande individer. 
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Senge menar att tillsammans skapar dessa teman vad han kallar systemtänkande. 

Systemtänkande förklarar hur arbetslivet består av komplexa system som byggs upp och hålls 

samman av nätverk av mellanmänskliga kontakter. Komponenterna i systemet samverkar och 

resultaten av deras arbete förblir synliga i många år, men eftersom systemet är så stort ser vi 

bara vår lilla del i nätverket och vi har svårt att se utvecklingsmönstret i det. Han menar att vi, 

de samverkande komponenterna, ofta endast ser ögonblicksbilder från vår del av nätverket 

och att det hindrar oss från att finna bra lösningar på våra viktigaste organisatoriska problem. 

Systemtänkande ger många verktyg och kunskaper som kan hjälpa oss att förstå och påverka 

hela mönster. Senge hävdar att just systemtänkande är människans naturliga sätt att tänka 

kring organisering och att små barn lär sig detta mycket tidigt i livet. 

Organisatoriskt lärande 

Organisatoriskt lärande förknippas ofta med positiva resultat för organisationer. Dessa 

resultat (Müllern & Östergren 1995), löpande kompetensutveckling, innovation, olika 

förändringar, högt utnyttjande och utvecklande av det mänskliga kapitalet, osv. Både forskare 

och näringsliv är överens om att organisatoriskt lärande är en centralt för att skapa 

framgångsrika organisationer.  

Organisationsstruktur beskrivs som en organisations mer beständiga delar, den formar och 

ramar in organisationens funktioner över tid. Strukturer kommer av behovet av ordning och 

reda, arbetsfördelning och specialisering, genom att arbetet kräver någon form av samordning. 

(Lima & Nilsson 2007) Nya organisationer saknar ofta bra rutiner och regler, problem som 

uppstår löses efter hand och så skapas rutiner. Dessa rutiner etableras och blir till 

standardiserade processer som hjälper medarbetarna att utföra sina arbetsuppgifter. Etablerade 

och fungerande organisationer är resultaten av en stor mängd tidigare processer som har 

skapat och danat dem till vad de är. På så sätt är strukturer både resultat av förutsättningar för 

kommunikation och interaktion i organisationer.  

Eftersom organisationsstrukturer uppstår ur kommunikationsprocesser påverkar de också 

framtida kommunikationsmönster. Fortsättningsvis kommer tillfällen till samspel, så som 

möten där beslut tas om tillvägagångssätt, att kommunicera nya ramar i strukturen om arbetets 

natur. Det finns många fördelar med struktur, bland annat behöver människorna i den inte 

tänka så mycket på hur något ska göras vilket skapar trygghet. Det finns också nackdelar, 

strukturer kan till exempel bli för starka och påverka organisationen och medarbetarna 

hämmande. I hämmade organisationer begränsar vanor, regler och rutiner kreativa lösningar 

och hindrar organisationen från att förändras och utvecklas. Organisationerna fastnar. (Lima 

& Nilsson 2007) 

I strukturen uppstår också organisationskulturer. Kulturer kan beskrivas som system med 

gemensamma idéer, värderingar och attityder, de kan också beskrivas som etablerade interna 

samverkansmönster. En viktig källa till påverkan av organisationskulturen är ledaren (Heide 

et al. 2005). Det som ledaren frågar om, lägger märke till, uppmärksammar och intresserar sig 
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för, påverkar medarbetarna och kommunikationen mellan dem. Dessa processer kan ske 

omedvetet hos ledaren men de kan också användas på ett mer systematiskt sätt för att 

kommunicera meddelanden ut och ner i organisationen. Etablerade organisationer har 

vanligen en stark kultur och i vissa fall blir den så stark att den till och med förhindrar 

nödvändiga organisatoriska förändringar eller processer. Där är det nödvändigt att förändra 

sammansättningen i dominanta grupper för att möjliggöra ett organisatoriskt fortskridande.  

Enligt Heide et al. (2005) kan en ny VD byta ut nyckelpersoner som har etablerat sig på sina 

positioner och göra sig av med individer som representerar gamla sätt att tänka. Ett sådant 

ingripande raserar hierarkiska subkulturer som har haft inflytande på kulturen och driver 

igång en ny kulturbildningsprocess. I de fall där det finns starka divisionsbaserade eller 

geografiska subkulturer måste även cheferna för enheterna bytas ut. Då kommunikation 

skapar och regenererar de strukturer och kulturer som blir till organisationers ramar och 

värderingar är det nödvändigt att studera just kommunikation och förmedlandet av den och 

förhållandet till den, för att få syn på de processer som kan tillskrivas nytt ledarskap. 

Projektinriktat ledarskap beskrivs som ett försök att påverka organisationer att lösa problem 

med förnyelse, att tänka utanför de gängse ramarna. Defensiva rutiner och 

organisationskulturer gör att önskad förnyelse måste ske organiserat men vid sidan om den 

vanliga verksamheten för att vara framgångsrik. Lima & Nilsson (2007) beskriver det 

projektinriktade ledarskapets goda egenskaper med orden: ”genom projekt ska man skapa 

möjliga störningar i organisationen” (Ibid sid 142), detta för att tvinga fram erfarenheter, 

lärande och nya sätt att fungera som ska förhindra att försvarsmekanismer uppstår.  

Kultur 

Organisationsidentitet diskuteras av Alvesson (2004) och beskrivs som det som utmärker en 

organisation i förhållande till andra. Organisationsidentiteten definieras som en distinkt 

karaktär som varaktig över tid utgör ett riktmärke för organisationens sätt att arbeta. Alvesson 

menar att organisationsidentitet inte är något subjektivt men att det inte heller behöver vara 

något strikt homogent som omfattar alla i en organisation. Han varnar till exempel för hur 

grupper och individer med en egen stark övertygelse, ”fantasifulla och uppblåsta 

föreställningar om vilka de är” (Ibid sid 53), kan få stora problem när omgivningen slår hål på 

dem. Organisationsidentitet innebär att en organisation har gemensamma föreställningar om 

organisationen och att det finns klara gränser utåt som bistår organisationen att begränsa 

interna grupperingar och gränser mellan områden. Organisationskultur och 

organisationsidentitet står mycket nära varandra, och förväxlas lätt. Kultur handlar dock enligt 

Alvesson (2004) mer om kontext, är outtalat och växer fram. Han menar också att kultur är 

något omedvetet, föreställningar och idéer man tar för givna i kontexten och som man därför 

agerar på. Organisationsidentitet förklaras som något som hör till det språkliga, explicita och 

betonas mer direkt, där det medvetna dominerar som ”Vad och vem är vi, som organisation 

betraktat, jämfört med andra?” Där det finns klara föreställningar om vad organisationen står 
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för som är positivt eller särskilt, där ökar benägenheten att anamma gemensamma 

föreställningar och idéer även i övrigt. 

Alvesson (2015) skriver att ju mer välkänd en organisation är och ju tydligare den framställer 

sig materiellt, med symboliska uttryck och värderingar, desto mer framgångsrik bedöms den. 

Om organisationen särskiljer sig från sin omgivning och låter det finnas utrymme för sociala 

gruppbildningsmekanismer, skapar den gynnsamma förhållanden för en specifik social 

identitet hos personalen. Ofta försöker företagsledning och anställda att definiera sig själva 

och sin verksamhet som överlägsen andras. Däremot, om organisationens identitet är mindre 

klar kommer människorna i den att söka sig till andra identitetsskapande områden, som till 

exempel projekt, arbetsgrupper, yrkestillhörighet eller avdelning. Det är vanligt att 

medarbetare i svaga kulturer identifierar sig med sin position i hierarkin eller med den 

avdelning man tillhör än med hela organisationen. Det här skapar förutsättningar för att 

interna subkulturer kan uppstå, vilket i sin tur ökar risken för splittringar i organisationen där 

det istället för en känsla av enhet finns känslor av ”vi” och dem”. En tydlig 

organisationsidentitet är viktig och kan med andra ord bidra till samverkan, konfliktreduktion 

och organisering mot de övergripande målen. 

Inom organisationsforskning talas det om kulturen som kompass, den visar på organisationens 

förmåga att peka ut riktningen för de gemensamma värderingar som systemet har, det vill 

säga organisationens kultur. Värderingar som är ”fel” ger en missriktad kompassriktning och 

leder till att folk inte kommer dit de ska eller borde komma. Enligt Alveson (2015) beror detta 

på att de antingen tänker fel eller att de har oklara prioriteringar eftersom ”rätt” värderingar 

förknippas med en välfungerande organisation. Här märks tydligt om kulturen styrs av 

funktionella eller av elitistiska värderingar och vilken tradition ledaren har för sitt ledarskap. 

De funktionella värderingarna handlar om hur man bör uppträda och anses värdefulla för 

verksamheten, medan de elitiska värderingarna handlar om individens eller organisationens 

status, betydelse och överlägsenhet. Kombinationen av värderingar som fokuserar på funktion 

och tradition beskrivs enligt författaren vara de mest gynnsamma för att utveckla en 

organisation i rätt riktning, då de tillåter utveckling av riktiga värden och en effektiv 

organisation. 

Kulturen kan också ses som ett socialt kitt. Föreställningen bakom detta är att organisationer 

integreras och styrs av informella normer, värderingar, åsikter och uppfattningar som bidrar 

till att kulturen upprätthålls i samförstånd. Alvesson (2015) skriver att det huvudsakligen finns 

två olika sätt att se på dessa gemensamma kulturbärare. Det ena är mer nyttobetonat och pekar 

på att konsensus och harmoni inte bara är möjligt att åstadkomma på en arbetsplats, utan att 

det är naturligt att människor som arbetar nära varandra och över tid jämkar sina värderingar 

med omgivningens. Det andra synsättet betonar kontrollaspekten och hävdar att konsensus 

åstadkoms genom organisationskulturens officiella kanaler där strukturen används för att 

uppnå effekter som liknar ett socialt kitt.  
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Organisationskultur och synen på kön påverkar ännu många organisationers handlingsramar 

för vad som anses rimligt, vettigt och vad människorna i organisationerna har att anpassa sig 

till. Ämnet fokuserar på hur kulturella idéer bestämmer definitioner för kvinnors och mäns 

frihet att tänkta, företa sig och känna i organisationen. Samtidigt som de allra flesta 

organisationer ser sig som könsneutrala finns ofta könsdiskriminering inbakad i de kulturella 

värderingar som genomsyrar dem. Diskriminering förekommer också öppet, som kvinnors 

lägre lön, lägre status och inneboende dolda förväntningar på huslighet och sexualitet. Enligt 

Alvesson & Due Billing (2011) syftar de till att begränsa kvinnors möjligheter när det gäller 

att få tillträde till de manliga systemen och grundar sig i föreställningen att kvinnor förknippas 

med hemmet medan män förknippas med offentligt liv och kunnande. författarna hävdar att 

organisationskulturer ofta är mansdominerande, vilket är något som syns om man tittar på 

språkbruk, accepterade stereotypa roller, värderingar, föreställningar, legitima beteenden och 

antaganden som lyfter män men som begränsar kvinnors ramar. De förklarar vidare att 

organisationer, strukturer, processer och arbetssätt som kulturellt kan anses vara antingen 

manliga, kvinnliga eller könsneutrala. Att tolka en organisations kulturella könsperspektiv 

innebär att man belyser hur underliggande kulturella föreställningar om kön påverkar 

organisationen i det tysta. Bland annat måste man vara uppmärksam på hur dess processer 

domineras och påverkas av kulturellt manliga föreställningar. Författarna poängterar att 

maskulinitet visserligen är ett svagt begrepp men att det ändå kan definieras som värderingar, 

föreställningar och erfarenheter som tolkas som manliga och som tillskrivs män, medan det 

motsvarande gäller för femininitet. Maskulinitet och manliga värderingar omfattar 

självhävdelse, oberoende, kontroll skarp blick, konkurrens, rationalitet, och så vidare. 

Femininitet i sin tur karaktäriseras av samarbete, beroende, acceptans, mottaglighet, intuition 

och en emotionell ton.  Det som är manligt skattas vanligen högre än det kvinnliga även om 

detta gradvis förändras.  

I vårt samhälle finns det mer eller mindre djupt liggande föreställningar av vad som är 

manliga respektive kvinnliga typer av utbildningar, arbeten, karriärsval och positioner. Även 

de flesta arbeten är könsmärkta och definieras som naturligt lämpade för kvinnor eller män, 

Alvesson & Billing (2011) kallar det könssymbolism. Symbolismen refererar till ord och 

handlingar men också till fysiska saker som uppfattas ha en vidare innebörd än den objektiva 

innebörden. Begreppet könssymbolism innebär att ett visst arbete inte bara anses vara manligt 

eller kvinnligt, det refererar även till socialt accepterade underförstådda innebörder, 

associationer och omedvetna fantasier om vad det innebär. Alvesson & Due Billing (2011)  

menar att de allra flesta typer av arbeten förknippas med någon form av tankar om 

maskulinitet eller femininitet. Han skriver att arbeten som kräver handfasthet, kyla eller 

okänslighet traditionellt tillskrivs maskulinitet men att även tekniska arbetens uppfattas som 

manliga, medan arbeten som bekräftande, hjälpande, förhöjande och förskönande anses 

kvinnliga. En allt för maskulin kultur kan leda till överdrivna idéer om chefen som ledare och 

hjälte.  Där kan chefen ge sina egna visioner och definitioner av verkligheten för sina 

underordnade, och ju maskulinare chef desto mindre maskulina rankas de underordnade. 
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Författarna varnar för att den synen på maskulinitet kan skapa en dragning mot militära 

ledarstilar. 

System  

Slutet system 

I systemteori talas det om två diametralt motsatta system, det slutna och det öppna systemet. 

Dessa karaktäriseras av olika synsätt på organisation och hör ofta hemma i vitt skilda politiska 

världar. Ahrenfelt (2013) konstaterar att slutna system saknar interaktion med kontext och sin 

omvärld. Det släpper inte in något och det släpper inte ut något. Ett slutet system är en rigid 

konstruktion som fungerar enligt regler men som inte nödvändigtvis intresserar sig för 

funktion. Ahrenfelt talar om energi. Det är min uppfattning att han använder begreppet energi 

för att illustrera människors kraft i form av vilja, kunskap, driftighet, kompetens och intresse i 

organisationer ur ett internt perspektiv, men också samhällsförändringar och förändrade 

förutsättningar ur ett externt perspektiv. Ahrenfelt (2013) skriver att om ett slutet system 

möter energi från utsidan som det inte kan hantera och som skadar det, har det ingen 

möjlighet att reparera sig eller att bemöta energin då systemet varken tillåter variationer eller 

kreativa lösningar.  

Slutna system har tidigare ofta använts i stora traditionella monopol men också i de numera 

forna kommunistiska diktaturerna, dock förekommer det fortfarande på sina ställen. I dessa 

har system agerar underordnade på order och enligt regler, organisationerna har inte heller 

något intresse för medarbetarnas inneboende energi och kreativitet, eller för omvärldens 

behov. Ahrenfelt menar att ett slutet system inte tar emot några nya byggklossar utifrån och 

att systemets inneboende energi därför sjunker till nivåer som är så låga att den inte längre är 

användbara. En organisation som har ett slutet system och där ledarskapet är svagt kan 

medarbetarna drabbas av vad författaren kallar ”mental entropi”, Ahrenfelt (2013) beskriver 

detta som resultatet av att en allt större mängd av medarbetarnas energi används till andra 

saker än kreativt och produktivt arbete. Fenomenet uppstår bland annat vid uteblivet eller 

otydligt ledarskap. Uteblivet ledarskap upplöser organisationers gemensamma riktning, vilket 

driver medarbetarna att agera mer efter egennytta istället för helhetsnytta. De gemensamma 

målen suddas ut i ett sådant system och ersätts av personliga mål, något som kan orsaka stora 

problem. 

Stängda system används främst i diktaturer där ledarskap har gjorts synonymt med att styra 

och ställa med människor. Författaren menar att varje enskild diktator, tyrannisk chef eller 

autoritär ledare har behov att sluta sitt system, oavsett om det handlar om en organisation eller 

en stat eller en arbetsgrupp. En sådan chef vill inte ha insyn eftersom det kan avslöja dennes 

brist på kompetens och kunskap. Kontroll över människorna gör en sådan chef lugn och 

befäster illusionen att kontroll över människorna visar på kontroll över verksamheten. Enligt 

Ahrenfelt (2013) är kontrollen för dessa människor viktigare än vad och hur produktionen 

fungerar. Istället för att förändra organisationen efter kontexten den verkar i aktiverar chefen 
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olika försvarsstrategier för att slippa konfronteras med olika problem. Beteendet påskyndar 

paradoxalt nog nedbrytningen av systemet och orsakar kris. 

Öppet system  

Ett öppet system definieras enligt Ahrenfelt (2013) av fyra kriterier: aktivt insläpp och utsläpp 

av energi inom och utom organisationen, den yttre världen påverkar inte de inre processerna 

negativt, organisationens komplexitet, aktivitet och dynamik ökar över tid, samt att utbytet 

med omvärlden är intensivt. 

Det första kriteriet handlar primärt om att det öppna systemet hämtar in de förutsättningar 

som behövs för att skapa nya byggklossar och ge den näring som behövs för att systemet ska 

fortleva. Här talar författaren om intern och extern kommunikationskompetens, lärande 

organisation och ett aktivt förändringsledarskap där medarbetarna ses som kunskapande 

resurser och inte som enbart utförare. Ahrenfelt påpekar att förändringsmotstånd är nyttigt i 

organisationer eftersom det är genom att lyssna på innehållet i motståndet som ledare kan lära 

sig från de faktiska utförarna vilka problem eller orosmoment de har kring utsikterna att göra 

ett bra jobb även fortsättningsvis. Genom att inse att motstånd inte är något dåligt och som 

bara ska köras över kan förändringsledare istället få draghjälp av motståndet.  

Det andra kriteriet talar om att det yttre inte påverkar det inre på ett negativt sätt där det finns 

en stabil organisation. Här beskriver författaren vikten av samtal och dialog, organisatorisk 

flexibilitet, organisatoriskt lärande, kompetensanpassningar och anpassningsförmåga. 

Ahrenfelt (2013) menar att organisationens geometriska struktur återkommande måste 

anpassas efter den föränderliga kontexten (omvärldens krav), det gäller även 

delegeringsgångar, ansvar, befogenheter och ledarstil. Organisationens alla delar måste 

förändra sig kontinuerligt och medvetet. Ett öppet system kan hålla över tid när det 

fortlöpande anpassar sig till rådande förutsättningar. Genom att se medarbetarna som 

tänkande kreativa individer lämnar man bakom sig tidigare rådande föreställningar om att 

ledare kan bestämma hur medarbetare ska tänka och besluta om hur verkligheten ser ut. I ett 

öppet system är samordning och integrering viktiga verktyg för organisationen och dess 

ledare är tvungna att lära sig detta. Ahrenfelt menar att idag är förändringskompetens en 

självklarhet, att kompetenshöjning och breddning av medarbetarnas ansvarsområden ofta är 

avgörande för framgång och hänvisar detta till insikten att en organisation faktiskt är sina 

medarbetare. 

Det tredje kriteriet belyser hur organisationers komplexitet ökar över tid och ger en större 

differentiering i dem. Min uppfattning är att Ahrenfelt syftar till den förändrade kunskapsbas 

som visar sig inom organisationers olika arbetsområden och som har blivit en följd av den nya 

teknologin. Medarbetare har nya behov av breddade kompetenser och de lär sig det de 

behöver. Författaren poängterar att människan trots alla traditionella interna regler tänker 

självständigt och att medarbetarnas tankar ligger utanför chefens kontroll, att människor inte 

kan programmeras för att lyda sin chef. I ett öppen system, dvs. inte i en diktatur, är 
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nödvändigt att chefen släpper den förlegade idén att ledarskap är detsamma som ordergivning.  

Kunskapsutvecklingen både hos den enskilde medarbetaren och i det stora, i den övergripande 

strukturen, ser helt annorlunda ut nu än den har gjort tidigare. Globaliseringen och insikten att 

världen hänger samman och med den kunskapsexplosion som har skett till följd av detta 

bidrar till att organisationers delar blir mer differentierade. Ahrenfelt (2013) menar att i en 

organisation där informativiteten är hög ökar differentieringen och behovet av adaptivitet för 

att svara på omvärldens tryck. 

Det fjärde kriteriet i ett öppet system beskriver utbytet med omvärlden, den kontext i vilken 

organisationen verkar. Författaren skriver att ett öppet system har många kontaktytor och 

utväxlar oavbrutet såväl information som material med den. Det öppna systemet kommer 

därför att anpassa sig, utan att målen eller strukturen behöver förändras. För att detta ska vara 

möjligt behöver det finns väl kommunicerade och specificerade mål. En chef i ett öppet 

system inser att det inte bara finns ett sätt att göra saker på för att nå målen, utan att 

medarbetarna själva är kreativa och kompetenta nog att arbeta sig fram till målen efter sina 

egna metoder. Förändringsledare vill inte ha lydiga medarbetare, de vill ha engagerade 

människor omkring sig som i enighet med organisationens struktur och arbetssystem arbetar 

mot resultat. Ahrenfelt (2013) skriver också att det öppna systemet har ett betydande intresse 

för dynamiken på kontaktytan utåt, eftersom dialog, kommunikation och ömsesidighet styr 

organisationens affärsrelationer. 

Social struktur 

När en organisations (Bolman & Deal 2003) medarbetare inte har klart eller tydligt för sig hur 

och vad de ska göra, utformar de arbetet efter sina egna preferenser och föreställningar istället 

för efter organisationens mål. Detta resulterar ofta i problem då enhetlighet och kontinuitet i 

organisationen föredras. Även i organisationer där grupper eller individer tvingas att arbeta 

alltför självständigt upplevs isolering och brist på styrning, vilket kan resultera i såväl 

ensamhetskänslor hos individerna som en kollektiv brist på gemensamma arbetsmetoder som 

går ut över organisationen. Bolman & Deal menar att i en för löst sammansatt struktur går 

människor lätt sina egna vägar och tappar känslan för vad eller hur andra inom organisationen 

arbetar med, medan de i en för hård struktur tappar sin flexibilitet och börjar arbeta runt 

rådande regler för att göra som de själva vill. Bolman & Deal beskriver ett antal olika sätt att 

strukturera organisationer men diskuterar även manliga och kvinnliga preferenser kring 

struktur.  

Helgesen
9
 (1995) menar att det hierarkiska synsättet i första hand bär prägel av ett manligt 

tänkande och att det skiljer sig väsentligt från strukturer som kvinnor skapar. Kvinnor har 

                                                 

 

9
 Beskrivningen av Helgesen är hämtad från Bolman & Deal (2003) 
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observerats bygga väl integrerade organisationer där fokus ligger på att skapa goda relationer 

och där kommunikationskanalerna är många, öppna och väl spridda i organisationen. 

Kvinnliga chefer tenderar att placera sig själva i organisationens mitt hellre än i dess topp, 

vilket ger att tonvikten läggs vid tillgänglighet och jämlikhet istället för rang. Kvinnliga 

chefer tenderar också att blanda in fler personer i beslutsprocessen. Helgesen myntade 

begreppet ”inkluderande nät” för att beskriva organisationsstrukturen, där formen är mer 

cirkulär än hierarkisk och där strukturen byggs inifrån och ut istället för uppifrån och ner. I ett 

inkluderande nät är dess centrum och ytterområde sammankopplade, en åtgärd någonstans i 

nätet ger återverkningar i resten av organisationen. 

Genusmedvetenhet  

I en avhandling beskriver Abrahamsson (2000) att arbetslivet och arbetsmarknaden är 

uppdelade i två delar, en manlig och en kvinnlig. Hon hänvisar till tillgänglig statistik som 

pekar på att kvinnor och män har olika positioner i organisationer och att de även befinner sig 

i olika organisationer, något som borde vara orsak nog att lyfta problemet till en högre nivå. 

Uppdelningen mellan kvinnor och män i arbetslivet är påtaglig, utifrån statistiken har de olika 

arbetsuppgifter, olika positioner, olika lön, villkor, utvecklingsmöjligheter och olika 

arbetsmiljöer.  

Abrahamsson menar att många organisationer inte alltid själva ser att de har ett problem med 

obalans mellan könen, de anser att de är könsneutrala och att de anställer medarbetare efter 

kompetens och inte diskriminerar. Kön och könsordning upplevs inte ha någon påverkan alls 

på den egna organisationen och läggs därför åt sidan som ett icke-ämne. Hon menar att 

synsättet bättre kan liknas med könsblindhet eller könsomedvetenhet och utvecklar detta med 

att beskriva den svenska arbetsmarknaden. Den svenska arbetsmarknad brukar beskrivas som 

världens mest jämställda arbetsmarknad, trots det är den enligt Abrahamsson en av de mest 

könssegregerade, för kvinnor och män konkurrerar generellt inte om samma arbeten. Detta 

ger att kvinnor och män också ofta har olika arbetsgivare. I offentliga tjänster som skola, 

sjukvård och omsorgerna är kvinnor överrepresenterade, proportionerna där var då 

avhandlingen skrevs ca 75 % kvinnor och 25 % män medan de inom tillverkningsindustrin 

var den omvända med 20 % kvinnor och 80 % män.  Även inom den offentliga verksamheten 

kunde man se tydliga skillnader då kvinnor har en större närvaro inom kommuner och 

Landsting medan män i högre grad hade statlig anställning inom försvar och 

utbildningsväsendet. Det finns även skillnader mellan könen då kvinnor och män har olika 

yrken. Abrahamsson menar att vid tiden för avhandlingen arbetade knappt 20 % av 

arbetskraften i Sverige i yrken som hade en jämn könsfördelning, jämn könsfördelning 

innebär en balans mellan 40 och 60%.  Det finns också organisationer som består nästan helt 

av män och de som består nästan helt av kvinnor och organisationer som har en bra 

könsbalans men där kvinnor och män har helt olika arbetsuppgifter. I de flesta 

verksamhetsområden är det mestadels män som har ledarbefattningar, både inom 

arbetsledning som strategisk verksamhetsutveckling. 
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Abrahamsson menar att könsneutralitet är baserat på manliga perspektiv och enligt manliga 

livserfarenheter, där män uttalar sig om sin syn på genusmedvetenhet i organisationen. 

Svårigheten här ligger i att män inte är kvinnor och upplever det kvinnor upplever i miljöer 

som klassar sig som könsneutrala. Abrahamsson påpekar att den underförstådda manliga 

kontexten lätt kan ses för den som väljer att gå ner på djupet och till exempel studera 

organisationsspråket närmare, eftersom språket ofta är manligt formulerat. Chefer och andra 

upphöjda personer omnämns omedvetet som ”han” eftersom medarbetarna utgår från att 

chefen är en man.  

Trots att jämställdhet numera är ett allmänt vedertaget förhållningssätt till mäns och kvinnors 

lika värde och trots att både kvinnor och män vanligen reagerar negativt på att kvinnors arbete 

värderas längre än mäns och ofta upplever det orättvist, väljer organisationer att uttrycka att 

de är könsneutrala. Abrahamsson (2000) menar att företagsledare vill ha förändringar som 

resulterar i en jämställd organisation men de vill ha det helst utan att behöva ändra något 

själva, de vill slippa jobba på det, det är här begreppet könsneutralitet införs. Om kvinnor och 

män anses ha samma ställning hos dem betyder det att eventuella ojämlikheter är sådant som 

medarbetare har tagit med sig från tidigare arbetsplatser eller att det beror på tröghet i 

organisationen och så vidare, men man agerar inte aktivt för att arbeta bort den. Genom att 

uttrycka en positiv syn på jämställdhet men samtidigt agera passivt slutar problemet att vara 

arbetsgivarens. 

Motstånd 

En chef som arbetar med förebyggande förändring kommer att få ta del av mycket kritik men 

det är viktigt att förstå att den kritik som ges innehåller medarbetarnas faktiska farhågor. 

Ahrenfelt (2013) menar att förändringsmotstånd har fått ett allt för dåligt rykte och hänvisar 

detta till chefer som anser att delaktighet i förändringsprocesser i själva verket innebär lydnad 

från medarbetarna. De förväxlar passiv lydnad med engagemang och orsakar därför konflikter 

av större omfattning än de behövt. Heide et al. (2005) menar att den interna 

kommunikationens roll i förändringsarbete kan skapa delaktighet och engagemang, förhindra 

ryktesspridning och minska oro och stress, underlätta en demokratisk förändringsprocess och 

införa ny terminologi och nya arbetssätt. Författarna menar att genom att informera och 

kommunicera de förändringar som kommer att göras ges medarbetarna möjlighet att skapa 

förståelse och samsyn kring det nya. De menar att meningsskapande handlar om att skapa 

associationer mellan nya erfarenheter och befintlig kunskap, det vill säga att orientera sig i de 

nya referensramarna. Ahrenfelt (2013) menar att brist på information och kommunikation 

leder till att medarbetarnas inneboende initiativförmåga kvävs, att deras oro ignoreras och att 

själva målriktningen med förändringsarbetet försvinner, samtidigt som någon annan dikterar 

villkor för dem. Internt motstånd mot förändringsarbete är enligt författaren en god och 

drivande motivation för förändringsledaren på mer än ett sätt. Motstånd skapar delaktighet 

och engagemang i förändringsprocessen, för även motstånd visar på engagemang. Motstånd är 

informativt då den kritik som framförs omfattar ofta nödvändig och relevant kunskap som 
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beskriver det fält där förändringen sker. Motstånd kan frigöra energi som kan användas i 

förändringsarbetet när motståndet lugnar sig, vilket ger att motstånd sparar tid och kraft.  

Heide et al. (2005) menar att motstånd mot organisationsförändringar kan ha många 

förklararingar, som till exempel minskat inflytande, minskad kontroll och starka gruppnormer. 

Författarna påpekar dock att motstånd också kan vara befogat och att den stundande 

förändringen faktiskt inte är bra för organisationen så som den är planerad. De menar att det 

finns en fara i att fokusera allt för mycket på intern samsyn eftersom det finns en risk att 

konflikter och maktmissbruk därigenom skyls över, och att detta i sin tur främjar 

odemokratiska arbetsformer. Genom kommunikation och information ökar medarbetarnas 

möjligheter att ventilera sina farhågor, något som ger att organisationen lär och gör 

förändringen mer gripbar i alla led. 

Kommunikation och dialogkompetens   

 I hierarkier har de som är i högre positioner ofta högre utbildning och högre status och de 

förväntas sitta inne med sanningen i högre utsträckning på grund av detta. Wilhelmsson & 

Döös (2016) menar att menar att i hierarkiska strukturer går gruppsamtal med dialogisk 

kvalitet tvärs över alla invanda samtalsmönster. De menar att i gruppsamtal innebär samtals- 

och maktvanor en risk då den rådande maktordningen hindrar dialogisk kvalitet. 

Kommunikativa vanor eller regler som har byggts in i hierarkiska strukturer resulterar i att 

människorna i strukturen lär sig att inordna sig i systemet av över- och underordning. 

Wilhelmsson & Döös menar att detta i sig inte är så problematiskt vid möten och diskussioner 

som ligger inom den hierarkiska ordningen, som ett beslutssammanträde, men att svårigheter 

kan uppstå i dialogiska samtal utanför den. Författarna menar att det då finns en risk att 

parterna hamnar i ett kommunikativt skruvstäd. Detta skruvstäd skruvas ihop från båda hållen, 

av över- och underordnad (dominant och/eller undergiven) då det blir oklart om vem som ska 

lyssna och vem som ska prata. Det finns också olika uppfattningar om vem som leder samtalet 

och vem som deltar i det beroende på den sociala rangen, vilket begränsar deltagarnas 

möjligheter att lära i dialogen. Då dialog kräver att parterna kommer förbi de formella 

maktstrukturerna och de informella sociala strukturerna för att bli jämbördiga i samtalet, 

måste människor ifrågasätta sin syn på vad dialog är. Utan träning kan de som är ovana vid att 

höras inte träna sin förmåga att tala och de som är vana vid att tala kan inte lära sig att lyssna. 

Individer som böjer sig för dominans får små möjligheter att utveckla sina uppfattningar och 

det finns risk att de utvecklar ett negativt lärande av att genom inte höras få bekräftat att de 

egna erfarenheterna är ointressanta eller fel. På motsvarande sätt, individer som är dominanta 

i samtal får inte del av andras uppfattningar, de får sina egna uppfattningar granskade i dialog 

och de får inte heller någon orsak att ifrågasätta eller ända sina sanningar. 

Även manlig och kvinnlig samtalsstil diskuteras av Wilhelmsson & Döös (2016). De menar 

att det finns samtalsstilar som är mer kvinnliga och mer manliga men att de allra flesta 

människor befinner sig någonstans på skalan mellan de två ytterligheterna.  Författarna 
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påpekar att manliga och kvinnliga samtalsstilar inte är något medfött utan att de till stor del 

inlärda genom socialt tryck. Att samtalsstilar är socialt konstruerade, menar de, innebär att de 

också kan läras om. Genom att medvetande människor om att det finns könsstereotypa 

samtalsstilar som kanske inte nödvändigtvis är givande, bra eller önskvärda, går de att 

förändra. Wilhelmsson & Döös menar att samtalsstilar påverkas, inte bara av kön, men också 

av vilken kommunikativ träning livet har givit, utbildningsgrad, yrke, om arbetsplatser är 

könshomogena och sådant. De könsstereotypa samtalsstilar som har framträtt i analyser av 

samtal har vässats lite av författarna för att de ska bli tydliga.  

Kvinnor i samtalsgrupper visade följande kommunikativa mönster: de hade lätt att följsamt 

lyssna in varandra, skillnader i erfarenheter och åsikter framstod inte tydligt, oenigheter blev 

dolda och fungerade inte som motor i samtalet, många var samtidigt involverade i samtalet 

och byggde vidare på vad andra hade sagt. Wilhelmsson & Döös (2016) menar att kvinnorna 

hade en kooperativ samtalsstil som var inriktat på att skapa trivsel och bygga relationer. De 

bekräftade varandra och utövade inte makt genom att utrycka sig, snarare då genom att 

ignorera samtalsämnen som de inte höll med om. Wilhelmsson & Döös menar att 

samtalsgrupper med bara kvinnor tenderar att inrikta sig på gemenskap men utan en 

differentierande kvalitet. 

Män i samtalsgrupper visade följande kommunikativa mönster: de hade svårigheter att lyssna 

in och bygga vidare på varandras åsikter, deras skillnader i erfarenheter och åsikter var 

tydliga, budskap och oenigheter var tydliga, det skedde ingen påtaglig gemensam utveckling 

av samtalsämnen. Författarna menar att männen hade en kompetitiv samtalsstil som gav 

samtalet en argumenterande karaktär där deltagarna hävdade sina ståndpunkter. Samtalet 

uppvisade ett synligt maktspel där prestige var närvarande. Författarna menar att 

samtalsgrupper med bara män tenderar att få en monologisk karaktär med inslag av tävlande, 

utan en integrerande kvalitet.  

Chefskap och ledarskap 

Thylefors (2007) skriver om chefsrollen. En chef är formellt tillsatt till befattningen och 

innebär kort att styra och leda underställd personal. Syftet med chefsbefattningar är att 

precisera chefers plats i strukturen och dennes arbetsuppgifter. I chefskapet ingår vanligen 

arbetsuppgifter som att planera, rekrytera, sätta löner, sköta budget och att nå 

verksamhetsmålen, men också att utöva ledarskap. Alvesson & Svenningson (2013) utvecklar 

detta och menar att chefer visserligen och till viss del ofta ägnar sig åt planering, kontroll, 

budgetering och sådant, men att de också försöker kommunicera engagemang eller i alla fall 

acceptans för dessa arbetsuppgifter till sina medarbetare. När medarbetarna förstår syftet 

gränsar chefskapet till ledarskap. Thylefors menar att ledarskap handlar om socialt inflytande, 

där är ledarskap är en arbetsuppgift och inte är synonym med att vara ledare i den informella 

beteckningen där ledaren utövar socialt inflytande men utan chefsmandat. Då informella 

ledare enbart har mandat från sina följare men inte är officiellt utnämnda av arbetsgivare att 
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leda och fördela arbetet, vilket beskriver en chefs position, kan de inte heller påstås utöva 

ledarskap. Alvesson & Sveningsson (2013) beskriver att det finns en glidning i begreppet 

ledarskap och pekar på att chefer ofta förutsätts utföra allt som chefer och informella ledare 

företar sig. Då chefer har många andra arbetsuppgifter än just ledarskap innebär det att 

ledarskapet endast förekommer då och då. 

Thylefors (2007) menar att inom kunskapsorganisationer och i human service-organisationer 

finns det ett antal gemensamma nämnare som påverkar hur chefskapet ser ut. Kunskaps- och 

human service-organisationer har levande ”råmaterial” som interagerar i 

produktionsprocessen, med andra ord människor med viss kunskap och kompetens som 

samverkar för att producera resultat. Organisationerna ofta är styrda av politiker och 

finansieras av staten, de består av professionella medarbetare vars kompetenser är väsentliga 

för arbetsgivaren, de är offentliga och i dem är ledarskap en arbetsuppgift eftersom 

kunskapsorganisationer har till uppgift att påverka människor genom socialt inflytande.  
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KAP 6 EMPIRI OCH REDOVISNING 

Inledningsvis beskrivas hur intervjuerna har genomförts. Därefter presenterasges 

informanterna för att placera dem och deras erfarenheter i kontexten av det undersökta 

förändringsarbetet. Kapitlet redovisar även hur intervjumaterialet har bearbetats och hur det 

kommer att struktureras i redovisningsavsnittet.  

 

Intervjuer med chefer på Vinnova 

Det empiriska materialet består av totalt sex intervjuer med chefer på Vinnova. När arbetet 

påbörjades trodde jag att jag skulle få intervjua sittande GD och HR-chef, men som redovisats 

tidigare hade båda dessa lämnat sina poster. En ny HR-chef hade tillträtt medan GD-posten 

var vakant. Förvaltningsdirektören (FD), en person som tidigare har arbetat mycket nära GD 

var tillförordnad GD. FD intervjuade jag på direkt uppmaning av såväl före detta HR-chefen 

som GD, de menade att han var central i förändringsarbetet och att han, som tf GD håller 

kursen i väntan på att en ny GD ska tillsättas av regeringen. 

Fram till det att intervjuerna hade genomförts var det tänkt att två av de tre intervjuerna med 

de högsta cheferna skulle användas, då med motiveringen att det var möjligt att intervjuerna 

kunde ge mer frispråkiga och ärliga svar om de endast gjordes med höga chefer som hade 

lämnat organisationen. Jag vill dock mena att samtliga intervjuer var förutom informativa, 

både frispråkiga och ärliga, att det är nödvändigt att ha med samtliga för att göra berättelsen 

rättvisa. Tillsammans ger de tre högre cheferna en god bild av hur de ser på samarbetet och 

hur de har hanterat sina respektive ansvarsområden i förändringsprocessen. 

Det bemötande jag fick i mina kontakter med Vinnovas HR-avdelning och med de intervjuade 

informanterna upplevde jag som ömsesidigt nyfiken och uppriktigt intresserad. En fördel att 

intervjua personer som är vana vid att svara på frågor är just att de är vana vid att tala. En 

informant som är van vid att berätta om sin syn på saker kan ge mycket rika berättelser och på 

ett bra och rationellt/effektivt sätt. Jag hade mycket liten förförståelse om vilka de personer 

jag skulle träffa då jag ville att de själva skulle få berätta för mig om detta, dock kände jag 

naturligtvis till deras respektive positioner som chefer i organisationen. De visste heller inte 

mycket om mig utöver temat för undersökningen och de visste att jag kom från Uppsala 

universitet och en masterutbildning där. Intervjuerna rörde ett ämne som inte vanligen ligger 

inom chefernas ordinarie kunskapsområden med teknik och innovation men som ligger inom 

mitt kunskapsområde som ”personalare”. Samtliga var vänliga, tillmötesgående, intresserade 

och reflekterande. Jag upplevde ingen obalans. 
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Presentation av informanterna  

Treklövern. De tre högsta cheferna som arbetade vid myndigheten under det aktuella 

tidsintervallet som jag fokuserar min undersökning på (2010-2017), har intervjuats i syfte att 

få insikt i hur de gjorde förändringsarbetet och vad detta har lett till. De här personerna är 

extra intressanta för uppsatsen då det är utifrån deras samarbete som beslut har tagits som 

sedan har påverkat och jobbats in i organisationen. 

En ny GD för myndigheten utnämndes av regeringen och arbetade där från hösten 2009 tills 

hon på egen begäran lämnade posten i september 2017. GD rekryterades från ABB där hon 

under många år haft ett flertal ledande befattningar inom ABBs forsknings- och 

utvecklingsorganisation. GD är kemiingenjör och teknologie doktor. Efter Vinnova har GD 

gått vidare och arbetar idag som utvecklingschef i en industrikoncern 

Jag tänkte att det kunde vara kul, det kan väl inte vara så svårt. Det var ju en 

annan värld men det har varit jättekul. Jag har lärt mig jättemycket och jag är 

väldigt glad av hur Vinnova har utvecklats.  

Vinnovas förvaltningsdirektör (FD) har jobbat med GD och han har tillfälligt tagit över som 

tillförordnad GD. FD kom ursprungligen med till myndigheten från det som tidigare hette 

NUTEK (Närings- och teknikutvecklingsverket) där han då var ekonomichef. NUTEK var en 

av flera organisationer som tillsammans bildade Vinnova 2001.  

Jag har ju dubbla roller nu men med mitt egentliga uppdrag, då är jag 

förvaltningschef. Just nu är jag internt ansvarig, så jag har de gemensamma 

funktionerna internt, ekonomi, IT, HR och administration. 

HR-chefen rekryterades av FD till Vinnova från det privata näringslivet och kom ny till 

myndigheten 2011. Hon har tidigare arbetat inom pappersindustrin i Norrbotten men har även 

arbetat på flera andra företag med HR. HR-chefen är utbildad utlandskorrespondent, talar 

flera språk och har parallellt med sitt tidigare arbete utbildat sig inom HR och hon har även en 

master i förändringskunskap och utvecklingsarbete. Sedan sommaren 2017 har även HR-

chefen lämnat Vinnova.  

Organisationen gjordes under 2010 och jag kom 2011 och hade då möjlighet att 

egentligen fokusera på att bygga kultur och verksamhetsutveckling. De hade då 

redan hade redan påbörjat arbetet med att hitta nya skärningspunkter och hur 

man skulle samarbeta. 
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Även tre personer som har varit eller är enhetschefer i den nya organisationen har 

intervjuats. Då de alla har varit delaktiga i implementeringen av ”det nya” menar jag att de 

på ett värdefullt sätt kan berätta om inte bara skillnaderna från före och efter, men att de 

också kan beskriva hur de uppfattade själva förändringsprocessen I rollen som enhetschef har 

man ett samordnande och utförande ansvar, utöver det personalansvar som följer med 

positionen. Därför är det viktigt att få höra hur de själva har taget emot och utövat 

förändringsledarskap över tid, om deras eventuella farhågor, men också om hur det till slut 

blev. 

Katrin har arbetat på Vinnova sedan 2008, då som handläggare med transportfrågor. Hon är i 

grunden väg- och vatteningenjör och hon har jobbat utomlands på konsultbolag och 

forskningsinstitut inom transportområdet men återvände efter detta hem för att skriva en 

avhandling som industridoktorand i teknovetenskap.  

Jag har ju faktiskt varit med på stor del av den här resan. Jag började 2008 på 

Vinnova och det var ju mitt absolut första möte med myndighetsvärlden. Då 

började jag som handläggare för logistikfrågor. Jag har ju däremot haft en 

finansiering från Vinnova tidigare. 

Stefan kom till Vinnova 2013, alltså efter det inledande förändringsarbetet var genomfört men 

kan organisationen som den är nu. Tidigare har han arbetat inom Telecom och på 

forskningsinstitut och kom till Vinnova som handläggare. 

Vi har ju en linjeorganisation och en matrisorganisation, så att förutom att jag är 

har 14 medarbetare där så är jag ansvarig för den styrgrupp som jobbar med 

småföretag. 

Erik har arbetat på Vinnova sedan 2006, bland annat inom en enhet som tidigare hette 

produktion och material. Idag arbetar han som chef med internationella frågor men han har 

också provat på att vara strateg inom miljöfrågor. Erik har läst teknisk fysik och har en 

forskarbakgrund som resulterade i en disputation.  

Jag deltog som doktorand i ett projekt, ett centrum som Vinnova finansierade. 

Från början var det NUTEK när jag började doktorera och sedan blev det 

Vinnova. Och på det sättet lärde jag ju känna Vinnova lite grann.  
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Redovisning utifrån frågeställningarna 

1 Hur såg ledarskapet och styrningen ut i myndigheten fram till 2010? 

Organisationen som GD tog över då hon kom som ny hade ett fundamentalt annorlunda sätt 

att fungera än det som hon var van vid från industrisektorn. Hon menar att hennes 

förhållningssätt till förändring inte hade samma negativa laddade innebörd som för 

medarbetarna i Vinnova och att det därför uppstod en hel del konflikter. Under de inledande 

månaderna granskade hon organisationen och dess sätt att arbeta, ekonomi och struktur och 

började planera en omstrukturering. GD förklarar själv att i den miljö som hon kom ifrån 

skulle det vara otänkbart att inte hålla jämn takt med sin omgivning, att i all ”vanlig 

verksamhet”, dvs. inte myndighetsverksamhet, är man tvungen att förändra sig för att inte gå i 

konkurs. En organisation som inte är med i tiden tappar attraktionskraft och konkurrenskraft. 

GD beskriver sig som en utvecklingsmänniska som anser att det är bättre och roligare att äga 

sin egen utveckling framåt istället för att stanna upp och förbli oförändrad. Hon menar att då 

det händer är det bättre att lägga ner myndigheter och att det nog borde ske oftare än det gör. 

Organisationer som står stilla fungerar inte.  

Fram till 2010 var organisationen strukturerad i separata enheter som i huvudsak arbetade 

med de egna områdena, enheterna hade egna ekonomier med ”pengapåsar” för olika projekt. 

Det rådde också en tävlan mellan och inom enheterna om vilka som fick mest pengar och 

därmed gavs status och makt. En stor del av Vinnovas budgetar för de kommande 10 åren var 

redan uppbundna och utlovade till forskningsprojekt inom olika områden. I intervjuerna har 

det talats om medel som varit uppbundna i 200 olika ”poster”, något som orsakade frustration. 

Hon beskriver den tidigare organisationen som en grupp skilda småmyndigheter där alla 

enheter tyckte sig bestämma underifrån, där målet var att skaffa så mycket pengar av 

Vinnovas samlade medel som möjligt till sin egen lilla låda, men det fanns inget internt 

samarbete. 

GD berättar att hon möttes av en vägg av oförståelse när hon först uttryckte att det inte var ett 

funkterande sätt att arbeta och att personalen istället behövde samarbeta med varandra. Det 

fanns ingen förståelse i organisationen för hur detta samarbete skulle gå till och medarbetarna 

var ovilliga att slås ihop med andra grupper även i de fall de arbetade med inom samma 

kompetensområden. De menade att de var för olika och att det inte fanns några incitament till 

samarbete och att det helt enkelt var för svårt att åstadkomma. Eftersom hon själv kom från 

näringslivet, från en global verksamhet i ABB, där människor samarbetar över tidszoner, 

kulturer och olika språk var det inget konstigt med samarbete, men för Vinnova var det för 

svårt. GD återkommer till att myndigheter vid tiden helt saknade entreprenörsanda, det vill 

säga driv och ett ekonomiskt intresse.  

Jag kom från näringslivet och ABB. ABB gick igenom stora förändringar under 

2000-talet. Där var man tvungen att förändra sig för annars kunde man gå i 

konken. Det är ju väldigt mycket så. Jag menar i all vanlig verksamhet så är det 
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ju det att om du man inte är med i tiden så tappar man sin attraktionskraft, din 

konkurrenskraft och allting. Så antingen leder du din egen förändring eller så 

leder omgivningen din förändring. Oftast blir det någon kombo. (GD) 

FD var med när Vinnova bildades. Han berättar att ledarskapet i organisationen under förre 

GD såg helt annorlunda ut än det gör nu. Förre GD hade till exempel som rutin att på 

morgnarna stå vid fikarummet och fatta viktiga beslut där och då och oftast ofta utan några 

överläggningar med sina chefer. FD menar att de som hade en god relation till GD på det här 

sättet kunde få sina önskade satsningar beviljade och att många av pengapåsarna fördelades 

så. FD menar att det nog var en ledarstrategi från Förre GD sida, att han gjorde så för att han 

ville bryta linjen så att chefer fråntogs makt. ”Jag bestämmer det här nu.”  

HR-chefen kom in i verksamheten precis efter den stora omorganisationen hade genomförts 

men nämner också detta som hon kallar kiosktänkande. Den tidigare organisationen hade 

enheter med handläggare som tilldelades påsar med pengar och dessa påsar bevakades noga. 

GD bedömde att arbetssättet var ineffektivt och ville förändra det till att rikta blicken från 200 

enskilda kiosker till att fokusera på de övergripande områden Vinnova skulle jobba med 

unisont. Kiosktänkandet präglade den dåvarande kulturen och gjorde verksamhetens olika 

delar isolerade från varandra.  

HR-chefen påpekar att det är viktigt att förstå att det var en stor omställning för medarbetarna, 

vars tidigare bekräftelse legat i att få pengar i sin påse och beroende på hur stor påsen var 

desto betydelsefullare var de själva. Hon menar att det är givet att det uppstår ett motstånd i 

en organisation när förändringar tar ifrån människor deras position och där status och det egna 

läget försämras enligt det system som gällt tidigare. 

Erik använder en metafor när han beskriver organisationen under förre GDs styre. Det var lite 

som ett pågående gerillakrig i miniatyrformat där förre GD var ledare. Han har uppfattningen 

att förre GD såg sig tvungen att styra så för att Vinnova skulle få ta plats och synas, att han 

därför uppmuntrade små härförare som drog åt olika håll. När GD kom ny tyckte hon att 

organisationen spretade väldigt mycket, vilket den gjorde. De härförare som hade haft lösa 

tyglar tidigare, de som hade haft mycket egna pengar och kunde fatta egna beslut hade 

tidigare dra iväg och göra lite som de ville, för dem blev förändringen jobbig och den mottogs 

inte bra alls. Många uppfattade sig kritiserade när GD sa i vilken riktning hon ville att 

Vinnova skulle gå. Erik förklarar att de som hade varit väldigt pro det tidigare arbetssättet 

uppfattade det som en kritik mot dem personligen, att de hade gjort fel tidigare. Han säger att 

de ju hade gjort fel, men de hade också gjort rätt efter de förutsättningarna som gällde - i 

något slags statsvetenskapligt perspektiv Han menar att GD hade en väldigt tydlig egen bild 

av var Sverige befann sig som innovationsland och vart Vinnova behövde röra sig.  

När GD kom ny var en stor del av Vinnovas medel uppbundna då förre GD, hade bundit stora 

delar av budgeten i många år framåt. Katrin förklarar att man tar beslut om satsningar som är 

långsiktiga.  
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Många av våra program är ju kanske 10-åriga och då låser man ju den budgeten 

i 10 år. Så finns det andra som kanske är 3- och 5-åriga, samtidigt är 

långsiktigheten väldigt viktig men det måste ju vara en balans. Det är ju inte så 

att vi godkänner tio miljoner i tio år, utan det är ju så att ... om man säger 

avsiktsförklara dem som man binder dem.” 

Katrin berättar att när hon började på Vinnova fanns det något som hette ”lången”, det var ”en 

gigantisk excellista” som printades ut för alla att se hur budgetarna såg ut. Då fanns det ingen 

insikt eller kontroll på hur mycket pengar som var uppbokade i programmen. En enda person, 

en controller, hade i uppgift att ha någorlunda koll på ekonomin. Sedan dess har processerna 

kring budgetar gjorts om och kan alla ta del av informationen. Handläggarna kan se precis 

vilka beslut som har tagits och de har också effektiva prognosverktyg att tillgå. Katrin menar 

att det är sådant som nu för tiden borde vara en självklarhet i en organisation som hanterar så 

mycket pengar men att verkligheten ser helt annorlunda ut, andra och motsvarande 

organisationer ligger efter.  

2 Har sammansättningen och kompetenserna bland medarbetarna förändras från före 

2010 till 2017? 

GD berättar att förre GD gärna ville att Vinnova bara skulle rekrytera disputerade 

medarbetare. De disputerade uppfattades som experter inom sina specifika områden. Som 

Vinnova fungerade då uppfattade nyanställda jobbet som "mitt område, jag har disputerat och 

nu vill jag börja bygga min grupp". Hon menar att om man ska jobba enligt ett mer öppet 

arbetssätt fungerar det inte att ha 50 grupper i organisationen, då måste man jobba med och 

lita på aktörerna. 

Idag är medarbetarna på Vinnova i högre grad brobyggare, nätverkare, sociala spindlar i nätet-

personer, inte experter. Handläggare måste ha kompetens så att de förstår att kunna leda, 

förstå vad ansökningarna handlar om och de måste också kunna bemöta frågor om varför 

sökande kom under eller över strecket för att beviljas medel. GD menar att vara en duktig 

processledare innebär en helt annan kunskap än att bara vara specialist inom till exempel 

mikrobiologi. Det uppstod en påtaglig identitetsförändring inne på Vinnova när enskilda 

individer inte längre fick vara kungar inom sina respektive områden.  

 … de satt och matade sina egna kompisar ute på lärosätena och det är ju klart, 

det är väl kul! De hade 50 miljoner och då blir ju alla kungar genom att … det 

var ju det som byggde att alla hade sina små grupperingar. 

FD menar att det finns en uppfattning om att den tidigare GD gjorde Vinnova till lite av ett 

lärosäte, i den mening att enhetscheferna tvingades att endast rekrytera folk som både var 

doktorerade och då helst hade lång erfarenhet av industri eller någonting motsvarande. Nu 

pratar man både om portfölj, hur de rena kunskaperna ser ut, men den personliga profilen 

anses lika viktig. En generalist som kan umgås med människor, är bra på samverkan och är en 
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god administratör uppskattas, så även chefer som är goda ledare. FD berättar att på förre GDs 

tid fanns kravet på att man skulle vara ”ett orakel” inom sitt område, dvs. vara expert - eller så 

skulle man inte ha tjänsten alls. Samtliga som rekryterades in då förlorade sina expertroller i 

den nya organisationen med GD och en del av dem fick det svårt med att anpassa sig till de 

nya rollerna.  

Vinnova ställer helt andra krav på medarbetarna idag än man gjorde tidigare. HR-chefen 

beskriver att då var handläggarna mycket mer i sina respektive spetsområden och Vinnovas 

uppgift var att bevilja bidrag till forskning. Med den stora förändringen som följde efter GDs 

beslut att Vinnova inte längre bara skulle jobba med bidrag till forskning utan också 

finansiera och investera i innovationer ändrades förutsättningarna för att fortsätta som 

tidigare. HR-chefen säger att när man tänker på det så blir det en väldigt stor skillnad 

kompetensmässigt. ”Helt plötsligt sa vi till våra handläggare att nu ska du i hela den här 

högen av ansökningar identifiera de företagen - de organisationerna som kommer att kunna 

skapa tillväxt för Sverige.” Tidigare ansågs det visserligen vara positivt om det ledde till en 

framgångsrik forskning, men det var inte kopplat till att resultatet av forskningen skulle leda 

till en innovation som skapade tillväxt. Då ansågs det bra om den kunde leda till ytterligare 

förutsättningar för ny forskning men det var inte direkt kopplat till innovation. 

 

HR-chefen berättar att handläggarna bland annat behövde lära sig mer om entreprenörskap 

och hur man tänker som entreprenör. De behövde lära sig hur man läser en årsredovisning, 

hur de som handläggare ska bedöma om ett företag är framgångsrikt och kommer att överleva, 

om det kommer att ha råd med t ex investeringar. Detta innebar att Vinnova tvingades ställa 

andra kompetenskrav på medarbetarna, det handlade inte bara om sakkompetens, men också 

kompetens i samarbete och kommunikation. Där man tidigare hade varit tvungen att hålla på 

sitt och ha spetskompetens på det egna behövde man nu kommunicera för att skapa större 

effekter än bara för sitt eget område. I kommunikation finns också lyhördhet och 

ansvarstagande. Organisationen började också se över vilka kompetenser som kan behövas i 

framtiden. Både sakkompetenser och beteendekompetenser är viktiga. HR-chefen menar att 

många tycker att de kan kategoriseras i hårda och mjuka kompetenser, men att hon inte gillar 

den uppdelningen för att det kopplas till manligt och kvinnligt. Det är bättre att kalla det för 

organisatorisk kompetens, vilket också är ett mer tilltalande begrepp.  

 

HR startade upp workshops med grupper av befattningsinnehavare för att se över vilka 

kompetenser de behövde för att kunna nå Vinnovas mål. Steg ett var att identifiera 

kompetensområden och sedan definiera nivåer i respektive område. Förutom sin 

kompetensprofil för befattningen så har alla medarbetare en medarbetarprofil (innehållande 

den organisatoriska kompetensen), där finns t ex områden som samarbete, lyhördhet, Vinnova 

kunskap. Genom att identifiera de olika kompetensområdena, kopplade till Vinnovas mål och 

konkretisera dem blev de mycket tydligare. 
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Kompetens är färskvara som behöver användas. Hon har själv examina i språk men har inte 

använt dem yrkesmässigt på 20 år, bara på semestern. Hon menar att frågan är vad en sådan 

kompetens är värd för Vinnova idag och hur den är kopplad till Vinnovas mål, i det här fallet 

inte alls.  

Angående kompetens anser Katrin att Vinnova är en rolig arbetsplats att arbeta på och att det 

är alla smarta medarbetare som gör den så bra. Hon menar att hög kompetens är viktigt och att 

när hon rekryterar ny personal vill hon gärna hitta folk som är smartare än hon själv. Katrin 

menar att ledarskapet här inte handlar om att leda personal som kanske är less på sitt jobb 

eller inte vill göra det de ska, tvärt om är medarbetarna på Vinnova taggade, motiverade, 

leveransorienterade, de gör ett mycket bra jobb. I ledarskapet ingår istället att leda med 

förtroende för medarbetarnas förmåga att lösa sina arbetsuppgifter själva och hjälpa dem att 

sätta rimliga begränsningar och målsättningar. Hon nämner att det finns några små spår kvar 

från den gamla organisationen, att det fortfarande finns enskilda medarbetare som har 

personliga engagemang i områden som inte längre ligger riktigt i linje med de beslut som 

organisationen har tagit. Katrin är väl medveten om att det har varit en smärtsam resa för 

många och beskriver organisationsförändringen som just en resa från något till något annat. 

Vinnova har fokuserat på nya mål och skurit bort vissa områden, men att alla medarbetare inte 

har haft det lika lätt att släppa taget om tidigare projektområden eller planer. Somliga har 

jobbat med program under väldigt många år och då kan det vara extra svårt för dem att släppa 

sitt engagemang, något som ibland utmanar ledarrollen.  

Vinnova får ständigt mer och mer medel men antalet anställda ökar inte motsvarande, därför 

måste man ständigt jobba mycket smartare än vad man har gjort tidigare. Katrin beskriver att 

gränsen mellan hennes uppdrag som handläggare och hur mycket hon egentligen ska vara 

operativ i de projekt som hon finansierar är en balansgång. Hon trivs i rollen som ledare och 

tycker mycket om arbetsplatsen.  

Jag jobbar mycket med det här att säga drunkna nu inte i att möjligheterna som 

man har på Vinnova. Man har ju liksom en fantastisk bas att göra skillnad .. och 

att säga att det här är good enough och att man inte går under heller om det inte 

blir helt perfekt. De är ju inte bara smarta, de drivs ju också av en stark moral 

och kompass. Man kanske söker sig hit också för att man faktiskt är intresserad 

av samhällsutveckling och vill göra skillnad. Vinnova kan göra skillnad men 

man får ju liksom inte gå under på vägen. 

3 Vad gjorde GD för att förändra organisationen?  

GD berättade att hon började med att gå runt och lyssna på medarbetarna på kontoret och att 

hon intervjuade för att få reda på vad som behövdes och hur arbetet utfördes. Flera påpekade 

då att de måste bli bättre på att samarbeta men att de inte visste hur detta skulle gå till.  

Organisationen var konstruerad av små enheter i vilka alla hade olika praxis och sätt att arbeta 

på och eftersom de hade sina påsar/lådor/kiosker med pengar vaktade man sin enhet. Hon 
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beskriver att hon blev frustrerad av oviljan att lyfta blicken och förstod att hon skulle bli 

tvungen att ändra om i organisationen och slå sönder de gamla strukturerna, Vinnova behövde 

nya arbetssätt och skapa nya kontaktytor. Enligt GDs synsätt handlade det om 200 anställda 

som satt på samma våning i ett och samma hus, de talade samma språk och befann sig i 

samma tidszon, det kunde inte vara så svårt för dem. Ändå uppträdde medarbetarna som det 

var ”det mest dramatiska som hänt i hela deras liv” trots att det gjordes klart för samtliga 

medarbetare att ingen skulle förlora sitt jobb men att det var dags att börja arbeta på ett annat 

sätt.   

GD kommer ihåg en konflikt med ledningsgruppen i januari 2010, några månader efter hon 

tillträdde. Vinnova skulle ha ett styrelsemöte någon dag senare så hon tyckte det var lämpligt 

med en gemensamhetsövning om vad Vinnova är för någonting och vad Vinnova ska vara för 

någonting. Det visade sig att det inte fanns någon intern gemensam bild och inte heller någon 

samsyn på gemensamma nämnare om vad myndigheten var. GD använde en extern coach 

som hjälpte till vid övningen och som ställde frågor till ledningsgruppen. Syftet var att GD 

själv skulle kunna sätta sig lite vid sidan av för att observera istället för att pusha gruppen. 

Ledningsgruppen delades upp i tre mindre arbetsgrupper som vardera fick i uppgift att göra en 

Powerpoint-presentation. Den skulle sammanfatta vad Vinnova är och vad Vinnova gör, 

grupperna informerades också om att presentationen skulle visas för styrelsen någon dag 

senare. GD berättar att när tiden var slut kom en grupp tillbaka och menade att frågan var fel 

ställd. En grupp kom tillbaka och sa att någon man borde göra något, odefinierat vad, medan 

den tredje gruppen hade gjort någon sorts utkast.  

Och jag bara satt så här och sa att det är ju inte klokt! Fel fråga? Ska jag inte 

kunna visa en bild för styrelsen "vad är vi" för någonting?  Hur kan frågan vara 

fel ställd? Och den där med en man och någon?  

GD berättar om en fotbollsliknelse som hon använde för att visa grupperna hur de inte 

förstod. På en fotbollsmatch så sitter man antingen på läktaren eller så är man på planen och 

spelar. Den som befinner sig på läktaren är jätteduktig på att påpeka vem inte sprang så fort 

och när någon borde ha gjort mål och hur dålig målvakten är, men personen sitter ändå passiv 

på läktaren. De som är nere på planen är aktiva, de jobbar för laget, gör mål och kämpar. Vid 

tillfället var hon väldigt upprörd och menade att alla satt på läktaren, inte någon av dem var på 

planen. De pratade istället om att man/någon/någon annan kunde göra saker när det är 

Vinnovas medarbetare som är Vinnova. Om inte Vinnovas ledningsgrupp kan berätta för 

styrelsen och för alla medarbetare vad Vinnova gör, vem kan göra det då? GD berättar att de 

blev väldigt provocerade och att hon trodde att nu skulle de ringa regeringskansliet för att få 

henne avskedad. 

… men sen tror jag liksom att polletten trillade ner. Men det var ... jag var 

frustrerad, att man inte ens försöker utan att man är så fast i sitt. Jag försökte ju 

när vi gjorde omorganisationen att ha med de (chefer) som hade varit med innan 
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men det tog bara ett halvår så var hälften borta för att jag kände att det här går 

inte.  Den här personen kommer aldrig ... 

 

… när vi pratar om aktivitet så menar vi två olika saker. Jag menar att vara nere 

och göra mål på planen, medan du pratar om att skrika högre från läktaren. Det 

är för mig två väldigt olika saker. (GD)                         

FD beskriver att han och hans arbetskollega har varit med Vinnova sedan begynnelsen. Han 

beskriver tillträdet av GD som ett paradigmskifte. När förre GD och GD bytte var det väldigt 

jobbigt för många i organisationen. Då fanns det fyra avdelningschefer på Vinnova. Han själv 

och kollegan kom från NUTEK där båda hade varit chefer och så var det två till. I 

omorganisationen gjorde GD flera avdelningar och nu är de åtta. FD menar att han och 

kollegan har ”varit med sedan Hedenhös” men att de bejakade GDs förändringar. Han menar 

att man skulle kunna tro att två äldre män skulle protestera mot dessa men säger att Vinnova 

verkligen behövde en ny struktur där man kom bort från stuprörständandet. ”Det vi gärna 

hade gjort (innan) men vi hade inte kraft, i förhållande till förre GD naturligtvis för han 

bestämde ju. Så vi har verkligen bejakat förändringen”. 

FD berättar att GD överraskades av hur stor trögheten i myndigheten trots allt var. Då hon 

kom från näringslivet hade hon uppfattningen att ett företags resultaträkning måste vara en 

tillräckligt stark drivkraft och förändringskraft för vilket företag som helst för att överleva. 

Han menar att myndigheter inte har samma motivation, något som i sin tur betydde att även i 

ledningsgruppen som behandlade många utmanande frågor gick förändringen långsamt. FD 

säger att det var ”lite klassiskt trögt”, även om ledningsgruppen var med henne sen. Frågan 

fanns om hur de skulle de få nästa led och nästa led efter det med sig i förändringsarbetet. Han 

berättar att det kunde gå ett kvartal eller så, men så hördes någon ute i korridoren säga 

någonting som absolut inte gällde längre men som medarbetaren ändå höll fast vid. 

Slutledning ger att antingen hade personen inte fått veta vad som gällde eller så har personen 

struntat i det och beslutat att göra som den ”alltid hade gjort”. Han menar att det var jobbigt 

men att GD fick anpassa sig och att hon ju inte slutade med förändringen för det. För att få en 

förändringsprocess genomförd måste ledningen upprepa vad som gäller, man måste ha möten 

och få med sig folk. Han inflikar: eller emot dig men att de ändå förstår. "Har du förstått? - du 

ska gå till vänster nu". I början av arbetet var hon chockad och hade svårt att ta in varför de 

inte gjorde som hon sa när det var hon som hade tagit besluten. Han hänvisar delvis 

motståndet till ”det akademiska i det, lärosätet” med förklaringen att de här personerna hade 

blivit rekryterade till Vinnova i andan av att vara experter på sina områden och de uppfattade 

inte att hon hade rätt att fatta beslut. Ett antal av de gamla avdelningscheferna fick svårt att 

finna sin plats i omorganisationen och några av dem lämnade sedan Vinnova. GD valde då att 

ta in strateger från strateggruppen som ersättande avdelningschefer. FD menar med viss 

beundran att hon vågade pröva saker och att det naturligtvis var genomtänkta idéer, som 

strateggruppen här som ”shejpar upp, för annars kommer bara avdelningarna att fortsätta även 

om jag omorganiserar." Han tror dock inte att hon hade tänkt just då att hon senare skulle 
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avveckla dem när hon var klar med justeringarna. 

”Inte minst - hon är ju jätteotålig, det sa hon väl?” 

Omorganisationen hade redan sjösatts när HR-chefen kom in i verksamheten, hon beskriver 

tiden för sitt inträde det som ett ”gyllene tillfälle”. HR-chefens uppdrag var tydligt redan 

under rekryteringsprocessen. Hon rekryterades hösten 2010 av FD och träffade då både FD 

(nu stf GD) och GD, teamet samt fackliga representanter. Hon beskriver att hon inledningsvis 

var tveksam till uppdraget av två orsaker, dels för att hon inte något myndighetsförflutet utan 

kom från det privata näringslivet och dels för att hon fick klart för sig att hon inte skulle sitta i 

verksledningen, istället skulle hon vara underställd FD. Inget av detta har sedan varit något 

bekymmer. Uppdraget i sig uppfattade hon som väldigt spännande och det var klart och 

tydligt definierat som ett förändringsuppdrag, något som matchades av HR-chefens 

spetskompetens i förändringskunskap. 

Erik bekräftar GDs bild och säger att hon observerade på Vinnova ganska länge, flera 

månader. Han säger sig inte minnas helt men att han uppfattar att hon gjorde noggranna 

intervjuer med medarbetarna och ägnade sig åt att kartlägga verksamheten. Hans minnesbild 

från den tiden är att hon var väldigt tydlig med sin bild av Sverige som innovationsland och 

att hon var bestämd med i viken riktning organisationen behövde röra sig. En del mottog den 

nya generaldirektörens syn på den önskade riktningen som en frisk fläkt eller nödvändig input 

men stötte på motstånd från andra. Bland annat använde hon återkommande begreppet ”ett 

Vinnova”. Han berättar att det av många tolkade detta som affärssnack som kom från 

näringslivet och att det mer eller mindre var ett modeord som inte hade med verkligheten att 

göra, men att GD menade det hon sa. ”Ett Vinnova” mottogs med blandade reaktioner i 

organisationen som vid tiden var en ordentligt splittrad organisation, visserligen hade man ett 

gemensamt namn men man samarbetade inte internt. Med begreppet följde insikten om ett för 

många oönskat förändringsarbete. Erik exemplifierar med att beskriva dåvarande Vinnova 

som ett litet Italien på 1700-talet där medarbetarna existerade som små öar med makt.  

Många tyckte att det kunde vara bra att samla ihop Vinnova och på så sätt komma ifrån öarna, 

och kanske bli starkare. Det fanns också åsikter om att en mer gemensam riktning kunde göra 

Vinnova lättare att förstå utifrån om organisationen blev tydligare, att det kunde underlätta för 

medarbetarna att nå sina uppdrags mål. Samtidigt var det många som ansåg att hon var fel ute. 

Både chefer och medarbetare hade det svårt under den här perioden men också 

fortsättningsvis. Erik tror att det främst gäller personer som har varit ”fasta i tron” och som 

inte har velat överge sina övertygelser.  

Erik uppfattade GDs ankomst som en frisk fläkt. För henne var inte miljö något som 

försämrade konkurrenskraften eller som sågs som något jobbigt påhitt, tvärt om. Hon hade en 

nykter och modern syn på miljö och såg det som en affärsmöjlighet. Erik härleder det till att i 

en koncern som ABB anses just energi, resurser och effektivitet vara sådant som ses som gör 
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affärer. GD var inte rädd för att satsa pengar på miljöområdet då hon menade att det kommer 

att ge vinster.  

Katrin berättar att många var jätterädda när GD kom. Hon kom från industrin och inte från 

forskningsvärlden med helt andra erfarenheter än de själva och de visste inte heller vad hon 

kunde om innovationssystem. GD kom in på hösten 2009 och sedan sjösatte hon den nya 

organisationen tidigt 2010. 

 Det gick ganska snabbt från att det hon kom till att hon gjorde en 

jättegenomgripande organisationsförändring. Och den var, alltså rent 

organisatoriskt väldigt väldigt genomgripande.  

De gamla avdelningarna slogs sönder, helt nya avdelningar skapades och en helt ny 

ledningsgrupp likaså. Katrin menar att organisationsförändringen var väldigt bra, att den 

visserligen gav henne personligen en mycket roligare roll än tidigare men att med den stora 

förändringen kom man bort ifrån det kioskorienterade tänket som rådde tidigare. GD vände 

upp och ner på organisationen helt. Grupper tvingades in tillsammans med helt nya människor 

från helt andra avdelningar som hade helt andra synsätt och annan tematik. Hon minns att 

nästan alla var missnöjda, i synnerhet de som drev ett ämne, de tyckte inte att de fick 

tillräckligt med utrymme för det längre.  

GD tänkte också annorlunda om ekonomin och menade att det också måste finnas ekonomiskt 

utrymme för förnyelse inom områdena. Programmet små och medelstora företag består av en 

stor mängd projekt. Då det handlar om kortare projekttider som sträcker sig från några 

månader till något år är de begränsade och samtidigt finns ett program som håller i projekten. 

Där kan man ta övergripande beslut att inom hela programmet ska det satsas 80 miljoner 

kronor varje år de närmaste fem åren och då är det olika projekt varje gång.  

Eftersom förre GD hade bundit upp väldigt mycket av kommande budgetar i program så 

menar Katrin att det var först när det började bli lite utrymme i budgeten som förnyelsen i 

Vinnovas verksamhet började märktas utåt. Ett stort utvecklingsarbete sattes igång kring ett 

program kallat utmaningsdriven innovation och Katrin berättar att detta var första gången som 

man vände på frågan och undrade istället vilka samhällsbehoven var, snarare än som tidigare 

välja vad som ska undersökas. Innan dess var det alltid forskargrupperna eller 

företagsgrupperna som bedrev forskning och som bestämde vilka forskningsfrågorna var men 

nu vände man alltså på frågan och undrade istället - vilka är samhällsutmaningarna? Katrin 

beskriver det som en tung och stor process men som landade i fyra stycken utmaningar, det 

var kring städer, framtidens hälsa, framtidens produktion och IT-samhället. På dessa 

baserades en helt ny satsning och det pågick också arbete internt inom Vinnova att få personal 

involverade i dem.  

Hon återkommer till känslan av oro som kom med GD och förändringsarbetet och tar upp att 

det har funnits ett konstant motstånd hela tiden. 
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Folk var jättefrustrerade men hon har ju drivit på det här så att det är .. det har 

blivit bra. Sen har ju hon också drivit på det här med den interna 

verksamhetsutvecklingen.  

GD berättar att HR-chefen senare satte ord på något väldigt centralt i konflikten och hänvisat 

det till de olika synsätten på vad näringsliv och myndigheter behöver för att fungera. När man 

arbetar i näringslivet, då är man tvungen att förändras för annars kommer någon annan in och 

förändrar förutsättningarna, det vill säga, ”om du inte ser till att din grupp är lite bättre, då 

finns plötsligt inte din grupp.” Den är bara ett pennstreck bort i en näringslivsorganisation, 

man tar bort delar som inte fungerar eller som inte kan förändras, medan det i 

myndighetsvärlden ser det helt annorlunda ut.  

I myndighetsvärlden så kan du faktiskt gå runt och dragga rätt länge utan att det 

blir konsekvenser. Och det är ju samma om du ser på generaldirektörer. En 

generaldirektör har aldrig blivit avskedad för att den har gjort för lite, men de 

har blivit avskedade för att de gjort för mycket. Så det var väl bra att man inte 

fattade så mycket vad som gällde. 

4 Har Vinnovas organisationskultur förändrats? 

Hur man gjorde bedömningar av ansökningar, vad man hade för regler bedömningar och 

sådant var tidigare tämligen individualiserat men framför allt var det olika för avdelningarna i 

organisationen, GD menar att det inte fungerar att arbeta så om det ska vara rättssäkert och 

kvalitetsmässigt. Ett antal medarbetare hade valt att lämna Vinnova efter 2-3 år, 

huvudsakligen var de missnöjda med att ha blivit fråntagna specialistrollen och tyckte inte att 

omorganisationen fungerade för dem. Facket var negativt inställda till detta i början och ansåg 

att det var fruktansvärt att folk slutade, men ledningen stod på sig och menade å sin sida att 

viss personalomsättning bara var bra. GD förklarar att det är fråga om en nätverksorganisation 

och människor behöver röra sig in och ut ur den, att det är så man får bra ambassadörer för 

Vinnova på andra ställen och organisationen får in ny kompetens och inte minst kontakter 

med nya nätverk. Från ett läge där det formligen var katastrof att någon slutade, för det var det 

första gången, till en hälsosam rörelse. GD menar att hon tyckte det var väldigt nyttigt för då 

kunde Vinnova få in nya medarbetare. Hon säger att det ändå aldrig har varit osunt många 

som slutat och att det inte riktigt går att jämföra mot tidigare för då slutade verkligen ingen 

alls. På den tiden hade organisationen en bekväm kultur, vilken mest berodde mest på att man 

hade det så tryggt och bra att ingen ville röra på sig. Då vaktade man sina lådor och det 

ställdes inga direkta krav.  

HR-chefens uppdrag då hon rekryterades till Vinnova var tydligt. I uppdraget låg att utveckla 

och förändra organisationskulturen och med det att förändra HRs sätt att arbeta i 

organisationen. HR-funktionen etablerade ett nära samarbete med verksamhetsutvecklingen 

som jobbade med att förändra processer och verktyg. En stor förändring som HR-chefen förde 

med sig var synen på HR och vad HR är till för. Den tidigare inställningen var att 
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personalenheten, som HR hette tidigare, bara fanns till för chefsstöd. Hon berättar att hon inte 

tror på en sådan lösning och klargjorde tidigt att det inte är så hon arbetar. Personalenheten 

öppnade upp och blev en riktig HR-enhet för alla medarbetare i hela organisationen, inte bara 

för chefer.  

 

Perspektivförändringen gjorde att HR fick en annan närvaro i verksamheten. Istället för att 

HR tyckte sig behöva uppmana organisationen om nödvändigheten i att vara med i olika 

frågor, som det ofta ser ut i andra organisationer, så blev det snabbt tvärtom. Organisationen 

bad HR om råd i sakfrågor och bjöd in i diskussioner. HR-chefen berättar att med 

förändringen så stod folk plötsligt i kö för att ha kontakt med HR för att tala om utmaningar 

och funderingar. Genom att förändra arbetssättet byggdes tillit och delaktighet i 

organisationen. De visade organisationen att HR kunde tillföra kompetens, nya tankar och 

andra sätt att göra saker på, då med fokus på medarbetarna. Hon inflikar att i en organisation 

med 200 personer hinner man lära känna medarbetarna lite mer än i en organisation med 1000 

personer och att det därför blir lättare att få en vettig bild av organisationen och dess 

medarbetare som resurs.  

 

I HR-chefens övergripande uppdrag ingick också att förändra det som kallas "employer 

branding", arbetsgivarvarumärket. Som arbetsgivare är det viktigt att behålla den personal och 

den kompetens man redan har, men det är också viktigt att attrahera ny. HR jobbade därför 

med att tydliggöra Vinnovas kultur, både internt och externt. Hon berättar att det är mycket 

vanligt att organisationer i förändring vill hitta nya värdeord som ska implementeras i 

organisationen och som sedan ska synas utåt. Det finns ett beteende som organisationer ofta 

använder för att ta fram dessa värdeord.  

 

 Man reser bort och låser in ledningsgruppen över en helg när man redan är trött 

och så säger man att nu måste ni spotta ur er .. fem ord behöver vi som sedan 

ska våra värdeord. Och så sitter de över helgen och grubblar och funderar, 

ibland lite långt ifrån verksamheten dessutom, och så kommer de ut och så ska 

de där orden upp på en vägg.  

 

HR-chefen övertygade GD om att de istället skulle prova "storytelling". Metoden innebär att 

värderorden jobbas fram ur organisationen av människorna i den, inte att de ”hittas” på. 

Vinnovas medarbetare fick därför i uppdrag att skriva några rader och berätta om sina 

upplevelser utifrån frågan ”när var du stolt över att jobba på Vinnova?" Totalt fick 

ledningsgruppen in ett 80-tal berättelser att arbeta med. Bland dessa fanns berättelser om 

stolthet över att ha varit med som handläggare och beviljat pengar till projekt som har 

förändrat livet i stort för människor ute i världen, men även ”små” saker som 

samarbetsvillighet på kontoret och hur medarbetarna har hjälpt varandra att arbeta framåt med 

allt från besökare till smarta lösningar. Genom berättelserna observerade HR-chefen att det 

fanns respekt, omtanke och en vilja att lösa situationer hos medarbetarna. Ur berättelserna 
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vaskades sen ett antal grupper av ord fram, som flexibilitet, kreativitet och att hitta lösningar. 

Ut ur analysarbetet kom till slut orden: respekt, ansvarstagande, mod. RAM. 

 

HR-chefen berättar att man brukar avsätta ungefär ett år för implementering av värdeord, men 

här hade HR och ledningen jobbat från andra hållet. En svårighet många upplever är att hålla 

kvar värdeordens positiva laddning och att hålla igång arbetet med dem. Genom att 

värdeorden kom inifrån organisationen själv lade de grunden till den nya kulturen som 

byggdes. Sedan drevs arbetet vidare med anpassande processförändringar och genom att 

skapa rutiner. HR-chefen förtydligar att inför projektarbeten behöver det finnas konkreta 

tidsperspektiv, de ska formulera vad man vill åstadkomma med projektet på kort sikt men de 

ska också innehålla en plan för vad man vill ha åstadkommit på längre sikt. Sedan RAM kom 

till har Vinnova skapat rutiner i medarbetarsamtal där respekt, ansvarstagande och mod är 

centrala i samtalet. Värdeorden är också kopplade till lönerevisionen, man diskuterar inte bara 

vad man gör utan även hur man gör det i förhållande till respekt, ansvarstagande och mod. 

HR-chefen menar att det står för organisationskulturens gemensamma värderingar.  

 

Alla förändringar som har genomförts har haft tydliga ramar för uppföljningar och 

tidsangivelser för när de skulle vara slutförda. Kommunikationen mellan cheferna har 

genomgående varit öppen och alla insatser har ventilerats innan beslut. Långsiktiga analyser 

av kostnader och effektivitet har legat till grund för alla beslut Vinnova har valt att satsa på. 

HR-chefen kommenterar att för ett så omfattande förändringsarbete som har gjorts krävs det 

att HR planera på lång sikt och uthålligt. Hon beskriver Vinnova som en ”mycket teoretisk 

organisation” med hög intelligens och med många forskare, men där en hel del kan fastna i 

teoretiska diskussioner som inte riktigt tar slut. Hon beskriver att grupper lätt kan diskutera 

det mesta och väldigt länge, men att det ibland kan vara lite långt till riktig handling. Hon 

förklarar att det vid sådana situationer var det en god erfarenhet att ha ett förflutet i 

pappersindustrin i Norrbotten - eftersom man måste bli konkret och handlingskraftig i sådana 

miljöer.  

 

Erik menar att organisationsförändringen började när GD startade en strategigrupp vars arbete 

blev avgörande för förändringen av Vinnova. I strategigruppen ifrågasattes Vinnovas värden 

och uppgift, vad finns Vinnova till för och vad har Vinnova för visioner? Vilka strategier hade 

Vinnova för att möta omvärldens krav? Tidigare hade resonemanget varit det omvända, hur 

skulle Vinnova definiera vilka som fick komma igenom nyckelhålet?  

Strategigruppen arbetade lite vid sidan av och rapporterade direkt till GD. Gruppen fungerade 

som en strategisk insatsstyrka där Vinnovas riktning togs ut och där medlemmarna fick lösa 

problem. Erik beskriver att den var ett verktyg för GDs förändringsambitioner och att den 

efter ett tag hade gjort sitt jobb.  

Erik menar att det inte hade spelat någon roll vilken strategi Vinnova valt förrän kulturen väl 

var etablerad.  Han skrattar när han beskriver att det var med enträget arbete, uthållighet, 

relationer, ekonomisk styrning, men inte minst tack vare de som kände att det inte passade 
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längre utan valde att lämna organisationen som gick det framåt. ”Vinnova går framåt, vi 

utvecklas”. Det fanns också ett mellanskikt av medarbetare som förhöll sig någonstans 

mittemellan, men att de flestas farhågor kom på skam. 

Katrin. När GD kom fanns det inte så mycket tillgängliga medel, något som inte gjorde det så 

lätt att göra något förnyelsearbete på insatssidan. Katrin kommer ihåg att när hon började på 

enheten så var kiosktänket och kiosken det som gällde men hon ändå har tyckt att det har varit 

roligt att vara på Vinnova från första dagen. Mandatet man har i systemet gör arbetsplatsen 

speciell. Katrin upplever att man lyssnar på vad Vinnova säger och att arbetsplatsen också ger 

tillgång till rum som man inte annars har tillgång till, som medarbetare har man en plats i 

systemet. Hon uttrycker att hon har svårt att tänka sig en intressantare arbetsplats än Vinnova 

om man är intresserad av utveckling och innovationsfrågor. 

5 Har Vinnovas sociala struktur förändrats? 

GD påpekar att när man forskningsfinansiär har man möjlighet påverka väldigt mycket ute i 

samhället. Gamla Vinnova delade upp pengarna och bestämde hur mycket som skulle satsas 

på bioteknik, hur mycket som skulle satsas på IT och så vidare. Hon berättar att en av de 

första sakerna hon frågade om var vad detta baserades på. Hur kan man veta att material är tre 

gånger viktigare än IT eller vice versa? Vad är det för analyser Vinnova gör för att lägga 

pengarna i de här olika utlysningsdelarna? Det visade sig att arbetssättet handlade om vana, 

man hade gjort så förut och fortsatte bara göra likadant efter det. Därför beslutade hon sig för 

att vända på det och att istället ha utlysningar som handlar om riktiga samhällsutmaningar. 

Man sammanfattade att det att det fanns samhällsutmaningar inom städer, inom transporter, 

inom industriell produktion och inom digitalisering. Därefter fick sökande utifrån samhället 

komma in med förslag för Vinnova specificerade inte längre vad det skulle vara. Med 

förändrade kompetensområden fungerade inte riktigt den rådande organisationen längre 

eftersom arbetssättet hade gjorts om.   

Sedan förändringen bedömer Vinnova i huvudsak med hjälp av externa experter, de bedömer 

om sökande pratar om ett verkligt problem eller ett illa grundat problem, sedan sker en 

bedömning om det finns en riktig potential om sökande löser det. När arbetssättet hade 

ändrats kunde inte längre specialisterna sitta i sina olika lådor eftersom det begränsade 

möjligheterna att få in de efterfrågade bredare projektförslagen. Detta gav i sin tur att man var 

tvungen att börja samarbeta över gränserna inne i organisationen. Vinnovas sätt att jobba ut 

mot aktörerna påverkade i slutänden hur organisationen själv och hur man var tvungen att 

förändras internt.  

Erik beskriver hur förändringar har skett på flera olika nivåer och i flera led, att den har 

förändrat den sociala strukturen radikalt. Han menar att GD var väldigt tydlig i sin 

kommunikation att det var samarbete som gällde och att budgetarna inte längre skulle ses som 

separata budgetar utan att det var Vinnovas gemensamma budget det handlade om. Han 

berättar att strateggruppen han satt med i var med och pekade ut riktningen för den nya 
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kulturen hos Vinnova i dialog med GD. Idag är flera av de som satt med i strateggruppen 

chefer. 

GD införde även ett program som går tvärs igenom organisationen. Erik menar att det 

egentligen inte är en riktig matrisorganisation men ändå är en, då man pratar om både 

verksamhet tvärs igenom men även om linjen, för linjen finns fortfarande kvar. Detta betyder 

att man har dubbla strukturer och att man också rapporterar i flera riktningar. Generellt så 

diskuterar man mycket mer tillsammans sedan linjerna bröts upp. Ytterligare en förändring 

var synen på rekryteringsprocessen. Tidigare rekryterade enskilda chefer sin egen personal 

men att det nu har förändrats till synen att det är ”vi”, Vinnova som rekryterar en person, även 

om det är de enskilda cheferna som har rekryterat till sina team. Han tillägger att även 

förhållningssättet till experimenterande förändrades med GD. Erik upplever att det är stor 

skillnad nu mot hur det var tidigare, på förre GDs tid. Då var det också tillåtet att 

experimentera men det fanns inga konkreta ramar, han utvecklar ”… alltså utan, ja möjligtvis 

hans egna personliga ramar. De var inte formulerade.” GD å andra sidan ville ha kontroll på 

experimenterande och hon var tydlig med att experimenterande ska ske inom ramar. 

En starkt bidragande orsak till att arbetsstrukturen löstes upp har också att göra med att 

Vinnovas interna miljö helt och hållet byggdes om till att bli aktivitetsbaserad. Planerna om 

förändringen av rummet togs först emot med skepsis och tvekan och inkluderade många 

arbetsmiljörelaterade frågor. Tankarna handlade inte bara om att bygga nytt men även om hur 

det skulle vara att jobba i miljön och vad det skulle innebära att vara chef i ett 

aktivitetsbaserat kontor. Cheferna arbetade aktivt och i dialog för att bemöta medarbetarnas 

frågor och orosmoment kring arbetsplatsens utformning. Genom förändringen skapades helt 

nya förutsättningar för att utveckla den sociala strukturen och kulturen.   

Katrin anser att det har varit och är väldigt utmanande att röra sig i den matrisorganisationen. 

Som enhetschef vet man exakt vad man kan göra och vad man får göra och att man har en 

avdelningschef över sig och sen så finns GD där, eller fanns GD. Det hela är väldigt tydligt. 

När Vinnova fick de nya samverkansområdena blev det också nya styrgrupper där. Katrin 

berättar att hon blev ordförande för en styrgrupp och att det uppstod förvirring kring att det 

jobbade medarbetare i den som hon inte hade något mandat över, de hade någon annan som 

var chef för dem. Hon förklarar att hon som ordförande inte satt i verksledningen och inte 

riktigt visste vad som händer där ”… så det blir liksom lite glapp”. Hon hade en hierarkiskt 

högre roll än den hon hade som enhetschef men upplevde att hon saknade den bottenplattan i 

sin roll och att det var kämpigt. Hon menar att det också har inneburit svårigheter att arbeta 

med arbetsgivaransvaret. Det har funnits tillfällen när hon har haft personer med sig som har 

jobbat inom olika andra områden där hon själv inte har varit delaktig, då hon har känt att det 

inte funkar så himla bra. Hon säger att det har varit svårt att ta sitt arbetsgivaransvar när man 

hela tiden är tvungen att gå via en annan enhetschef och att det är inte heller säkert att man har 

samma syn på problemet, då har det varit svårt.  Katrin tycker ändå att tack vare det nya har 

man brutit upp de gamla strukturerna och att det har varit betydligt varit mer värdefullt än 
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jobbigt men att man skulle behöva jobba mer med detta. Det är viktigt att se den här 

problematiken, frågorna behöver lyftas.  

Katrin tycker att fördelen med matrisen är att de arbetar med så spännande områden. Det 

väcker intresse både internt och externt och det är lätt att kommunicera, hon menar att det är 

medvind i frågorna. Katrin säger att hon själv har rekryterat medarbetare hon är stolt över och 

att hon har en bra chef som hon upplever har fullt förtroende för och litar på henne. Att GD sa 

upp sig, menar hon var väldigt förvånande. Katrin tror att GD hade pratat med sin 

ledningsgrupp om saken innan sommaren men att alla andra trodde att hon skulle vara kvar ett 

år till. Nu har Vinnova FD som en av två tillförordnad GD och det fungerar väldigt bra. Hon 

beskriver att han inte är en person som åker ut och pratar systeminnovation eller går upp på 

näringsdepartementet och pratar hur Vinnova ska utforma policy-lab, han är istället i en 

position där han får lita på att andra runt omkring honom gör sådant. Katrin menar att det 

fungerar väldigt bra, att han känns trygg och har koll på saker. ”Så det är bra ... man skulle 

nästan kunna tro att GD är på semester, det är väldigt mycket som vanligt.  

Katrin anser att GD gjorde ett jättejobb med ledningsgruppen. Hon beskriver sin syn, att innan 

bestod den av ett gäng gubbar som satt där och tyckte saker och att det handlade mycket om 

budget, man kämpade liksom för sin del. Hennes intryck är att GD fick ihop ett bra team som 

fokuserar på att jobba för Vinnova, inte längre för sakfrågor med industri eller trafik. 

Visserligen finns det alltid folk man vet ju ungefär vad de kommer att säga om vad, sådant 

försvinner inte, ”men det är väldigt mycket mer en myndighet än din framgång.” 

Stefan beskriver ombyggnationen av Vinnova som en förändringsresa. Han minns det som 

”en sån där klassisk händelse som mycket lätt kan resultera i diskussioner och motstånd.” Här 

gjorde man om hela kontoret till aktivitetsbaserat från ett arbetssätt där alla tidigare har haft 

ett eget skrivbord och där de visste var de ska sitta, var kollegorna satt och så vidare. Han 

uppfattar att det var ganska många som var oroliga och inte tyckte att det var en bra idé men 

att detta senare förändrades.  

Det som gjordes väldigt bra då, det var ju FD som .. det togs ju in en stor 

referensgrupp och man tog in alla synpunkter, noterade dem, diskuterade dem 

och liksom dokumenterade alla olika farhågor och förväntningar och så där så 

att det fanns med. Och sen, vissa kunde man ju ta hänsyn till och andra kanske 

man inte kunde ta hänsyn till. Jag tror att medarbetarna kände sig inkluderade 

och involverade och engagerade också. Och sen blev det ju så att i princip alla 

tycker att det blev bra. Även de som var motståndare innan. Jag kanske inte kan 

säga i alla fall för det vet jag inte, men det som jag har hört i alla fall har folk 

varit positiva till det. "Ja jag hade de här farhågorna men det blev inte så"  

Stefan menar att kontoret är mycket mer tilltalande och trevligt nu och att det är ljust och 

fräscht och luftigt. Tidigare var kontoret trångt och belamrat med väldigt många skåp och 

bokhyllor överallt fulla med papper och pärmar. Han berättar att det egentligen var två saker 
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som hände vid miljöförändringen: dels blev kontoret aktivitetsbaserat och dels blev Vinnova 

en pappersfri organisation. Bokhyllorna och skåpen åkte ut från kontoret varpå i stort sett alla 

papper skannades in och slängdes. Detta var ett stort kliv mot att jobba helt digitalt och att 

numera sker allt arbete digitalt. Vinnova fick ändra i vissa processer för att få med alla även 

på den digitala förändringsresan.   

Den stora skillnaden nu från då är att medarbetarna inte sitter tillsammans på sina egna platser 

i sin enhet och jobbar, istället får man välja en arbetsplats var som helst där man vill sitta just 

då. Stefan tror att det ändå är ganska vanligt att folk väljer att återkomma till ungefär samma 

del av kontoret, vilket är ganska praktiskt för han vet ungefär var han kan börja leta när han 

vill tala med någon. Det finns flera skäl till att det blir så, bland annat tror han att det kan det 

ha att göra med vilka man trivs bättre med att ha i sin närhet men också det rent 

arbetsrelaterade orsaker, som att vissa kollegor diskuterar och jobbar bättre med varandra. 

Sådant kan avgöra var man väljer att sitta. 

Stefan upplever att han har mycket mer interaktion med folk nu än tidigare och från alla olika 

avdelningar och olika funktioner också. Tidigare fick han gå genom hela kontoret för att tala 

med en kollega. Då satt de allra längst bort ”i en tarm” av kontoret och om han behövde prata 

med någon från avdelningen "hälsa" så satt de i diametralt motsatta änden av kontoret. Det 

blev långa promenader och som inte alltid var produktiva. Nu fungerar det annorlunda Det har 

blivit lätt att stämma av saker i korridorerna och det har också blivit en naturlig väg att slå en 

lov förbi kaffemaskinen och kanske hitta några av dem som man vill prata med. Han säger att 

kontoret har blivit mer dynamiskt och att arbetsplatsen inbjuder till fler interaktioner med fler 

människor. 

Han menar att man som chef kan signalera tillgänglighet genom att sätta sig synligt. Därför 

har han valt att sätta sig synligt så att han lätt kan hittas när han inte är upptagen eller är på 

möte. Även om kalendern är fullbokad behöver han också finnas för sina medarbetare och 

genom att placera sig synligt i kontorets centrala delar visar han att han är tillgänglig för 

samtal. Han hänvisar till att GD hade samma arbetssätt, hon ställde sig väldigt synligt mitt i 

kontoret när hon var där. Hon var ofta på möten men man kunde ändå se henne när hon var på 

plats för då stod hon där. Det är en viktig signal att vara tillgänglig.  

Vinnova har också ett IT-stöd som få andra arbetsplatser har och hela systemet hänger ihop. 

Alla medarbetare kan koppla in sina datorer i vilken skärm som helst och arbeta överallt i 

kontorslandskapet. IT-miljön tillåter att när man loggar in så får man tillgång till samma 

material som man senast och då kan fortsätta där man var. I de fall någon har glömt sin dator 

finns det möjlighet att använda en lånedator och även med dessa är det bara att logga in och 

fortsätta där man slutade. Stefan beskriver Vinnova som en arbetsplats som både är rolig att 

arbeta i och som fungerar väldigt bra.  
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6 Har kommunikationen hos Vinnova förändrats internt och externt till följd av 

förändringsarbetet? 

Det finns en del kritik mot den tidigare organisationens kultur, även bland de som var mot 

organisationsförändringen som följde med GD. Hon berättar att den tidigare GD hade talat till 

medarbetarna, det var information. Medarbetarna var vana vid att det handlade om 

envägskommunikation. Även FD bekräftar detta men menar att det var förre GDs ledarstil att 

hålla just information, men att han när som helst kunde ta nya beslut och informera 

medarbetarna om dem där och då. 

HR-chefen berättar övergripande om förändringsledarskap och kommunikation. Hon menar 

att kommunikation är en ledarstil och att hon i sitt ledarskap måste börja med att lita på folk, 

att vara tydlig i kommunikation och att inte kränka. Det är fokus på att ge så mycket 

information som det bara är möjligt. I sin utbildning i förändringskunskap lärde hon sig att 

människors hjärna alltid söker mening, hjärnan vill alltid förstå. Det man inte förstår måste 

därför bli begripligt, vilket innebär att hjärnan lägger pusselbitar tills den har hittat en mening 

och den fortsätter med det tills den har fått en så pass fullständig bild som möjligt.  

Om medarbetare i en organisation bara har tillgång till fem pusselbitar men skulle behöva 50 

stycken för att förstå helt, så innebär det att de behöver söka reda på ytterligare minst 30 

pusselbitar bara för att få grepp om bilden. Det kanske går att leva utan de sista 15 bitarna för 

att det ska fungera men de där ytterligare 30 är nödvändiga, hur hittar man då dem? Somliga 

kanske pratar med kollegan i kafferummet för att få reda på om den hört något, eller så kanske 

någon annan har hört något från sin chef. HR-chefen menar att när det går till så kommer 

rykten och spekulationer igång, det blir en sidoprocess i förändringsarbetet som man måste 

vara medveten om - ”och det är ju där motstånd föds många gånger också”.  

HR-chefen säger att det är när en chef kan vara så transparent som möjligt, så tydlig som 

möjligt, men också säga att ni får så här många bitar av pusslet för jag har inte fler själv, blir 

organisationen och medarbetarna i den mycket tryggare. Att medarbetarna får veta så mycket 

som möjligt är bara positivt och chefer behöver generellt jobba på att bli mycket duktigare i 

sin kommunikation. Hon menar att med så mycket kommunikation som möjligt på så många 

vägar som bara möjligt gör att människor kan skapa den här förståelsen och acceptansen, men 

inte hos alla. Det finns alltid ett motstånd från de som tyckte att det var bättre förr och från en 

del som tyckte att det passade dem personligen bättre med det gamla och då får man ta det. 

Det gäller att uthålligt och konsekvent också säga att nu har vi ändå bestämt det här och nu 

ska vi gå dit.  

HR-chefen hänvisar till arbetsmiljöförändringen på Vinnova med det aktivitetsbaserade 

kontoret. Vinnova hade en stor projektgrupp, där fackliga representanter, medlemmar från 

arbetsmiljökommittén, och intresserade medarbetare deltog, de arbetade genomgående med 

kommunikation så mycket delaktighet som bara möjligt. För att styrningen och ledningen ska 

vara tydlig är det centralt att tydligt visa "vi ska hit". Den delen är inte förhandlingsbar men 
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vägen dit måste gå att diskutera. Det kan finnas bättre vägar än de man själv har tänkt på som 

man måste få prata om, hon menar att med ödmjukhet kan man nå större insikt i hur mål kan 

nås.  

Katrin tycker att Vinnova har blivit både en tydligare och en otydligare organisation. 

Samtidigt som man började arbeta mer samhällsutmaningsorienterat skakade man om 

organisationen. I nya tematiska områden samlades programinsatserna ihop och sedan lades 

styrgrupper till dessa. Genom omorganiseringen skapades i princip en matrisorganisation, 

medarbetarna blev rörligare och bidrog till bättre överhörning mellan de forna gamla 

kioskerna. Katrin beskriver att matrisen gjorde att kommunikationen blev en riktig utmaning 

att få grepp om. Handläggare hamnade i grupper där den egna chefen inte hade någon insyn, 

vilket gjorde kommunikationen lite svårare. Samtidigt tycker hon att när det gäller 

kommunikation har man varit tydlig med chefernas mandat, att det finns en tydlighet också. 

Katrin menar dock att dragningen av de stora riktlinjerna kring matrisorganisationen var 

väldigt toppstyrd, hon tror inte att medarbetarna kände sig särskilt delaktiga i utformningen av 

den.  

Kommunikation har genomgående varit prioriterad i danandet av den nya organisationen. 

Vinnova har för vana att ha information varje måndag förmiddag. När verksledningen har haft 

möte har man direkt efteråt information för alla som vill höra. GD har även haft en blogg på 

Vinnovas intranät som har använts som informationskanal till medarbetarna. Handläggare 

som av en eller annan anledning inte har kunnat ta del av den nya informationen från 

ledningen har alltid möjlighet logga in och läsa den när de har tid. Katrin menar att det har 

blivit mycket tydligare med vilka beslut som gäller nu jämfört med förut, då fanns det ingen 

egentlig insikt i vad som hände förutom på den egna avdelningen.  

Innan GD lämnade Vinnova lämnade hon tillbaka ansvar till ledningsgruppen, hon 

motiverade detta med att organisationen nu kände sig själv så pass bra så att det inte fanns 

någon påtaglig risk för en återgång till kiosktänket längre. Katrin menar att det ligger ett stort 

ansvar på chefskollektivet men att det inte finns några hinder för dem jobba mer tillsammans, 

man kan bygga ihop team och möjligheter finns i att plocka folk ur hela organisationen.  

7 Hur arbetar Vinnova med att öka genusmedvetenheten i organisationen?  

GD menar att Vinnova har jobbat väldigt mycket för att öka jämställdheten inåt och utåt. Dels 

med sitt eget sätt att förhålla sig på till exempel hemsidan, i Vinnovas skrifter, vad Vinnova 

ställer upp på för engagemang och sådant. Hon berättar att de till exempel inte deltar i event 

där det bara är män i panelerna eftersom det inte överensstämmer med Vinnovas policy. Då 

ställer Vinnova inte upp med sponsring, det är fråga om en image. De har också jobbat 

mycket med att göra medarbetarna till duktiga processledare. Hon berättar, man måste fråga 

sig själv hur man gör när man leder bedömningsmöten med många olika individer runt bordet, 

av båda olika kön och olika bakgrund och olika talförhet. Hur säkerställer man att alla får 

komma till tals? Hur säker är man egentligen på att man inte bara lyssnar på den som räcker 
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upp handen och tar för sig väldigt mycket? Hon berättar att arbetet med det här rannsakande 

sättet att tänka har ökat det kvinnliga deltagandet markant.  

GD menar också att nya sätt att arbeta för att få in kvinnors ansökningar ha gett resultat. Det 

är fortfarande inte 40/60, men det är det mål som har satts. Man måste också komma ihåg att 

förändringen inte enbart kan ske med Vinnovas hjälp, våra lärosäten har ett stort ansvar, för 

det är ju ändå där gäller att få in tjejer på linjerna, att de kommer igenom, att de också vill läsa 

vidare. Vinnova är en kugge i det här maskineriet men det finns väldigt många andra kuggar. 

Erik beskriver att GD var väldigt tydlig med att genusmedvetenhet och jämställdhet var 

viktigt men att han upplevde att hon ogillade verktyg som kvotering och sådant starkt. Han 

menar att för GD är genusmedvetenhet och jämställdhet något som man gör praktiskt, 

ingenting man nödvändigtvis måste klä i ord. ”Det låter kanske lite slarvigt men man måste 

förstå att för henne var det inte bara en teori, för henne är det en praktik.” Även i fråga om 

mångfald var hon aktiv. Erik förklarar att för GD var inte det bara ”oh vad roligt, nu måste vi 

tänka på att ta hand om invandrarna”, istället letade hon för det kom massor med kompetens 

som hon menade att Sverige måste ta tillvara på. ”Och där utmanade hon oss.”  

Det fanns ett tag ett område som hette "individer och innovationsmiljöer". I det pratade man 

generellt om individperspektivet men det fanns också en önskan om en bredare satsning på 

genusmedvetenhet och jämställdhet. GD ansåg att det var ett bra förslag men föreslog att det 

skulle breddas ytterligare för att inkludera mångfald också för att ta in fler aspekter. Erik 

beskriver att det fanns de som då var väldigt inriktade på genus och kön och att de först var 

lite skeptiska till det hela men att de har ändrat sig. Det som först var tänkt att heta 

"genuslabbet” breddades och blev till slut ”mångfaldslabbet" istället, han säger att detta är 

något som har satt sig i organisationen. 

Katrin känner igen bilden av snedfördelning av medlen i utlysningarna från avhandlingen 

(Lindberg 2010). Hon berättar att Vetenskapsrådet har genomfört en undersökning genom 

följeforskning om hur man behandlar ansökningar på bedömningsmöten och att resultatet 

visar hur kvinnors och mäns ansökningar bedöms helt olika. För ungefär ett år sedan besökte 

Vetenskapsrådet Vinnova och föreläste om detta och att resultaten var väldigt upprörande.   

Du vet vetenskapsrådet har gjort… de hade ju gjort följeforskning på hur man 

gör på bedömningsmöten, har du läst det här? Det är fruktansvärt alltså, det är ju 

helt klart och tydligt att kvinnor och män bedöms fullständigt annorlunda.  

Vinnova har tidigare varit en testmyndighet för JiM-uppdraget: Jämställdhetsintegrering i 

myndigheter
10

 och arbetar mycket aktivt med jämställdhet och genusmedvetenhet.  

                                                 

 

10
 https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/stod-samordning/jamstalldhetsintegrering  
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Den ena av de målsättningar man arbetar efter är att Vinnovas bedömningar ska leda till en 

balans på 40/60 procent i fråga om beviljade medel för kvinnors om mäns projekt. Den andra 

är att de projekt som beviljas medel även de ska vara jämlikt organiserade. Hon förklarar att 

det inte ska vara lösningar som främjar män på bekostnad av kvinnor och att det finns många 

dimensioner av arbetet kring detta. 

Hur det ser ut inom de olika forskningsprogrammen är också väldigt olika. Katrin arbetar 

själv inom ett annat område men berättar att inom specifikt programmet för små och 

medelstora företag har Vinnova dåliga siffror men att de sedan 2 år arbetar intensivt med att 

försöka vrida på det. Dels var ansökningarna tidigare mycket skevt fördelade mellan kvinnor 

och män men efter bedömningen av dem var de ännu skevare. Inom offentlig verksamhet är 

förhållandet det motsatta med ansökningsomgångar då det är uppåt 70 procent kvinnor som 

söker medel. Vinnova arbetar efter jämställdhetsmål och ser det som ett kvalitetsarbete som 

de bedriver. De allra flesta medlen som går ut från Vinnova går ut via utlysningar, vid 

bedömning av dessa utlysningar används alltid eller nästan alltid extern bedömning. Katrin 

berättar att det finns ett flertal bedömare som hjälper till att kvalitetssäkra och ge 

rekommendationer till vad de ska satsa på. Redan när Katrin började, 2008, ansågs 

jämlikhetsperspektivet väldigt viktigt i bedömningsgrupperna, men att det inte ändå hjälpte så 

mycket. Inte bara män bedömer kvinnor hårdare, även kvinnor bedömer kvinnor hårdare än de 

bedömer män, vilket är ett problem. Då arbetade man efter trippel helix-bedömning, det skulle 

vara jämlikt mellan kvinnor och män, det skulle vara regional fördelning och det skulle vara 

jämn fördelning mellan offentliga aktörer, näringsliv och akademi.  

Hon menar att jämställdhet ändå alltid har funnits med som mål men att nu utbildas alla 

Vinnovas bedömare i jämställdhetsfrågor. Vid bedömningar går det inte längre går att säga 

saker som "ja men tror du verkligen att den där kvinnan kan leverera, hon är ju så beroende av 

sin professor". Katrin berättar att det är just den typen av argument som ofta har dykt upp. ”Så 

nu försöker vi utbilda bort det. Men det, som sagt, det är ju en resa.” Katrin understryker att 

det har skett en tydlig utveckling kring det området. Varje bedömare får gå in och skriva vad 

de tycker om en ansökan, detta innebär att även om en person av någon anledning skulle 

ändra uppfattning senare så finns det dokumentation från alla bedömarna. På så vis blir hela 

bedömningsprocessen tydligare vid granskning. Hon berättar att Vinnova nyligen firade att 

hade fått upp andelen kvinnor i ansökningar till ett projekt i små och medelstora företag, att 

det går åt rätt håll. ”Vi skriver ju också planer för varje program, för varje område, hur vi ska 

jobba med jämställdhetsfrågorna. Det är ingenting vi inte jobbar med.”  

På Vinnova pratar man mycket om hela hållbarhetsperspektivet, hela normkritiken och om 

jämställdhet, det är frågor som är ständigt närvarande för alla som arbetar i organisationen. 

Katrin rannsakar sig själv och säger att hon har haft lite problem då det har blivit så att hon 

har anställt mest kvinnor.  Det har inte varit något hon har eftersträvat men det har ändå blivit 

så. Hon berättar att hon har en grupp som jobbar kring hållbara städer och förra våren var det 
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sju kvinnor i den, nu har hon rättat till det och fått in två män i gruppen. Man vill ha någon typ 

av könsbalans.  

Om de anställdas bakgrunder säger Katrin att just inom arbetsområden som 

samhällsutveckling är det väldigt många som är civilingenjörer. Hon berättar att hon också 

har kvinnliga anställda som är maskiningenjörer och att det är roligt, det finns också 

kulturgeografer och ekonomer. Hon har även en anställd som är ”personalare” men som 

sedermera bytte bana och gick en master i urban stadsutveckling. Katrin tycker att det är 

ganska blandat numera. Om man tittar på hela organisationen så är det fler kvinnor som 

jobbar på Vinnova än män. Även om man tittar på chefsledet så är det fler kvinnor än män 

tror hon. Hon uppskattar att om man räknar bort den ganska tunga administrationen så 

kommer det att visa sig att det är fler kvinnor än män som är handläggare men det är bäst att 

kolla upp saken. Vinnova införde könskonsekvensanalyser av alla projekt som finansierades 

inom ett visst program, avsikten var att titta på vad det egentligen betyder för de som man 

jobbar med i projekt. Katrin trycker på att det är jätteviktigt att ha en jämn andel kvinnor och 

män som projektledare men att det bara är toppen på isberget. Hon beskriver att det finns stor 

acceptans för jämställhetsfrågorna inom organisationen och att alla är medvetna om att de är 

nyckelfrågor för att nå ett hållbart samhälle. Hon återkommer till att alla som jobbar på 

Vinnova är välutbildade och samhällsorienterade och de är intresserade ”... det är ju liksom 

självklart.  

Stefan menar att genusmedvetenheten i organisationen är stor. När Vinnova pratar om och 

analyserar hur de ligger till när det gäller jämställdhet, då är det egentligen två saker som går 

att påverka. Det ena är inflödet - hur ser det ut med de som söker och relationen mellan män 

och kvinnor där. Det andra handlar om Vinnovas processer och hur är de anpassade för att 

behandla människor lika. Han menar att det är två olika saker. Även om inflödet av 

ansökningar generellt sett legat runt 20 % kvinnliga sökande inom småföretagsområdet så 

finns det många bottnar i detta. Antalet ansökningar från kvinnor har ökat och man har jobbat 

väldigt medvetet de senaste åren för det. Stefan påpekar att det handlar om ansökningar från 

kvinnliga sökande men att frågan är hur man ska mäta det. Man kan mäta på olika sätt. 

Antingen kan man titta på om det finns en kvinnlig VD eller en kvinnlig projektledare, 

kvinnliga entreprenörer, företagsledare, projektledare, och så vidare. Man kan titta på väldigt 

många olika sätt när man tittar på statistik.  

 

Han menar att Vinnova har riktat sig väldigt medvetet till kvinnor i sin kommunikation. De 

har haft kampanjer för att via Facebook få kvinnor intresserade av projekt, att kvinnor ska se 

deras annonser och uppmärksamma deras kommunikation för att synas för kvinnliga 

entreprenörer. Man har gått genom kvinnliga nätverk och finansierat olika kvinnliga nätverk 

som jobbar med arbetsområdena inom teknikområdet. Stefan menar att de har försökt jobba 

väldigt medvetet för att kvinnor ska få upp ögonen för Vinnova, att de kan söka pengar. 

Stefan säger att han har stött på tråkiga attityder om Vinnova när han har träffat folk och 

berättat att han jobbar på Vinnova. Han har fått höra att "jaha, jag har hört att det är 30 % 
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kvinnor som söker pengar men bara en promille som får av er, varför är det så?" Han menar 

att det är totalt felaktigt. Han säger att det finns föreställningar som ibland lever kvar mycket 

länge och är helt felaktiga.  

En annan sak han tar upp är svårigheten att veta vad man ska benchmarka sig mot. Vilka mål 

man ska ha, när ska man tycka att man är nöjd och sådant. Man måste tänka på hur många 

kvinnliga entreprenörer eller innovativa småföretag som finns, för Vinnova är en 

innovationsmyndighet. Vinnova finansierar inte vanliga levebrödsföretag utan riktar sig 

specifikt till innovativa småföretag som har en potential. Stefan trycker på att det är 

komplicerat att benchmarka. Hur ser till exempel relationen ut mellan hur många kvinnliga 

entreprenörer det finns som driver innovativa småföretag jämfört med manliga? Har vi fått in 

en fördelning som är representativ för dem eller inte? Han säger att Vinnova ligger bra till 

jämfört med andra finansiärer om man jämför med hur många kvinnor som hade fått pengar 

jämfört med män, där ligger Vinnova i topp, andra riskkapitalister har i princip bara 

finansierat män. Det är troligt att färre kvinnor än män driver bolag av den typen som är 

målgrupp  

Stefan berättar att Vinnova jobbar på många olika sätt och att i flera av de satsningar som görs 

så finns det program som jobbar med "outreach". Inom sina specifika branscher försöker man 

få upp deltagandet av kvinnliga studenter på högskolorna. Några som jobbar inom 

elektronikbranschen till exempel, de har som fokus att få tjejer intresserade av teknik och 

elektronik. Han menar att Vinnova har finansierat ganska många initiativ av den typen, då de 

som är inom sina respektive branscher försöker jobba med sådant. 
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KAP 7 ANALYS 

Genom intervjuerna kan en berättelse skrivas om hur den stora omorganisationen av Vinnova 

har gått till. Förändringen är genomgripande och permanent. Medarbetare på alla nivåer av 

organisationen verkar trots motstånd ha varit involverade och slutprodukten inbjuder till 

fortsatt förändring.  

1 Hur såg ledarskapet och styrningen ut i myndigheten fram till 2010? 

Både GD och FD beskriver ledarskapet i den gamla organisationen som en traditionell 

hierarki med GD i toppen och handläggarna längst ner. Förre GD var tydlig i chefsrollen men 

ledarskapet uppfattades samtidigt som delvis odefinierat, något som ledde till två olika 

reaktioner i organisationen. När förre GD tyckte sig behöva demonstrera sin makt tog han 

kontroll, bland annat genom att annonsera nya beslut, omfördela pengar och genom att 

undanhålla information om kommande beslut för sina chefer och handläggare. Dessa svarade 

på behandlingen med att i sin tur utöva motkontroll genom bottenstyrning. Bolman & Deal 

(2003) talar om att i för hårda strukturer tappar medarbetarna sin anpassningsförmåga till att 

följa och börjar istället arbeta runt reglerna till sin egen fördel. Samtliga informanter beskriver 

Vinnova före 2010 som en organisation där folk gjorde lite som de ville, trots den omtalat 

starke ledaren. Dessa skilda sätt att arbeta vidmakthölls in i det sista. Det är inte långsökt att 

dra en parallell till de definitioner av ett slutet system som diskuterats av Ahrenfelt (2013), 

även om inte nödvändigtvis alla aspekter av systemet fanns hos Vinnova. Beskrivningen av 

mental entropi är dock i synnerhet påtaglig i informanternas redogörelser av organisationen. 

De beskriver en organisation där människors energi hade försvunnit ut i delar av 

verksamheten där den gått förlorad, även de gemensamma målen hade till viss del ersatts av 

personliga mål då ledarskapet var vagt men inte svagt.  

Informanterna ger här en gemensam bild av organisationens ledarskap och hur det fungerade 

då, före 2010. De berättar om en hierarkisk struktur, med ekonomiska förtecken - men utan 

entreprenörsanda, där teknisk kompetens, men även ’det manliga sättet’ levde ett eget liv. 

Alvesson & Due Billing (2011) har påpekat att könsstereotypa värderingar ofta lever kvar i 

organisationer som könssymboliskt anses manliga. Vinnova uppfattade sig som en mycket 

kompetent myndighet men gjorde ändå inga större ansträngningar för att samarbeta internt. 

Varje avdelning skötte sig själv och medlemmarna i respektive område höll sig till de egna, 

man pratade egentligen inte mycket med de man inte arbetade med och det förekom begränsat 

socialiserande mellan avdelningarnas gränser. Alvesson (2015) menar att när en organisation 

har en otydlig identitet försöker medlemmarna hitta andra identitetsskapande gemensamma 

nämnare, till exempel avdelning eller arbetsområde. Även Bolman & Deal (2003) beskriver 

att när medarbetare inte har klart för sig hur och vad de ska göra kommer de att utforma 

arbetet efter sina egna preferenser. En oklar struktur kring arbetsuppgifter i kombination med 

ett arbetssätt där grupper och individer arbetar allt för självständigt tenderar att skapa känslor 

av isolering eller brist på styrning. När avdelningarna sedermera bröts upp 2010 och gjordes 
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om, upplevde många att de personligen blev kritiserade för hur de hade arbetat tidigare, inte 

att Vinnova anpassades eller att det fanns något positivt i förändringen. Andra såg 

förändringen som en frisk fläkt som gav nya möjligheter att utveckla verksamheten i nya 

riktningar.  

Den interna föreställningen av organisationen kan jämföras med Senges (2006) 

tankemodeller. Senge beskriver där hur tankemodeller påverkar hur vi uppfattar världen 

omkring oss, vårt beteende och vilka åsikter vi bär. Dessa påverkar på samma sätt 

organisationers framgång. Bromsande tankemodeller hämmar förändring och gemensamma 

visioner och hindrar människorna i den att leda en framgångsrik verksamhet. Vinnovas 

styrning före 2010 uppfattades av flera som väldigt bekväm men utan entreprenörsanda. 

Genom att tillåta de olika avdelningarna att behålla delar av sina gamla kulturer och arbetssätt 

bidrog förre GD till den fortsatt splittrade organisationen. Medarbetarna saknade 

gemensamma visioner med Vinnova, däremot hade de visioner för sin egen avdelning. 

Avdelningarna var organiserade så att de inte behövde samarbeta med varandra över 

gränserna och de engagerade sig endast i sina egna ämnesfrågor.  

Myndighetskulturen bestående av mindre och särskiljande organisationskulturer tillät 

medarbetarna att göra på många olika sätt, där inget var riktigt rätt, fel eller gemensamt. 

Informanterna menar att kulturen i den gamla organisationen var förändringsobenägen och att 

bottenstyret gjorde medarbetarna ovilliga att tänka om. En av informanterna beskriver 

organisationen som ett pågående litet gerillakrig där enheterna med små härförare 

uppmuntrades av förre GD att ta plats. Man skulle kunna säga att det delvis slutna systemet 

Vinnova hade då bestod av kluster av ytterligare andra slutna system. Ahrenfelt (2013) 

nämner att systemet tidigare har varit vanligt förekommande i hierarkier, främst i diktaturer 

där ledarna har visat ointresse för medlemmarnas kompetenser och intressen. Liknelsen med 

gerillakrig visar på isolerade grupper centrerade kring chefer med inflytande. På detta sätt 

ställdes folk mot varandra samtidigt som Vinnova fick uppmärksamhet för sitt engagemang. 

GD har beskrivit sin frustration över att organisationen metoder spretade åt olika håll i princip 

genomgående. Enligt informanterna agerade handläggarna enligt olika praxis vid de olika 

avdelningarna inom samma myndighet, trots att de i praktiken hade samma arbetsuppgifter. 

Även medarbetarnas tilldelade ”pengapåsar” påverkade hur de förhöll sig till varandra, inte 

bara inom grupper, områden men också över hela myndigheten. Genom storleken på 

resurstilldelningen fördelades intern status och inflytande. Ju mer pengar desto mer 

inflytande, informanterna kallar detta ”kiosktänkande”. Senge (2006) sätter fingret just på 

vikten av teamlärande och gemensamma visioner. Där oförmåga att kommunicera kan orsaka 

att en grupp med såväl kompetenta som högintelligenta medlemmar blir till förlorare av en 

negativ gruppdynamik.  

När GD tillträdde 2009, bestod Vinnovas personal av ca 200 specialister inom teknikområdet, 

var och en inom sitt specialområde. Vinnova beskrivs då som en spretig organisation och man 

såg sig fortfarande till viss del som en samling mindre myndigheter men som hade samlats 
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under ett tak och med en GD. Thylefors (2007) har beskrivit att den formella chefen är satt att 

styra underställdpersonal samt att utföra administrativa och personaladministrativa sysslor 

inom ramarna för chefskapet. Organisationen verkar ha fokuserat på chefskapet och egna 

positioner i hierarkin i högre grad än man ägnade sig åt ledarskap. Vinnovas struktur saknade 

då helt samarbetsverktyg, gemensamma kanaler för kommunikation eller vägar att röra sig 

gemensamt. De vitt skilda arbetssätten hade bibehållits utan att åtgärder. Medarbetarna ansåg 

inte att det gick att samarbeta även om de skulle vilja, något som även diskuterades då. 

Somliga medarbetare saknade förmåga att definiera vad Vinnova är eller gör, andra kunde 

inte komma överens om vad klockan är när klockan är 14.00, medan ytterligare några tyckte 

och tycker att det nog var bättre förr med egna pengar att förfoga över. Även här är Senges 

(2006) och De Geus (2012) teorier om lärande organisationer tydliga i sin kontrast till hur 

myndigheten fungerade.  

2 Har sammansättningen och kompetenserna bland medarbetarna förändrats från före 

2010 till 2017? 

Samtliga informanter som var anställda på Vinnova före 2010 beskriver myndigheten som 

lärosätesorienterad. Nästan samtliga medarbetare hade då samma bakgrund, de var 

civilingenjörer, de hade lång erfarenhet från någon form av industri och de hade doktorerat. 

Förre GD menade att en disputerad person var en specialiserad person eller en expert inom sitt 

område och anställde därför experter. Medarbetarnas syn på den egna expertrollen påverkade 

arbetsklimatet i organisationen och gjorde den trög. Informanterna berättar att handläggarnas 

uppgift var att granska och bedöma ansökningar och bevilja bidrag till forskning. 

Medarbetarna uppfattade att de hade ganska fria händer att arbeta efter sin egen expertis och 

efter den egna avdelningens regelstruktur, eftersom det var på grund av sin expertis de blev 

anställda från början. Heide et al. (2005) beskriver att starka divisionsbaserade enheter skapar 

och regenererar egna kulturella ramar och värderingar, något som beskriver Vinnova före 

2010 på ett sätt och efter 2010 på ett helt annat sätt. 

Efter omorganisationen har inte bara de individuella expertrollerna lagts åt sidan, utan hela 

verksamhetens arbetssätt och även delvis funktion har förändrats. Idag ställer Vinnova andra 

krav än tidigare på sina medarbetares kompetenser men kravet på att de ska ha disputerat är 

inte längre relevant. Man tittar på handläggarnas hela portfölj, inte bara ämneskompetens, den 

personliga profilen anses lika viktig. Man vill anställa generalister med bred kompetens som 

kan umgås med folk, är duktiga på samverkan och som kan administration. En informant 

menar att man inte på något vis är en bra chef bara för att man kan mycket om sitt ämne, man 

måste vara en god ledare också. Detta återkopplar till Thylefors (2007) om ledarskap och 

synen på kunskapsorganisationer, där medarbetarna förväntas använda kunskap och 

kompetens för att samverkarka i resultatprocessen. Informanterna berättar att handläggarna 

numera också har roller som brobyggare, samverkare, nätverkare, spindlar i nätet och så 

vidare.  
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Handläggarna fick även tydligt förändrade krav på sig när GD beslutade att Vinnovas roll inte 

bara skulle vara att bevilja medel för forskning, utan även att finansiera och investera i 

innovationer. Det var ett nytt sätt att arbeta på som ställde andra krav på samarbete och 

grupparbete, då uppdraget nu också inbegrep att bland ansökningarna hitta och identifiera de 

innovativa företag och organisationer som kunde skapa tillväxt för Sverige.    

Samtliga informanter vittnar om att kompetensen hos Vinnova är mycket hög och att det är en 

tillgång för arbetsklimatet. Där organisationen tidigare dominerades av män med 

spetskompetens och expertroller inom områden som var tydligt avgränsade och där chefskap 

till viss del var synonymt med ämneskunskap har det skett en tydlig förändring. Några av de 

tidigare anställda har lämnat Vinnova i omorganiseringen medan de som arbetar kvar har fått 

anpassa sina kompetenser efter den nya organisationens behov och ytterligare nya 

medarbetare har rekryterats (Müllern & Östergren 1995). Den tidigare 

organisationsidentiteten (Alvesson 2004) har förändrats i och med att myndigheten har ändrat 

arbetssätt, sammansättningen av medarbetarna har hävts från normativt manlig och disputerad 

till en nutida flexibel arbetsplats med medarbetare av olika kön, bakgrund och ursprung. De 

som har anställts till den nya organisationen har inte behövt möta de tidigare kraven. 

Gemensamt har de dock att de är drivna och kunniga.   

Efter omorganisationen 2010 gjordes en genomlysning av medarbetarnas kompetenser för att 

se vad som fanns och vad det fanns brist av. Det stod då klart att det fanns flera olika sätt att 

se på kompetensbegreppet. HR menar att kompetens är en färskvara som måste hållas aktuell 

för att bibehålla sitt värde och att det därför är relevant för hela verksamheten att 

medarbetarna håller ett öga på sina kompetenser, vad de brister i och vad de kan dra nytta av. 

Informanterna beskriver att den officiella förändrade synen på kompetensbegreppet har varit 

väldigt smärtsam för enskilda medarbetare och att man inte är omedvetna om detta. I 

synnerhet har det varit svårt för de som hade integrerat expertrollen i den egna identiteten. 

Alvesson (2004) menar att det kan vara svårt för individer och grupper som har haft egna 

uppblåsta föreställningar om ”vilka de är” att klara en förändring som kompetensbegreppet 

innebär för identiteten. Den nu rådande sammansättningen av medarbetare och kompetenser 

gör enligt informanterna Vinnova till en dynamisk och driven arbetsplats med intelligenta 

medarbetare och en lösningsorienterad atmosfär.  

3 Vad gjorde GD för att förändra organisationen? 

Med hjälp av observation och intervjuer skapade sig GD en bild av hur organisationen 

fungerade och hur arbetet i den var strukturerat. Några månader senare sjösattes ett 

genomgripandeförändringsarbete som omfattade Vinnovas struktur, kultur, arbetssätt, 

kommunikation, jämställdhet, mångfald och syfte. GD med industribakgrund utgick från ett 

ekonomiskt och samverkande sätt att tänka som myndigheten inte tidigare hade kommit i 

kontakt med. Med organisationsförändringen började verksamheten drivas med nya mål och 

entreprenörstänkande införlivades i arbetssättet. Medarbetarna fick förstå att även 
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myndigheter behöver ha en ekonomisk medvetenhet. Informanterna vittnar samtliga om den 

tidigare organisationens tröghet men också om den inledande rädslan för en ny GD. GD kom 

inte från forskningsvärlden utan från industrin och det fanns tvivel bland medarbetarna kring 

vilken förståelse GD hade för innovationssystem.  

GD inledde med att försöka sammanföra ledningsgruppens medlemmar i uppgiften att 

presentera ett gemensamt tänkande och en gemensam bild av organisationen, det vill säga en 

gemensam vision (Senge 2006) . Försöken resulterade i förvirring och konflikter då man inte 

ansåg sig ha några gemensamma värderingar och visioner eller knappt engagemang att 

samarbeta. GD beskriver sin frustration med den interna oviljan att tänka om, vilket ledde till 

att hon kort därpå beslutade sig för att ta tag i myndigheten och bli mer tydlig. Bakom detta 

fanns starka föreställningar som påverkade organisationen och medarbetarna hämmande. I 

hämmade organisationer begränsar vanor, regler och rutiner kreativa lösningar och hindrar 

organisationen från att förändras och utvecklas. Organisationerna fastnar. (Lima & Nilsson 

2007) GD har beskrivit att medarbetarna behövde ruskas om och den dåvarande strukturen var 

i behov förändring för att bli mer funktionell och användarvänlig. Informanterna beskriver 

både en förvåning och chock hos GD över motståndet då medarbetarna inte gjorde som hon 

sa, de menar att flera parerade GDs fastställda beslut och då med att återgå till bottenstyre, 

som förut. Flera informanter hänvisar beteendet till ”det akademiska” och till uppfattningen 

om den egna individuella expertisen. Då Vinnovas myndighetskultur, utan tidigare intresse för 

årsredovisningar, i kontrast mot GDs näringslivsbakgrund uppstod en ideologisk konflikt 

mellan parterna. GD menar att årsredovisningens resultat ska vara motivation nog för vilket 

företag som helst att göra förändringar.  

GD startade en strateggrupp som fick arbeta lite vid sidan av, utanför ledningsgruppen och 

den ordinarie hierarkin, med att bistå henne strategiskt med problemlösning och att peka ut 

den nya organisationens gemensamma kultur. När arbetet var klart avvecklades 

strateggruppen. 

Vinnova hade före 2010 primärt arbetat med att granska och bedöma utlysningar med redan 

specificerade frågeställningar, de sökande fick då försöka passa in sitt ämne så att det kunde 

komma genom nålsögat för att få bidrag. GD ansåg att Vinnova måste tänka om och istället 

vända på perspektiven till att handla om vilka samhällsutmaningar som finns inom respektive 

område. Det beslutet har resulterat i att de sökande inte längre svarar på redan 

färdigpreciserade utlysningar, de motiverar snarare i ansökan på vilket sätt det är fråga om en 

reell samhällsutmaning de söker medel för, en innovation inom området. För att få detta att 

fungera tvingades de befintliga verksamhetsområdenas uppdelning att ifrågasättas, något som 

medförde att de valdes bort och ersattes med nya.  

Medarbetarnas grupper löstes upp och de hamnade i nya, de började arbeta tillsammans med 

gamla kollegor men också med människor de inte tidigare hade samarbetat med. Flera av de 

som tidigare hade suttit i GDs strateggrupp uppmanades av GD att söka chefstjänster och ett 
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antal av de tidigare cheferna valde att lämna Vinnova. Heide et al. (2005) beskriver just detta 

med att byta ut nyckelpersoner på strategiska platser, eftersom det raserar rådande hierarkiska 

subkulturer som inte sällan är kulturbärare. GD menade att stuprörsstrukturen hade förhindrat 

medarbetarna att skapa skickliga projektgrupper då de begränsades av strukturen. GD införde 

tidigare arbetsgivares arbetssätt för projekt, som tillät projektledare att plocka medarbetare 

från hela organisationen för att tillgodose projektgruppen med bästa möjliga kompetens. En 

matrisorganisation lades ovanpå den reviderade linjen. Matrisen beskrivs av informanterna 

som en struktur som jobbar tvärs över linjerna och som har till uppgift att organisera 

projektgrupper och styrgrupper och innehåller personer från olika delar av myndigheten.  

Då den strukturella omorganiseringen var genomförd rekryterades en ny HR-chef med 

särskild kompetens i förändringskunskap. Rekryteringsuppdraget omfattade personalområdet 

och att skapa en ny organisationskultur. Då var den nya organisationen alldeles ny och 

formbar, medarbetarna behövde hitta nya roller och arbetsmetoderna i organisationen var 

ännu inte homogena. HR var underställ FD men hade fri tillgång till GD, de menar alla tre att 

de hade en god och öppen kommunikation och att alla frågor och förslag togs upp till 

diskussion. Det av Helgesen (1995) myntade ”inkluderande nät” beskriver hur kvinnligt och 

manligt chefskap ofta skiljer sig genom att kvinnor blandar in fler parter i beslutsprocesser än 

deras manliga kollegor gör. Där männen oftare själva vill hålla i beslutskontrollen bygger 

kvinnor inkluderande nät och gör den hierarkiska strukturen är mer cirkulär än hög, och där 

strukturen byggs inifrån och ut istället från uppifrån och ner. 

4 Har Vinnovas organisationskultur förändrats?  

Hos Vinnova har organisationskulturen har mycket målmedvetet förändrats från rigid och 

tämligen krampaktigt bevakande av ”kiosker” till att vara en samverkande och nätverkande 

myndighet. Bland organisationens medarbetare finns numra en samsyn på myndighetens 

uppgifter och arbetssätt. Samverkande arbetsstrukturer har implementerats och 

arbetsprocesserna har harmoniserats så att alla, oavsett avdelning eller chef, följer samma 

rutiner. De Geus (2012) beskriver att livskraftiga organisationer har en stark känsla av 

identitet, där de kulturella betingelserna förenar medarbetarna i organisationen. De 

individuella friheterna att skapa egna regelverk efter egna preferenser verkar inte nyttjas 

längre.   

Arbetsmiljön har förändrats helt och hållet och är idag papperslös, rörlig, öppen och 

aktivitetsbaserad. Tidigare var miljön ganska trång och medarbetarna satt i ett 

kontorslandskap fyllt med bord och skåp. Informanterna berättar att det var rörigt och väldigt 

dålig luft beroende på alla papper och svårigheterna att städa rent. Medarbetarna satt då på 

egna platser vid sina respektive bord omgärdade av skrymmande skåp och bokhyllor. 

FD ville komma bort från den gamla miljön och skapad en mer kreativ plats att jobba i. 

Medarbetarna involverades och fick utrymme att uttrycka farhågor och kritik. Kontoret är 

ombyggt och de flesta väggar som finns är av glas. Det finns ett stort antal träd och växter 
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som gör atmosfären luftig och det finns flera rum för möten i små och stora grupper. 

Kontorslandskapet sträcker ut sig på ett våningsplan vilket gör den stor, men den är också 

lång och slingrig. I centrum finns det som FD benämner Coffice, både ett café och arbetsplats 

på samma gång. FDs bakomliggande tanke med Coffice var att stimulera medarbetarna till 

samtal. Då medarbetarna var uppkopplade under arbetstid och jobbade för sig själva 

samstämde inte detta med den nya strategin att folk skulle träffas. Vinnova avsåg att skapa en 

plats för kollektiv intelligens och samverkan. Där finns Vinnovas kök vilket gör den till den 

mest rörliga och pratiga miljön på kontoret. Därifrån sträcker sig arbetsplatsen utåt och blir 

tystare och tystare. De områden som ligger längst ifrån Coffice i är helt tysta, där får man inte 

prata alls och medarbetarna väljer själva var de vill arbeta. De olika delarna av miljön har 

namn efter Sveriges landskap vilket gör det lätt för medarbetarna att mötas upp på olika 

platser. Arbetsmiljön är digitaliserad och man har också jobbat med smarta löningar på 

praktiska problem i kontorsmiljön. Informanterna menar att arbetsmiljön i hög grad har 

bidragit till att den nya organisationskulturen har kunnat arbetas in i både medarbetare och 

processer. Kontoret har också ett väl utbyggt IT-stöd som ger alla medarbetare tillgång att 

arbeta var de än väljer. Axelsson (2014) menar att pappersfria arbetsplatser med tillgång till 

tekniska hjälpmedel är sådant som tillhör den nyare formen av organisering. Arbetsplatser 

som är anpassade för människors interaktion som stödjer och främjar samarbeten är också 

viktiga kulturbärare i förståelsen för gemensam kunskap. Han menar att innovativa miljöer är 

gynnsamma i strävan att förändra förutsättningarna för framtiden. 

HR omformade HR-avdelningen till att omfatta alla medarbetare, inte bara chefer, varpå 

samtalstonen bland medarbetarna förändrades tydligt. Från ett tidigare mestadels 

svåråtkomligt motstånd diskuterades nu medarbetarnas oro och farhågor kring 

omorganisationen öppet och konkret och de kommunicerades vidare till hela ledningen. HR 

gjorde även insatser för att förändra arbetsgivarvarumärket genom att internt och externt 

förändra organisationskulturen, förändra befintliga processer, formulera andra sätt att se på 

kompetensbegreppet och med att bygga tillit och förtroende för arbetsgivaren hos 

medarbetarna. Genom värdeorden ’respekt, ansvarstagande och mod’ arbetar Vinnova 

kontinuerligt med att förhålla sig till sig själva och till sin omvärld.  

Informanterna menar att det är en spännande och rolig arbetsplats och att alla smarta 

medarbetare gör den så. Det nätverkande arbetssättet ger medarbetarna många möjligheter till 

samarbete och informanterna upplever att de har mandat och hörs i näringslivet. 

Informanterna menar att de uppmanar sina medarbetare att inte fastna i mönster, att ha 

närvarande medvetenhet om att rutiner bör ha ett syfte, till skillnad från att slentrianmässigt 

bara göras. 
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5 Har Vinnovas sociala struktur förändrats 

Då positionen som forskningsfinansiär innebär stora möjligheter att påverka samhället är det 

nödvändigt att ha väl fungerande processer kring de utlysningar som görs. Tidigare var det 

fastställt hur mycket av Vinnovas budget som skulle satsas på bioteknik, på IT och så vidare, 

men ingen visste riktigt varför områdena hade rangordnats i gällande ordning. Då GD valde 

att lägga ner arbetssättet och vända specificerade frågeställningar mot utlysningar baserade på 

vilka behov som samhället har, ändrades maktbalansen inom organisationen själv. Då 

medarbetarna förlorade sina respektive pengapåsar och infogades under en gemensam budget, 

mötte detta ett stort motstånd. Genom pengapåsen hade den individuella statusen och 

inflytandet upprätthållits gentemot varandra, när detta togs ifrån dem drabbades många av 

kris. Genom att fastslå att utmaningarna fanns inom städer, transport, IT och digitalisering 

tvingades alla handläggare att börja arbeta med de nya linjerna och kopplades bort från sina 

gamla rutiner. Detta hjälpte fram de nya kompetensområdena som i sin tur manade de 

anställda att granska sina kunskapsområden, arbetssätt och sin kommunikation. Det 

förändrade sättet att behandla utlysningar gjorde experterna obsoleta men breddade för 

samverkan mellan handläggare. Utlysningar granskas numera också av externa granskare. 

Lima & Nilsson (2007) menar att organisationer som lämnar det gamla sättet att arbeta i 

hierarkiska strukturer ofta förändrar sig och ersätts av nya organiseringsformer. 

Kommunikation i de nya organisationerna kännetecknas bland annat av att medarbetarna ges 

möjlighet att använda sig av effektiv informations- och kommunikationsteknik, något som 

infördes på Vinnova, och att där de själva i stor utsträckning får inhämta den information de 

behöver i team.  Arbetsgivaren är inte längre den som förser medarbetarna med den 

information de anses behöva. Lima konstaterar också att en följd av organisationell delegering 

på det här sättet är att teamarbete har blivit en vanligt förekommande arbetsform, något som 

ställer höga krav på god kommunikation och dialog.  

En matrisorganisation lades på linjeorganisationen och öppnade för nya grupper och nya 

sammanhang för medarbetarna att samarbeta i. Informanterna menar att matrisen är givande 

men att den också medför svårigheter och utmaningar. Den är bidragande eftersom man 

samarbetar med människor från hela organisationen som kan sina saker i dynamiska 

styrgrupper. Svårigheter i att grupperna består av personer som chefar över varandra endast i 

dessa konstellationer och där arbetsgivaransvaret är oklart. Detta kopplar jag till vad 

Wilhelmsson & Döös (2016) beskriver som kommunikativa skruvstäd, situationer som 

uppstår när hierarkiska positioner påverkar dialogen i en eller den andra riktningen. De 

invanda rollerna inverkar på samtalsklimatet och leder till förvirring i grupper där det finns 

personer som inte har en överordnad som överser arbetet. Även kommunikationen mellan 

respektive chefer om styrgruppernas medlemmar är ännu oreglerad.  

Den förändrade sociala strukturen innebar också att rekryteringsprocessen bytte huvudman 

från chef till Vinnova. Nya medarbetare rekryteras till Vinnova som helhet, inte till respektive 

enhetschef även om de rekryteras av dem och till team. Det gemensamma förhållningssättet 

hindrar en återgång till gamla sätt att göra saker på och förstärker ”vi”.  
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En starkt bidragande strukturförändrande faktor var också ombyggnationen av kontoret, som 

bröt alla befintliga sociala mönster och tvingade samtliga medarbetare att hitta nya sätt att 

utföra sitt arbete på.  

6 Har kommunikationen hos Vinnova förändrats internt och externt till följd av 

förändringsarbetet? 

Det talas inte mycket om kommunikation från den gamla organisationen mer än att det mest 

var tal om information uppifrån och ner. Informanterna har berättat att den kommunikation 

som fanns då mest framstår som intern inom de separata arbetsområdena. GD menar att det 

inte fanns några specifika kommunikationskanaler när hon kom till Vinnova, då förre GD 

talade till medarbetarna i form av information och medarbetarna var vana vid att 

kommunikationen var just envägskommunikation. Wilhelmsson & Döös (2016) hänvisar till 

att i hierarkiska strukturer innebär samtals- och maktvanor svårigheter då rådande 

maktordning hindrar dialogisk kvalitet. De kommunikativa vanorna och reglerna som byggs 

in i den hierarkiska strukturen resulterar i att människorna i strukturen lärt sig att inordna sig i 

systemet av över- och underordning. 

Flera av informanterna berättar däremot att de ser kommunikation som en ledarstil mer än 

något man lägger till utanpå ledarskapet. HR beskriver ingående hur hjärnan skapar mening 

även där det finns brister i kommunikationen och befintliga fyller i luckor själv för att få det 

att gå ihop. Där luckorna blir för många börjar individer söka efter förståelse genom att tala 

med andra och fråga sig fram, något som kan lösa problemet men som lika gärna kan förvärra 

det. Genom att gissa och fråga sig fram kan osäkerheten öka och ryktesspridning få fart 

medan individens fokus flyttas från arbetsuppgiften för handen till att fångas av eventuella 

osanningar. Här uppstår motstånd och misstro, och inte sällan bottenstyrning. HR menar att 

kommunikation i så många riktningar som möjligt undanröjer oro och misstro vilket är något 

som Vinnova har lagt mycket tid på. Även Heide et al. (2005) menar att den interna 

kommunikationen är viktig i förändringsarbete och att involverade medarbetare som känner 

delaktighet och engagemang hejdar ryktesspridning med minskad oro och stress. Öppna 

kanaler om vad som hände gällde genom förändringsarbetet för att få det att röra sig framåt 

med många möten, diskussioner och informationsträffar. FD har beskrivit hur planerna på 

ombyggnationen skapade oro om hur det skulle bli i den nya miljön och att dessa farhågor 

togs på allvar och diskuterades. GD har beskrivit hur hon som ny försökte få ledningen att 

tillsammans i grupper formulera svar och nå konsensus på frågorna vad Vinnova är och vad 

Vinnova gör, men att de misslyckades på grund av att de var både ovana och dåliga på 

kommunikation. De saknade gemensamma visioner och hade helt olika mål, något som går att 

härleda till förre GDs delvis slutna system med den hierarkiska strukturen och hans 

informationsstil. Senge (2006) diskuterar relevansen av teamlärande, hur högintelligenta 

effektiva grupper underpresterar där det råder oförmåga till kommunikation men att de med 

hög dialogkompetens kan utföra storverk. Det nya entreprenörstänkandet som kom med GD 

bidrog till att kommunikation och dialog kom igång när samverkan och nätverkande 
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prioriterades. En av informanterna är tydlig med att den höga kompetensen hos medarbetarna 

gör arbetsplatsen driven och medarbetarna självständiga, något som gör kommunikation desto 

viktigare. Tydlig kommunikation ger handläggarna möjlighet att lösa sina arbetsuppgifter och 

cheferna att hjälpa dem att sätta ramar och målsättningar.  

Information för medarbetarna hålls varje måndag efter verksledningens möte vid Coffice och 

alla som har tid och möjlighet kan då komma och ta del av den. GD har också har också haft 

för vana att publicera informationen på sin interna blogg så att medarbetare när som helst kan 

läsa om vad som har beslutats. Några av informanterna menar att kommunikationskanalerna i 

matrisen kan behöva ses över då det saknas struktur och rutiner kring styrgrupperna och hur 

chefskapet ska kommuniceras i och mellan dem och till enhetschefer som har personal i dem. 

7 Hur Arbetar Vinnova med att öka genusmedvetenheten i organisationen?  

Samtliga informanter menar att genusmedvetenheten i myndigheten är mycket hög och att 

jämställdhetsarbetet ständigt fortskrider. Förhållningssättet är genomgående tydligt, på 

hemsidan, i Vinnovas skrifter, i bilder, i policys och när det gäller vilka event Vinnova deltar 

i. Informanterna säger att det ingår i Vinnovas image att inte delta i paneler som bara består 

av män, man vill inte associeras med en enhetligt manlig miljö. Vinnova representeras av 

både kvinnor och män i kontakter med näringslivet. Alla medarbetare utbildas i genus- och 

jämställdhetsfrågor och får lära sig att fundera över sina egna sätt att göra saker på men också 

på hur de använder språket i samtal, i mötessituationer och i textmaterial. GD menar att man 

ska fråga sig hur man gör när man talar med andra eller när man leder möten, om man faktiskt 

behandlar alla lika, oberoende av kön, ursprung eller talförhet. De manliga och kvinnliga 

samtalsstilarna som Wilhelmsson & Döös (2016) beskriver kan utan svårighet illustrera detta. 

Vinnova kommer från en i stort sett helmanlig bakgrund där man under nyare ledarskap och 

vägledning har fått lära sig att ge plats till kollegor - eller att ta för sig, men främst att 

reflektera över sin egen samtalsstil. Kvinnors tystnad i manliga grupper kan förmodligen 

tolkas som ointresse eller okunskap av män, men där kvinnors syn på tystnad troligare tolkas 

som ogillande för det som påstås eller diskuteras. På samma sätt kan kvinnors samtalsstil med 

inkluderande och bekräftelser göra att manliga deltagare uppfattar detta som att de har rätt och 

att manlighet därför är lönsamt. Vinnova har fått upp det kvinnliga deltagandet väsentliget 

genom arbetet men tycker att det ännu inte är helt bra. 

En informant beskriver GDs syn på genus- och jämställdhetsfrågor som mer en praktik, något 

man gör, än ett teoretiskt fält, och att detta har återspeglats i handlingskraftighet. 

Abrahamsson (2000) beskriver just att viljan att förändra är avgörande för att en förändring 

faktiskt ska ske. Att trots att både kvinnor och män vanligen ser på jämställdhet som något 

naturligt och att orättvisor mellan könen bör arbetas bort, sker inte detta. Författaren menar att 

företagsledare visserligen oftast vill ha förändringar som leder till jämnare könsbalans men att 

de inte vill lägga ner något arbete på det, det är något som de hoppas ska ske av sig självt utan 

ansträngning. För att kompensera detta kallar man sig könsneutrala och menar att det kan vara 
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medarbetarna själva som bidrar till trögheten i jämställdhetsarbetet, annars skulle det hända 

något. Abrahamsson (2000) trycker just på att jämställdhet är en aktivitet som måste göras.   

Informanterna vittnar om att jämställdhetsperspektivet alltid har lyfts i Vinnova men att det 

tidigare inte hände så mycket med det sedan. De beskriver att då arbetade man inte på ett sätt 

som aktiverade kvinnor att söka bidrag från Vinnova, även detta återspeglas av Wilhelmsson 

& Döös (2016) i diskussionen om över- och underordning. De förklarar att samtal, dialog och 

kommunikation kräver att människor ifrågasätter sin syn på kommunikationen och vad den 

ska leda till. Att med träning kan de som är vana vid att tala kan lära sig att lyssna, medan de 

som inte är vana vid att höras kan förbättra sin förmåga att tala. De som böjer sig för 

dominans, underordnade, får mycket begränsade möjligheter att förändra sina negativa 

uppfattningar genom att inte höras, de ser detta som en bekräftelse på att de egna 

uppfattningarna eller erfarenheterna är ointressanta eller dåliga. De dominanta (överordnade) 

som tar över samtal tar inte in andras uppfattningar, de får inte sina egna uppfattningar 

granskade och de får inte heller någon orsak att ifrågasätta sig själva eller ändra sina åsikter.  

Att tankar om genusmedvetenhet fanns i organisationen så länge utan att något hände mer än i 

diskussion, tyder på att de som ägde samtalslikmatet då inte var intresserade av att ändra sina 

uppfattningar, då de i egentlig mening inte heller lyssnade. 

Jämställdhetsperspektivet syns också i hur myndigheten formulerar sig i utlysningar. Där har 

man valt bort tidigare typiska manliga tekniska språk och gjort dessa mer inkluderande och 

tillgängliga för kvinnor att vilja titta på. Utlysningar granskas numera också efter hur jämlikt 

projekten organiseras och att de inte ska innehålla lösningar som främjar män på bekostnad av 

kvinnor. En informant pekar på svårigheterna med just bedömningarna och kvinnlig närvaro 

då det är svårt att veta hur man mäter detta.  Att det är troligt att färre kvinnor än män driver 

innovationsföretag måste tas i beaktande då innovation är Vinnovas fokus, men det är svårt att 

veta hur många de är och om de får in ansökningar som representerar antalet. Frågan om hur 

man ska göra när man mäter kvinnligt deltagande i dem är komplex, om det handlar om 

kvinnlig projektledare, antal kvinnor i projektgruppen, om ägaren är kvinna, och så vidare. 

Informanten berättar också att Vinnova försöker attrahera kvinnors intresse via kampanjer 

sociala medier som Facebook, med annonser som riktar sig till kvinnor. De arbetar även med 

kvinnliga nätverk och man har finansierat kvinnliga nätverk.  

Vinnova har flera satsningar på program för att nå ut till studenter. Några av informanterna 

riktar uppmärksamheten mot högskolorna i landet och menar att även de måste jobba mycket 

mer för att få upp antalet kvinnliga studenter på teknik- och elektronikområdet. 
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KAP 8 DISKUSSION  

Lärosätesmentalitet 

I intervjuerna har det framkommit egenskaper som organisationen tillskriver begrepp som 

”akademin” och ”akademisk” men också ”lärosäten”. Då samtliga 200 medarbetare på 

Vinnova har högskoleutbildningar är de också insatta i hur högskola och universitet fungerar. 

De har också varit ute och arbetat på företag runtom i Sverige och eller i övriga världen, de är 

alltså väl medvetna om att det finns skillnader i hur man ser på kompetens inom de olika 

sektorerna och vad man förväntas göra med den. De här egenskaperna som akademin 

tillskrivs är oerhört intressanta och bitvis lite skojiga eftersom de beskrivs som de direkt 

motsatta till aktivitet och att våga agera. Man har en föreställning om att i den akademiska 

världen vaktar alla sina egna domäner, att akademiker bara ser över sin egen institutions 

framgångar och att dess professorer generellt ser ner på kompetenta människor i näringslivet 

med hänvisning till att de kanske inte är disputerade. Det finns en underliggande föreställning 

om att akademin ser på näringslivet med viss överlägsenhet när de istället borde samarbeta för 

samhällets bästa. Just bristen på samarbete från akademin uppfattas som ett problem och 

kritiseras skarpt, den förklaras med att universiteten har en rigid inställning till förnyelse och 

lyhördhet med hundratals år av oföränderlighet i ryggen.  

Jag tolkar synen på akademin som en direkt återkoppling till synen på det gamla Vinnova, en 

organisation som man minns som en oföränderlig och tungrodd organisation, där öar i 

enheterna tidigare vaktade sina tilldelade medel med medföljande status och makt. Nu när 

Vinnova har flyttat fram sin position till att bli ”Ett Vinnova”, en aktiv myndighet i tätt 

samarbete med svenskt och globalt näringsliv, vill man få med sig akademin i 

innovationsforskningsområdet. Informanterna talar om samhällsnytta och diskrepansen 

mellan universitetens mål och hur de agerar i realiteten kring ämnet. De menar att 

universitetskulturen förhindrar nytänkande och framåtskridande då institutionerna bromsar 

och ser om sina ”egna”. Detta har blivit mer märkbart sedan Vinnova breddade målgruppen 

från att huvudsakligen finansiera forskning på lärosätena till att nu även finansiera 

innovationsforskning i den offentliga sektorn och till både större och mindre företag.  

Lärosätesmentalitet symboliserar säkerligen också hur universitetsförankrade chefer och 

medarbetare som inte är så intresserade av att förändras i någon direkt hastighet hejdar 

utveckling och förändring genom tröghet och genom att ”bottenstyra”, man anser sig alltså 

inte behöva bry sig om chefens beslut om man själv tycker bättre och tror att chefen kommer 

att ge sig. Återkommande kritik mot lärosätesmentalitet riktar sig inte nödvändigtvis mot just 

akademin som sådan utan har antagligen att göra med åsikten att de disputerade specialisterna 

och experterna från tidigare Vinnova gavs för stort utrymme att ”teoretisera sönder” annars 

potentiellt givande diskussioner och att de har skapat lite av ett förakt. Samtidigt försvaras de 

av sina kollegor med att de faktiskt är ytterst kompetenta men att de behöver stramas upp.  
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Vinnova  

Myndigheten idag har betydligt fler intressenter än universiteten än tidigare. Vinnova arbetar 

betydligt mer breddat och riktar sig numera även utåt till den offentliga sektorn och till det 

privata näringslivet. Syftet med att bevilja bidrag är inte längre att bistå universiteten med 

medel för att utföra forskning inom specifika projekt, utan handlar istället om att bistå aktörer 

som i sina ansökningar visar innovationspotential att utveckla innovativa lösningar som kan 

ge positiva resultat. En av Vinnovas nyare uppgifter är även att investera i innovationer som 

kan komma Sverige till del (Mål för innovation, Regeringskansliet).  

Vinnova är precis som universitet en statlig myndighet och har därför i sina uppdrag att 

forskningsresultat ska kommuniceras med samhälle och näringsliv. Universiteten har ofta 

uttryckt en kritisk och splittrad syn på tolkningen av ”den tredje uppgiften” som säger att 

högskolorna ska samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet, 

samt att verka för att forskningsresultat producerade vid högskolan kommer till nytta 

(Högskolelagen SFS 1992:1434). Det finns svårigheter med utförandet och innehållet den 

tredje uppgiften. Kritiska diskussioner har förts kring hur man går tillväga för att sprida och 

förankra forskningsresultat i det omgivande samhället men även om hur forskare meriteras för 

sina insatser. Då Vinnova tidigare primärt arbetade mot högskolorna i egenskap av aktörer, 

uppfattar jag att de levde i någon slags symbiotiskt förhållande med samkörda kulturella 

betingelser och en underförstådd samsyn på kompetensbegreppet men att de sedan 2010 har 

kopplats loss från varandra. 

I samband med att Vinnova fick en ny GD fick Vinnova också en helt ny organisation, något 

som jag inte uppfattar var en plan från början. Informanterna har berättat att Vinnova före 

2010 bestod av ett flertal hierarkiska subkulturer som vidmakthöll särskiljande drag och som 

starkt bidrog till GDs beslut att ”skaka om” organisationen och förändra den. Genom beslutet 

byttes nyckelpersoner ut som repesenterade den gamla organisationen (Heide et al. 2005). Där 

det tidigare fanns en tröghet eller ren ovilja att ändra sina arbetsrutiner och processer 

tvingades organisationen till ett uppvaknande genom att i etapper över tre fyra år utsättas för 

ett pågående förändringsprojekt, en omorganisation. Med omorganisationen följde kultur- och 

strukturbärande förändringar men även kommunikationsmönster förändrades och sättet att se 

på den egna rollen och funktionen.  

Förändringsarbetet har pågått parallellt med den vanliga verksamheten och tvingat hela 

organisationen att titta och tänka utanför de gängse ramarna (Lima & Nilsson 2007). 

Informanternas beskrivning av händelseförloppet visar att Vinnovas syn på sin egen plats och 

funktion inom innovationsområdet har förändrats. Vinnova ses ha rört sig bort från att före 

2010 ha varit en organisation där innovationsområdet i förhållande till den egna expertisen 

sågs som den huvudsakliga arbetsuppgiften medan självinsikten om oförmågan till utveckling 

var en blind fläck. Myndigheten 2018 kan ses i skarp kontrast till detta, som en självmedveten 
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och interaktiv arbetsplats där innovativa och smarta lösningar är en självklarhet inte bara utåt 

men även i medarbetarnas dagliga arbete.   

I organisationen före 2010 uppfattade informanterna att styrningen var rigid och trög. Den 

strängt hierarkiska strukturen som rådde under förre GD prioriterade inte att tillvara på 

medarbetarnas kompetenser i den uträckning som den hade kunnat göra och motarbetade 

dessutom ett gemensamt arbetssätt mellan avdelningarna. Istället uppmuntrades en internt 

kompetitiv kultur samtidigt som det fanns begränsade möjligheter för medarbetarna att 

utvecklas. Vinnova före 2010 saknade en gemensam identitet för medarbetarna att förhålla sig 

till (de Geus 2012). Flera av informanterna har berättat att det länge till och med var lätt att se 

på stilen från vilken av de ursprungliga organisationerna, de som sedermera bildade Vinnova, 

som individer hörde till. Den då rådande tendensen för medarbetare att ägna sig åt bottenstyre 

verkar i stort sett ha upphört sedan Vinnova arbetades ihop till ett Vinnova med gemensamma 

arbetssätt och tydliga processer, även om det har tagit tid (Bolman & Deal 2003). Då 

organisationen före 2010 hade en mycket vag, om alls, gemensam kultur, bortsett från 

expertisen och kunskapsområdena, konstruerade medarbetarna sina identiteter kring de egna 

positionerna i hierarkin och kring sina respektive avdelningar (Alvesson 2015). De sociala 

strukturerna från då med isolerade ”öar” av kompetensområden finns över huvud taget inte 

kvar idag och kan inte längre påverka myndighetens kultur inifrån. Den tidigare styrningen 

med förre GD, som tillämpade ett eget mandat att besluta om projekt utan föregående 

diskussioner med sina chefer, präglade dock synen på GDs rätt att verkställa beslut långt efter 

hon hade tillträtt.  Sedan dess har den synen på vad chefskap och ledarskap är förändrats och 

utvecklats parallellt med strukturen som förvaltade chefsämbetet har förändrats. 

Informanterna talar unisont om tydlighet, ansvar och att finnas tillgängliga. De ser sitt 

ledarskap som ett uppifrån givet mandat för socialt inflytande (Thylefors 2007) där förtroende 

för medarbetarna är det verktyg de förlitar sig mest på. Som chefer har de det yttersta ansvaret 

för personal, utförande och rekrytering (Alvesson & Svenningsson 2013). De talar om att just 

förtroende gör arbetet roligt då organisationen är befolkad med så kompetent personal. 

Informanterna berättar att de ofta sitter i möten men att också behöver finnas tillgängliga för 

sina medarbetare när de är har möjlighet till det och de gör detta genom att sätta sig väl 

synligt och centralt i kontorslandskapet för att lätt kunna upptäckas av dem. Beteendet 

hänvisas av samtliga till GD som källa och har integrerats i deras eget ledarskap. GD hade för 

vana att ställa sig väl synligt för att visa att hon var tillgänglig för samtal. 

Informanterna har berättat att kommunikationen genom förändringsarbetet har varit öppen 

och tydlig. HR har även påpekat att ifrågasättande och motstånd från medarbetarna ska lyftas 

och tas på allvar då motståndet innehåller riktiga farhågor som har med arbetssituationer att 

göra (Heide et al 2005). HR har varit tydlig med att arbeta kommunikativt och förebyggande 

och med att ta till sig kritik från medarbetarna, hon menar att motstånd visar på engagemang 

och att det pågår en diskussion bland medarbetarna (Ahrenfelt 2013). Den öppna 

kommunikationen genom förändringsprocesserna har tillåtit medarbetarna att höras uppåt, att 

diskutera farhågor och att skapa samsyn kring nya arbetssätt och processer.  
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Genom att rekrytera fler kvinnor till organisationen har samtalsstilen successivt ändrats från 

kompetitiv och mansdominerad till en mer samtalande, inkluderande och diskuterande ton 

(Wilhelmsson & Döös 2016). Framför allt har insikten och den nya självmedvetenheten om 

tidigare brister i samtals- och kommunikationsstilar som förut har begränsat kvinnligt 

deltagande och engagemang ändrat hur Vinnova numera kommunicerar inåt så väl som utåt i 

form av utlysningar som rekrytering, konferenser som i policyer. Idag är Vinnova på pappret 

en fysiskt jämställd organisation med en hög genusmedvetenhet som avspeglas i processer, 

uppdrag och i resultat. Dock medger myndigheten att den har ytterligare arbete framför sig 

när det kommer till att uppmuntra fler kvinnor att söka sig till teknikområdet men också att 

söka medel från Vinnova. Genusmedveten i organisationen är hög och begreppen genus och 

jämställdhet är integrerade i såväl interna som externa processer. I och med att 

utbildningsinriktningar och arbetsplatser i samhället ofta är könsmärkta och delvis även 

inbördes uppdelade mellan könen, innebär det att Vinnovas möjligheter att nå ut till kvinnor 

beror mycket på organisationens målmedvetenhet (Abrahamsson 2000). Informanterna 

uttrycker att man arbetar kontinuerligt med det interna ”genustänket” och att jämställdhet 

måste göras medvetet. Det är min mening att GDs tydliga inställning till praktik hellre än teori 

om detta har rotat sig i organisationen. 

Vinnova har ett tydligt öppet system som erbjuder organisationens medarbetare verktyg att 

skapa nya möjligheter och ge den näring som behövs för att systemet ska vidmakthålla sin 

status (Ahrenfelt 2013). Den interna och externa kommunikationen i Vinnova kräver ett 

tydligt och aktivt förändringsledarskap och beskrivs av informanterna som kärnan i det 

lyckade förändringsarbetet, min uppfattning är att det också är resultatet av det. En 

förskjutning har också skett då medarbetarna betraktas som resurser och inte längre enbart 

som utförare. Den tidigare uppfattningen att innovation är något som experter granskar, 

formulerar och konstruerar villkoren för i sina grupperingar, har ersatts av en kreativ öppen 

kommunikativ arbetsmiljö i vilken människor rör sig, vistas och verkar. Samtliga informanter 

har uttryckt sig positiva till resultatet men har också påpekat att det har varit väldigt svårt för 

en del medarbetare att först tas ifrån sin yrkesidentitet som expert och sedan att uppskatta 

förändringen från en stuprörsorganisation, det vill säga linjearbete, till att även omfatta en 

tvärgående matrisstruktur. Det finns ännu vissa otydligheter med mandat och ansvar i 

matrisens styrgrupper. 

HRs insats i skapandet av en ny organisationskultur har påverkat hela organisationens 

förmågor långt utanför specifikt kulturbegreppet. Genom att öppna HR för att omfatta hela 

myndighetens medarbetare förändrades samtalet i den och synen på vad Vinnova var. 

Subkulturella beteenden fick då svårt att behålla sitt fäste när medarbetarna fick komma till 

tals och problem eller svårigheter lyftes till diskussion (Alvesson 2015). Genom att söka inom 

Vinnova efter berättelser om stolthet i arbetet där, gavs medarbetarna en möjlighet att 

reflektera över sig själva och sitt arbete och sin plats i organisationen, detta är något som jag 
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uppfattar att de flesta människor sällan gör men ofta behöver påminnas om att göra. Att drygt 

80 av de nära 200 medarbetare valde att lämna in berättelser om egna erfarenheter visar även 

på ett stort intresse av att få delta i förändringsprocessen.  

Den fysiska miljön har förändrats drastiskt efter den inledande omorganisationen hade satt sig 

i medarbetarnas arbetssätt. FDs intresse för lösningar gav till följd i att ombyggnationen av 

kontoret gav Vinnova en helt digitaliserad och aktivitetsbaserad arbetsmiljö som också 

kompletterats med ett väl utbyggt IT-stöd som tillåter medarbetarna att arbeta varhelst de vill 

inom kontorets väggar (Axelsson 2014). Att organisationen är pappersfri gör att luften i 

kontorsmiljön är av avsevärt mycket bättre kvalitet än tidigare och hjälps ytterligare av en 

mängd stora gröna växter. Växterna skapar även naturliga insynskydd och gör 

kontorslandskapet grönt. Då kontoret är organiserat med tysta såväl som pratiga områden ges 

medarbetarna möjlighet att arbeta i förhållanden anpassade till den egna dagsformen, till 

kommunikationsbehov eller till andra behov. Jag uppfattar att organisationen Vinnova har 

innoverat sig själv då man lämnade tidigare rådande och invanda föreställningar om hur 

kunskapsorganisationer fungerar, då GD, HR och FD visade nya men framför allt andra sätt 

att göra det på. Innovativa förändringar av organisationer handlar ofta om större förändringar 

där struktur, kultur och kommunikation förändras (Aasen & Amundsen 2013). 

Vinnova var vid tiden för GDs tillträde inte känd som en attraktiv arbetsplats, det var inte 

heller en lärande organisation som tog vara på medarbetarnas potential eller utvecklade sig 

själv. Man saknade organisatoriskt lärande, då i mening att processer och organisatorisk 

utveckling förbisågs till fördel för att behålla organisationen som den var. Trots att 

organisatoriskt lärande ofta förknippas med positiva resultat och är centralt för att skapa 

framgångsrika organisationer (Müllern & Östergren 1995) stod Vinnova före 2010 tämligen 

still. Myndigheten är idag medveten och känslig för förändringar miljön den verkar i, den har 

också en gemensam av identitet och myndigheten är påtagligt mer decentraliserad i jämförelse 

med före 2010 (de Geus 2012). Till skillnad från tidigare då myndighetens medel till 

betydande del var bundna till forskning flera år i förväg finns nu möjligheter att använda 

kapital även till andra satsningar utan att detta påverkar verksamheten negativt. Sammantaget 

uppfyller Vinnova i sin nuvarande form uppfyller kriterierna för en livskraftig organisation 

(de Geus 2012) och även då kriterierna för en lärande organisation. Förhållandet kan dock 

komma att ändras i framtiden då statliga myndigheter återkommande får nya 

generaldirektörer, men också om organisationen får gå i stå och fastnar i ogynnsamma vanor 

och rutiner. En av informanterna talade om att i rekryteringsprocessen uppmana sökande till 

att vara vakna för att inte fastna i mönster. Vinnova med GD har aktivt eftersträvat 

samstämmighet mellan kontextuella förhållanden och miljön för att underlätta en 

organisatorisk inlärningsprocess (Baker et al 1997).  

Vinnovas organisationskultur bär idag gemensamma visioner, tankemodellerna har 

synliggjorts genom förändringsprocesserna då de har diskuterats och omvärderats och man 

ägnar sig åt teamlärande i arbetsgrupperna. Den interna dialogen fungerar på ett annat sätt 
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idag än före 2010, då information ofta misstogs för kommunikation och då ”öarna” hölls 

relativt separata från varandra. Då saknades gemensamma öppna kommunikationskanaler och 

dialogen som förekom hade även den ett annat syfte än nu. Kulturen idag främjar personlig 

utveckling.  Myndigheten består av människor som är välutbildade och initiativrika och som 

har goda möjligheter att påverka samhällsutveckling både i stort och smått. HR beskrev att 

detta påtalades av medarbetare, i berättelserna om stolthet över organisationen och arbetet, i 

värdeordsarbetet. Vinnova skulle därmed också kunna beskrivas som en organisation som har 

ett systemtänkande (Senge 2001). 

GD poängterade att myndigheter som inte fungerar borde läggas ner i större omfattning än de 

gör. GD har också påpekat att GDar som gör för lite formligen aldrig får sparken men att 

GDar som har gjort för mycket däremot har fått lämna sin post.  

GD 

GD ger intryck av att vara engagerad, inkluderande, tuff, rakt på sak, tydlig, målmedveten, 

observant och handlingskraftig i sin ledarstil. GD motsvarar därmed inte några rådande 

stereotyper för kvinnligt ledarskap. Hon menar själv att hon lever och verkar i en relativt 

manlig miljö och att hennes sätt att göra är det som faller sig naturligt för henne. Detta till 

trots följer hon flera av de sätt som litteraturen för fram som mer kvinnliga än manliga att 

göra ledarskap på. GD själv menar dock att hon har haft med sig sitt synsätt på praktisk 

organisering från ABB, som också kan uppfattas som ganska manlig.  

Med tanke på den låga graden av engagemang kring genusmedvetenheten i myndigheten före 

2010 är det troligt att GD har innehaft en yrkesroll som redan vid tillträdet var könsmärkt 

(Alvesson & Billing 2011), som könsneutral (Abrahamsson 2000) och att detta visade sig vara 

en fördel när jämställdhetsarbetet väl kom igång på riktigt. 

GD har med förändringsprocessen skapat en organisation som till strukturen kan ses som ett 

inkluderande nät (Helgesen 1995) där den vertikala hierarkin har ersatts av en mer 

överskådlig horisontell hierarki. Min uppfattning är att hon har levererat strukturen till 

organisationen i större utsträckning än byggt den runt sig själv men att den ändå är tydlig, 

vilket bör underlätta för efterträdande GD att inträda i rollen och lära känna organisationen.  

Om jobbet säger GD säger att det har varit oerhört roligt, kanske det roligaste hittills. På 

Vinnova är man väldigt mycket i centrum av som händer i Sverige och får många spännande 

uppdrag av politikerna. Hon berättar att ur ett personligt perspektiv är det roligaste ändå hela 

den långa utvecklingsresan som Vinnova har gjort. ”Det går ju egentligen aldrig att bli klar 

med det.” GD berättar att hon var på Vinnova i 8 år, ”de 3 första åren var jag väldigt 

frustrerad och de sista 5 var jag inte alls frustrerad. De sista 3 vara jag inte frustrerad över 

huvud taget, det var ju liksom "a walk in the park".” 
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KAP 9 AVSLUTANDE REFLEKTIONER 

Syftet med undersökningen var att öka kunskapen om hur Vinnovas ledning under ledning av 

en nytillsatt GD för myndigheten gick tillväga för att åstadkomma den mycket omfattande 

förändringen av den, som jag tydligt uppfattade hade skett från hennes tillträde 2009. 

Förförståelsen om detta fick jag av att jämföra en avhandling som beskrev Vinnova före 2010 

(Lindberg 2010) och den bild som myndighetens själv gav på sin hemsida 2016. Min slutsats 

var då att förändringen hörde samman med att en ny GD tillträtt 2009. 

Genom ett antal övergripande frågeställningar har jag med intervjuer fått ett mycket rikt 

material att arbeta med, där problemet snarast har varit att sålla för att hålla formatet för 

uppsatsen inom rimliga gränser. Det är min uppfattning att intervjuguiden var väl utformad 

för att fånga så många aspekter av händelseförloppet som möjligt men att den hade kunnat 

struktureras tydligare efter frågeställningarna för att underlätta och förkorta tiden för 

sammanställningen av materialet. Frågeställningarna var flera till antalet och ringade 

tillsammans in problemområdet på ett tydligt sätt, vilket också har visat sig i svaren som 

besvarat samtliga frågeställningar.  

Som metod valdes kvalitativ ansats i form av retrospektiv fallstudie, vilket gjorde att 

intervjuerna helt förlitar sig på informanternas minne av händelseförloppet. Då alla människor 

minns olika saker och på olika sätt var min tanke att låta informanternas gemensamma bilder 

få fastställa deras sanning, ”så här var det och så här gick det till”. Det finns ett stort antal 

berättelser som inte får plats i denna redovisning och likaså intressanta och relevanta fakta 

som helt enkelt inte får rum. Sex intervjuer om ca en timme vardera har resulterat i närmare 

65 sidor transkriberad text att granska och kategorisera. På grund av det rika materialet 

beslutade jag att sammanföra så olika typer av svar på frågeställningarna som jag har hittat för 

att återge en så bred bild av händelseförloppet som möjligt. Där det blev samstämmiga 

berättelser har jag valt att endast återge några. Då informanterna är chefer inom helt olika 

områden men beskriver samma händelseförlopp var min förhoppning att de skulle ha en 

gemensam berättelse men utifrån sina egna perspektiv som chefer och utifrån sina egna 

erfarenheter i och utanför organisationen. Cheferna har beskrivit sina perspektiv på hur det 

var före och hur det är nu för dem personligen. Vid en tillbakablick ser de också olika saker, 

naturligtvis helt beroende på de egna arbetsuppgifterna och positionerna. 

Den litteratur som valdes har på ett relevant sätt kunnat användas som analysverktyg för att 

belysa organisationens brister och förtjänster genom förändringsprocessens olika faser. 

Litteraturen har även belyst vikten av kunskap om flera av de aspekter som ”generellt 

ledarskap” (mitt arbetsnamn) innebär för aktivt ledarskap, där kommunikation, dialog, lärande 

och motstånd måste finnas. Litteraturen har även bidragit med att lyfta fram organisationers 

beståndsdelar och komplexitet på ett såväl konkret som teoretiskt sätt. Informanternas utsagor 

har kunnat kopplas samman med de valda teoretiska utgångspunkterna och begreppen.  
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Flera av informanterna valdes ut efter kontakt med och av den nuvarande HR-chefen. 

Förutom planen att intervjua GD och HR fick jag kontakt med och fick också träffa FD. 

Arbetsbelastningen vid tiden för de planerade intervjuerna var relativt hög och genom att 

överlåta sökandet efter tänkbara kandidater till HR rationaliserades processen till att 

genomföras på en vecka. Informanterna i sig verkar inte utvalda efter några andra skäl än att 

de matchade min önskade sökprofil. De skulle ha jobbat som chefer i organisationen mellan 

2010 och 2017 och upplevt organisationsförändringsarbetet. Då en viktig fråga för mig var 

just den tidigare synen på kvinnligt företagande och genusperspektivet bland myndighetens 

medarbetare beslutade jag att även den föreslagna informanten som började efter den 

inledande omorganisationen kunde ha mycket att berätta om detta, något som också 

bekräftades.  Informanterna har en gemensam syn på vad organisationsförändringen åstadkom 

för myndigheten och vad organisationen kom ifrån för läge.  

De tre enhetscheferna har beskrivit olika erfarenheter av förändringsarbetet och synen på det. 

En tyckte omgående att den var en intressant idé och gjorde sig tillgänglig, en var mer 

avvaktande, medan den tredje kom in efter omorganisationen och ser den nuvarande miljön 

som helt naturlig. Detta har också varit intressant i läsningen av litteraturen eftersom 

informanterna har gemensamma bilder av hur andra har upplevt förändringarna.  

Jämställdhetsperspektivet och genusmedvetenheten inom organisationen är hög och arbetas 

med aktivt och kontinuerligt. Två av de tre toppcheferna var under omorganisationen kvinnor 

vilket är något som kan ha påverkat handlingskraften i jämställdhetsarbetet och varför det har 

gått så fort. Samtliga informanter menar att utbildning om genusmedvetenhet har gjort tydliga 

avtryck och märks såväl i samtal som enskilt och i grupp, där sättet att samtala har förändrats 

med utbildning och självreflektion. De har lärt sig och organisationen att komma bort från det 

gamla och som de själva uttrycker ”den manliga miljön” där det inte reflekterades så mycket 

över detta, om alls. Även i texter och utlysningar har språket anpassats för att attrahera både 

kvinnor och män och anställningsförhållandet mellan könen i myndigheten ligger i balans 

(40/60). 

Vid en hastig granskning av årsredovisningen för 2017 går det att utläsa att det då arbetade 

193 personer på Vinnova, varav 108 kvinnor och 85 män, de allra flesta (60 personer) inom 

vad som betecknas som stödkompetens. Årsredovisningen visar också att snittlönen för hela 

organisationen då var för kvinnor 46 730 kr och för män 54 054, vilket innebär en 

löneskillnad mellan könen på 13,5% till kvinnors nackdel. Vad detta beror på har jag inte 

undersökt eller frågat om, men mitt antagande är att anställningstid spelar roll. Detta kan med 

fördel bli föremål för vidare studier. Resultaten av denna studie genererar nya frågor. En 

jämförelse mellan årsredovisningarnas rapportering om personal, löner och sjukfrånvaro kan 

ge ytterligare bilder av förändringar över tid. Intervjuer med olika personalgrupper skulle 

kunna ge fler och andra perspektiv på ledningens arbete att leda förändringsprocesser för 

organisatoriskt lärande.     



81 

 

 

REFERENSER 

Tryckta källor 

Aasen, Tone Merethe & Amundsen, Oscar (2013). Innovation som kollektiv prestation 

Lund: Studentlitteratur.  

Abrahamsson, Lena (2000). Att återställa ordningen – Könsmönster och förändring i 

arbetsorganisationer. Avhandling. 

Umeå: Boréa Bokförlag.  

Ahrenfelt, Bo (2013). Förändring som tillstånd – Att leda förändrings- och utvecklingsarbete 

i företag och organisationer. 

Lund: Studentlitteratur.  

Alvesson, Mats (2004). Kunskapsarbete och kunskapsföretag 

Malmö: Liber ekonomi. 

Alvesson, Mats (2015). Organisationskultur och ledning 

Stockholm: Liber.  

Alvesson, Mats & Due Billing, Yvonne (2011). Kön och organisation 

Lund: Studentlitteratur.  

Alvesson, Mats. & Svenningsson, Stefan (2013). Organisationer, ledning och processer  

Lund: Studentlitteratur 

Argyris, Chris. (1993) Knowledge for Action: A Guide to Overcoming Barriers to 

Organizational Change US: Jossey-Bass. 

Axelsson, Mattias. (2014) Växla upp innovationskraften – Skapa nya värden genom 

partnerskap 

Stockholm: Ekerlids förlag.  

Baker, William, Sinkula, James & Noordewier, Thomas (1997). A framework for market-

based organizational learning – linking values, knowledge and behavior 

Journal of the academy of marketing science, vol 25 nr 4  

Bolman, Lee G. & Deal, Terrence E (2003). Nya perspektiv på organisation och ledarskap 

Lund: Studentlitteratur. 

De Geus, Arie (2012). The living company – Growth, learning and longevity in business 

London: Clays Ltd.  



82 

 

 

Elman, Annalill (2004). Lärande organisationer I teori och praktik: Apoteket lär 

Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. Avhandling 

Heide, Mats, Johansson, Catrin & Simonsson, Charlotte (2005). Kommunikation och 

organisation 

Malmö: Liber.  

Holmer, Jan (2004). Self-evaluating as a Support for Workplace Learning 

New York: Nova Publishers 

Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun 

Lund: Studentlitteratur.  

Lima, Christian & Nilsson, Björn. (2007) Kommunikation, organisation och ledarskap  

Malmö. Liber.  

Lindberg, Malin (2010). Samverkansnätverk för innovation: en interaktiv och 

genusvetenskaplig utmaning av innovationspolitik och innovationsforskning. Avhandling 

Luleå: Luleå tekniska universitet 

Müllern, Tomas & Östergren, Katarina (1995) Lärandekulturer: en studie av organisatoriskt 

lärande under olika institutionella betingelser. Avhandling 

Umeå: Umeå universitet. 

Olsson Neve, Teresia. (2014) Hållbart organisatoriskt lärande: åtta steg 

Lund: Studentlitteratur. 

Patel, Runa & Davindson, Bo. (2000) Forskningsmetodikens grunder  

Lund: Studentlitteratur. 

Repstad, Pål. (2006) Närhet och distans 

Lund: Studentlitteratur.  

Senge, Peter. (2006). The Fifth Discipline: The Art & Practice of the Learning Organization 

Randomhouse Ink. 

SFS 1992: 1434 Högskolelagen. 

SFS 2009:1101. Instruktion för verket för innovationssystem.  

Thylefors, Ingela. (2007) Ledarskap i human service-organisationer 

Stockholm: Natur & Kultur.  

Wilhelmsson, Lena & Döös Marianne. (2016) Dialogkompetens – för utveckling i arbetsliv 

och samhälle. Lund. Studentlitteratur.  



83 

 

 

Elektroniska källor 

Jämställdhetsintegrering i myndigheter - JIM 

https://www.genus.se/om-oss/vara-uppdrag/jim/ 

https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/stod-samordning/jamstalldhetsintegrering/sarskilt-

stod-till-larosaten-myndigheter/myndigheter-med-jamstalldhetsuppdrag/ (2018-04-29) 

Vinnova årsredovisning 2017 

https://www.vinnova.se/contentassets/3421fbe4e9de43b29d623153d3a4afc8/vi_17_05.pdf 

Därför finns Vinnova 

https://www.vinnova.se/om-oss/sveriges-innovationsmyndighet/om-vinnova/ 

Bilagor 

Bilaga 1.  Mål för innovation. Regeringskansliet 

Bilaga 2.  Svensk författningssamling (SFS 2009:1101) 

Bilaga 3.  Intervjuguide 

  

https://www.genus.se/om-oss/vara-uppdrag/jim/
https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/stod-samordning/jamstalldhetsintegrering/sarskilt-stod-till-larosaten-myndigheter/myndigheter-med-jamstalldhetsuppdrag/
https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/stod-samordning/jamstalldhetsintegrering/sarskilt-stod-till-larosaten-myndigheter/myndigheter-med-jamstalldhetsuppdrag/
https://www.vinnova.se/contentassets/3421fbe4e9de43b29d623153d3a4afc8/vi_17_05.pdf
https://www.vinnova.se/om-oss/sveriges-innovationsmyndighet/om-vinnova/


84 

 

 

Bilaga 1 

  

Mål för innovation
11

  

Stärkt innovationsförmåga och innovationsklimat 

För att främja innovation och förnyelse av näringslivet arbetar regeringen med insatser för att 

stärka innovationsförmågan i samhället. Staten bidrar till innovationsklimatet genom 

kunskapsuppbyggnad, väl fungerande, ändamålsenliga och stabila ramvillkor, men även 

genom direkta insatser i innovationsprocesser. För att stärka Sveriges innovationsförmåga och 

innovationsklimat så att nya jobb kan växa fram i hela landet är det viktigt att stimulera både 

utbud och efterfrågan på nya innovativa lösningar i alla delar av samhället. Staten spelar 

också en viktig roll för svensk innovationskraft genom att tillhandahålla ett väl fungerande 

system för hantering av immateriella tillgångar. 

För att Sverige ska stå starkt i den internationella konkurrensen behövs ett utvecklat 

samarbete mellan politik på olika nivåer, näringsliv, offentlig sektor, myndigheter, fackliga 

och andra intresseorganisationer, industriforskningsinstitut samt universitet och högskolor. 

För att ytterligare utveckla samarbetet behöver möjligheterna för samverkan mellan 

universitet och högskolor, andra offentliga aktörer och näringsliv stärkas. Regeringen vill 

stödja samverkansformer som främjar innovation, export och fram- och tillväxten av företag. 

Nationella Innovationsrådet 

För att ytterligare prioritera stärkt innovationskraft har regeringen inrättat ett nationellt 

innovationsråd. Det ska fungera som ett forum för löpande utbyte mellan regeringen och 

ledamöter från näringslivet, forskarvärlden och arbetsmarknadens parter. Rådet ska identifiera 

utmaningar och samverkansområden av strategisk betydelse för utvecklingen av 

innovationspolitiken samt föreslå initiativ för att stärka Sveriges innovations- och 

konkurrenskraft. 

Strategiska samverkansprogram 

Samverkansprogrammen bygger på Sveriges och svenskt näringslivs komparativa fördelar 

och områden som är av särskild betydelse för framtida tillväxt och samhällsutmaningar. De 

                                                 

 

11
 http://www.regeringen.se/regeringens-politik/innovation/mal-for-innovation/  den 16 mars 2018 kl. 15:53 
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är: nästa generations resor och transporter, smarta städer, cirkulär och biobaserad ekonomi, 

life science samt uppkopplad industri och nya material. De ska binda samman insatser som 

görs för att stimulera innovationssamverkan mellan näringsliv, offentlig sektor, universitet, 

högskolor och institut i hela landet. 

Testbädd Sverige 

Regeringen har lanserat Testbädd Sverige med målsättningen att det ska bli mer attraktivt att 

investera i svenska forsknings- och innovationsmiljöer. För att samla befintliga 

tillväxtresurser till internationellt konkurrenskraftiga och attraktiva utvecklingsmiljöer 

behöver samverkan mellan olika aktörer stärkas. Testbädd Sverige omfattar därför flera olika 

typer av satsningar. Insatserna genomförs huvudsakligen via strategiska innovationsområden, 

test och demonstration, industriforskningsinstituten, utmaningsdriven innovation och 

samverkansprogrammen. 

Elektrifiering av fordonsparken och biodrivmedel 

I budgetpropositionen föreslår regeringen en miljard kronor de kommande sex åren för att 

stödja omställningen till en elektrifierad transportsektor. En viktig del är uppbyggnaden av ett 

testcenter för elektromobilitet – en testbädd för att utveckla nästa generations hållbara 

lösningar för elbilar och andra elfordon. Satsningar görs även på utveckling inom bland annat 

biogas. Insatserna stärker konkurrenskraften för svensk fordonsindustri och bidrar till att 

globalt miljönyttiga produkter kan utvecklas och exporteras. 
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Bilaga 2 

Svensk författningssamling 

Förordning SFS 2009:1101 

med instruktion för Verket för innovationssystem:  

utfärdad den 12 november 2009.   

Regeringen föreskriver följande.  

Uppgifter  

 

1 § Verket för innovationssystem har till uppgift att främja hållbar tillväxt genom finansiering 

av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. Myndigheten 

har ett särskilt ansvar inom teknikområdet samt områdena transport, kommunikation och 

arbetsliv. Med innovationssystem avses nätverk av offentliga och privata aktörer där ny teknik 

och kunskap produceras, sprids och används. Myndigheten ska verka för nyttiggörande av 

forskning för att uppnå hållbar tillväxt och stärka Sveriges konkurrenskraft.  

2 § Verket för innovationssystem ska  

1. bidra till att stärka och utveckla universitet och högskolor, industriforskningsinstitut, 

företag och andra samhällsaktörer samt utveckla samarbetet mellan dessa inom de svenska 

innovationssystemen,  

2. bidra till att utveckla industriforskningsinstitutens roll inom de svenska 

innovationssystemen,  

3. bidra till att stärka och utveckla viktiga sektorer inom de svenska innovationssystemen,  

4. medverka i genomförandet av det regionala tillväxtarbetet i enlighet med 15 § förordningen 

(2007:713) om regionalt tillväxtarbete och bidra till en effektiv användning av EG:s 

strukturfonder,  

5. sprida information om forskning, utveckling och innovation till utförare, användare och 

allmänhet, och  

6. beakta forskningsetiska frågor, främja jämställdhet inom sitt verksamhetsområde och verka 

för att genusperspektiv får genomslag i forskning och utveckling.  

3 § Verket för innovationssystem ska  

1. stimulera internationellt samarbete som stärker svensk forskning och innovation samt 

bidrar till nytta för Sverige,  

2. främja svenskt deltagande, särskilt näringslivets, i EU:s ramprogram för forskning och 

teknisk utveckling,  

3. utvärdera och samordna det svenska deltagandet i EU:s ramprogram för forskning och 

teknisk utveckling, SFS 2009:1101 Utkom från trycket den 24 november 2009 2 SFS 

2009:1101  

4. svara för information och rådgivning till forskare, myndigheter, företag och övriga 

intressenter om EU:s ramprogram för forskning och teknisk utveckling, och  

5. vara nationellt kontaktorgan för forskningen inom EU, forskningsprogrammet COST och 

det industriella utvecklingsprogrammet Eureka.  
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4 § Verket för innovationssystem ska se till att de regelverk och rutiner som myndigheten 

disponerar över är kostnadseffektiva och enkla för företag och andra berörda.  

5 § Verket för innovationssystem får utföra uppdrag åt andra. Myndigheten ska ta ut 

ersättning enligt avgiftsförordningen (1992:191) för uppdrag åt andra än regeringen. 

Samverkan  

6 § Verket för innovationssystem ska inom sitt verksamhetsområde samverka med berörda 

nationella, regionala och internationella aktörer.  

7 § För Verket för innovationssystem, Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för miljö, areella 

näringar och samhällsbyggande och Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap ska det 

finnas en samordningsgrupp bestående av myndighetscheferna. Gruppen ska samverka och 

gemensamt utarbeta analyser, strategier och forskningsprogram samt i övrigt ta initiativ för att 

utveckla och förnya formerna för forskningsverksamheten. Ledning  

8 § Verket för innovationssystem leds av en styrelse. Styrelsen ska bestå av högst nio 

ledamöter. Anställningar och uppdrag  

9 § Generaldirektören är myndighetschef. Personalansvarsnämnd  

10 § Vid Verket för innovationssystem ska det finnas en personalansvarsnämnd. 

Tillämpligheten av viss förordning  

11 § Verket för innovationssystem ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101). 

Rätt att ta ut ersättning  

12 § Verket för innovationssystem har för den verksamhet som anges i 3 § 4 rätt att ta ut 

ersättning för sådana varor och tjänster som avses i 4 § första stycket 2–4 avgiftsförordningen 

(1992:191) utan den begränsning som föreskrivs i andra stycket samma paragraf.  

Denna förordning träder i kraft den 21 december 2009, då förordningen (2007:1114) med 

instruktion för Verket för innovationssystem ska upphöra att gälla. 

På regeringens vägnar MAUD OLOFSSON  

 

Dan Sandberg (Näringsdepartementet) 
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Bilaga 3 

 Intervjuunderlag 

 

Ledarskap, chefskap, management 

 Myndighetens uppdrag 

 Ditt uppdrag 

 Intern syn på organisationen 

 Extern syn på organisationen 

 Din ledarstil 

 

Förändringsledarskap 

 Orsak till revisionen 

 Beslut 

 Genomförande 

 Framgångsfaktorer 

 

Mandat och ansvar 

 Vilka befogenheter – rent formellt (delegation mm) hade/har du i din roll?  

 Vilka mandat/förtroende hade/har du i organisationen inifrån? och uppifrån/utifrån?  

 Från behov av förändring till beslut till mål 

 

Kommunikation 

 Tvåvägs/flervägs 

 Förståelse 

 Delaktighet 

 Informativ 

 Styrning/ledning 
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Förändringsarbete 

 Planering 

 Strategi 

 Utförande 

 Motstånd 

 Hur 

 Genomförande 

 Vad var lätt 

 Tillit? 

 

Konkreta förändringar 

 Hemsidan 

 Rekrytering 

 Sociala strukturer 

 Organisationskultur 

 Attityder före, inför och efter. 

 

Ditt arbete genom processen 

 


