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Abstract 

 

Organisational change is something that occurs on a daily basis within organizations. Major 

organizational changes often creates staff-related problems that the organization's 

management must take into account. One of the biggest organizational changes an 

organization can undergo is a so-called fusion, which is the process of one organization that 

merges with another company. In recent years it has become increasingly common with 

fusions between institutions of higher education. 

The authors' aim of this paper is to examine the staff-related issues that can occur when two 

universities or other institutions of higher education with different preconditions comes 

together through a merger. This has been achieved through the use of a case study. 

The results of the survey show that continuous information from management to the 

employees is of utmost importance to avoid and mitigate employee-related problems to the 

greatest possible extent. The result also, among other things, shows that the culture may or 

may not cause problems within a merger depending on how well suited the cultures of the 

different institutions are towards each other.   

Keywords: Organizational change, Mergers, Higher education, Staff related issues. 
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Sammandrag 

 

Organisationsförändringar är något som sker dagligen inom organisationer. Vid större 

organisationsförändringar uppstår det ofta personalrelaterade problem som 

organisationsledningen måste ta hänsyn till. En av de största förändringarna en organisation 

kan genomgå är en så kallad fusion, när en organisation går ihop med en annan. Under de 

senaste åren har det blivit allt vanligare med fusioner mellan lärosäten. 

Författarnas syfte med denna uppsats är att undersöka vilka personalrelaterade problem som 

kan uppstå när två lärosäten med olika förutsättningar går samman genom en fusion. Detta har 

gjorts med hjälp av av en fallstudie. 

Resultatet av undersökningen visar att kontinuerlig information från ledning till personal är av 

yttersta vikt för att i största möjliga mån undvika och dämpa personalrelaterade problem. 

Undersökningen visar också, bland annat, att kulturen kan skapa problem vid en fusion men 

inte nödvändigtvis behöver göra det. Det beror på hur väl de olika kulturerna inom 

institutionerna matchar varandra.  

Nyckelord: Organisationsförändringar, Fusioner, Högre utbildning, Personalrelaterade 

problem. 
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1 Inledning 

1. 1 Bakgrund 

Dagens organisationer är i ständig förändring och det har med åren blivit ett ämne som 

forskare fokuserar mer och mer på. Organisationsförändringar kommer i alla storlekar. Ett 

exempel på en väldigt stor typ av organisationsförändring är så kallade organisationsfusioner, 

det vill säga när två organisationer går samman till en organisation av en eller annan 

anledning. Organisationsfusioner har på senare år blivit allt vanligare. En särskild typ av 

organisationsfusion är de som sker mellan högre lärosäten, det vill säga när en högskola eller 

ett universitet slås ihop med en annan högskola eller ett annat universitet.  Det finns ett antal 

olika anledningar till varför högre lärosäten väljer att gå samman. Enligt Skodvin (1999) är 

den naturliga anledningen att det finns större fördelar i att genomföra en fusion än att inte 

göra det, att det helt enkelt finns något att vinna på att genomföra fusionen. De specifika 

anledningarna till fusioner mellan högre lärosäten varierar enligt honom. Som exempel kan 

nämnas att om mindre organisationer går ihop genom en fusion kan de tillsammans bli 

konkurrenskraftigare och att man tillsammans kan erbjuda till exempel en bättre produkt, i det 

här fallet alltså en bättre utbildning till studenterna. En fusion kan också komma till stånd av 

ekonomiska skäl. Till exempel kan en fusion i vissa lägen förhindra att det ena av de 

fusionerande lärosätena behöver läggas ned. 

I Sverige har man de senaste åren kunnat se att ett antal högskolor och universitet slagits 

samman. Som exempel på sådana fusioner kan nämnas Lärarhögskolan som 2008 uppgick i 

Stockholms universitets regi och när Växjö universitet och Högskolan i Kalmar slogs ihop 

och blev Linnéuniversitet 2010. År 2013 blev Högskolan på Gotland en del av Uppsala 

universitet, vilket innebar att den tidigare myndigheten Högskolan på Gotlands lades ner och 

istället fick bli ett nytt campus inom Uppsala universitet, Campus Gotland. (Melin, Fridholm 

& Ärenman, 2013) Utbildningsminister Jan Björklund skrev i DN debatt (2011) att 

högskolelandskapet behövdes läggas om och att högskolorna borde gå samman med de starka 

universiteten för att kvalitetssäkra utbildningarna. Fusionen mellan Uppsala universitet och 

Högskolan på Gotland är ett exempel på detta.  

Vid en större organisationsförändring, som till exempel en fusion, uppstår det ofta problem 

som ledningen måste hantera för att förändringsprocessen ska gå så smidigt som möjligt. 

Organisationer som genomgår en fusion kan till exempel stöta på finansiella problem som 

måste lösas. Organisationerna kan visa sig vara strategiskt missanpassade och man måste lösa 
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operationella problem (Buono & Bowditch, 2003). Ett annat stort problem som man ofta 

stöter på vid organisationsförändringar är de personalrelaterade problemen. Stora förändringar 

kan bland annat leda till att personalen känner osäkerhet inför förändringarna som sker i och 

med en fusion vilket kan skapa motstånd mot förändringen. Trots detta är det inte alltid 

ledningen prioriterar att lösa de personalrelaterade problemen (Wagner & Hilal, 2014). Just 

personalrelaterade problem har visat sig vara en stor anledning till att många 

organisationsförändringar inte fungerar som ledningen från början planerat. Det kan till och 

med bli så att de leder till att förändringarna misslyckas helt och hållet. (Choi, 2011)  

1.2 Problemformulering 

I Sverige finns det idag ett stort antal olika lärosäten som alla har sina egna historier och som 

har byggt upp sina egna identiteter genom åren. Det är rimligt att anta att den dagliga 

verksamheten i Sveriges lärosäten skiljer sig mycket beroende på vilka förutsättningar som 

råder för de olika organisationerna. Det kan till exempel vara skillnader i lärosätenas 

organisationsstrukturer, kulturer, arbetsmiljö, vilka forskningsområden de är verksamma inom 

och mycket mer. Vi har redan konstaterat ovan att det ofta uppstår personalrelaterade problem 

vid organisationsförändringar som fusioner. Problem som sedemera kan leda till att 

förändringen misslyckas då personalen motsätter sig förändringen. Vid en fusion mellan två 

lärosäten kommer personalen vid de tidigare enskilda organisationerna plötsligt att vara 

tvungna att samarbeta i ett och samma lärosäte. Men vad händer då när två lärosäten som 

tidigare arbetat under olika förutsättningar och som har helt olika bakgrunder fusionerar med 

varandra? Hur reagerar personalen? Uppstår det samma typ av personalrelaterade problem i 

båda organisationerna, eller uppstår olika problem i respektive lärosäte? Uppstår det ens några 

problem?  

För att undersöka detta har vi studerat en nyligen genomförd fusion mellan ett universitet och 

en högskola, närmare bestämt den mellan Uppsala universitet och Högskolan på Gotland. Just 

det här fallet är ett utmärkt exempel på två lärosäten som väljer att fusionera efter att tidigare 

ha arbetat utifrån helt olika förutsättningar. Uppsala universitet är ett välkänt universitet med 

starka traditioner med över 40 000 studenter som grundades redan 1477 och som ofta hamnar 

på topp 100 i diverse rankingar över de bästa universiteten i världen (Uppsala universitet, 

2014), medan Högskolan på Gotland, med sina knappt 3000 studenter, var vid fusionstillfället 

var Sveriges yngsta högskola grundad 1998 (Jansson, 2011). Att undersöka denna fusion ger 

oss en ypperlig möjlighet att se på de personalrelaterade problemen ur två perspektiv, dels det 
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ur det anrika universitetet som tar sig an den unga regionala högskolans, och dels det ur den 

lilla regionala högskolan som integreras i det stora universitetet. 

1.3 Forskningsfråga  

Vilka personalrelaterade problem kan uppstå vid en fusion mellan lärosäten i Sverige som 

innan fusionen arbetat under olika förutsättningar? 

1.4 Syfte 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka vilka eventuella personalrelaterade problem 

som uppstår vid en fusion mellan lärosäten som tidigare agerat utifrån helt olika 

förutsättningar och se om resultatet av undersökningen stämmer överens med vad tidigare 

forskning säger om vilka personalrelaterade problem som kan uppstå vid 

organisationsförändringar. Eftersom det på senare år drivits igenom ett antal fusioner mellan 

högre lärosäten i Sverige är det inte orimligt att anta att trenden fortsätter i samma riktning, 

speciellt om alliansen är kvar i regeringsställning efter valet 2014. Vi hoppas därför att 

resultatet av den här uppsatsen kommer kunna bidra till en fördjupad medvetenhet kring de 

personalrelaterade problem som i framtiden kan komma att uppstå vid liknande fusioner så att 

de då kan undvikas.  

1.5 Avgränsningar 

I det här arbetet har vi behövt göra en del avgränsningar. Till exempel har det inte varit 

möjligt att undersöka Uppsala universitet i sin helhet då organisationen är för stor för att vi 

ska kunna undersöka alla delar som varit involverade i fusionen. Det innebär att vi behövt 

avgränsa oss till personalen på en institution i Uppsala och motsvarande institution på 

Gotland. Det ska dock tilläggas att vi ibland, när det varit möjligt, undersökt fusionen ur ett 

bredare perspektiv, till exempel när det gäller kommunikationen gällande fusionen som gjorts 

till institutionerna från lärosätenas ledning. För att få en mer övergripande bild av personalens 

upplevelser och känslor vid de två lärosätenas fusion har vi valt respondenterna utifrån tre 

olika jobbkategorier: lärare, forskare samt ledning. Detta ger oss en möjlighet att undersöka 

personalperspektiven dels från personalens eget håll men också vilka personalrelaterade 

problem som ledningen upplevt, men det innebär också att vissa yrkesgrupper inte får komma 

till tals. 
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2 Teori 

Artiklarna som bygger upp teoridelen är utvalda för att de visar vad forskningen säger om 

vilka typer av personalrelaterade problem som kan uppstå vid stora 

organisationsförändringar. Det har visat sig att många faktorer leder till att personalen 

upplever osäkerhet och stress kring förändringar. Vi går därför igenom osäkerhet och stress i 

allmänhet innan vi går in på olika faktorer som kan bidra till att detta uppstår. Vi använder 

oss också av teori som visar på varför lärosätesfusioner genomförs, för att skapa en 

förståelse till  problematikens bakgrund.  

2.1 Universitetsfusioner i allmänhet 

Universitetsfusioner har som fenomen ökat de senaste åren runt om i världen (Harman & 

Harman, 2003). Anledningen till att just två lärosäten väljer att gå samman genom en fusion 

skiljer sig från fall till fall. Harman och Harman (2003) har identifierat ett antal anledningar 

till att man runt om i världen väljer att genomföra fusioner. Ofta har olika länders regeringar, 

riksdag och liknande press på sig att öka effektiviteten inom den högre utbildningen. Fusioner 

kan skapa ett större och mer varierat utbud av utbildningar, vilket i sin tur leder till att 

organisationen får tillgång till ett större utbud av elever. Skodvin (1999) menar att det även 

kan finnas finansiella skäl bakom en fusion. Att förbättra de akademiska möjligheterna är ofta 

en av de stora anledningarna till varför en fusion genomförs. För att en fusion ska bli aktuell 

måste det finnas positiva aspekter, i ett optimalt fall ska det även finnas synergieffekter. 

Beslut om att genomföra fusioner kan komma från olika håll. Det kan vara organisationerna 

själva som väljer att genomföra fusionen eller så kan landets regering sätta press på de 

berörda organisationerna att genomgå en fusion (Harman & Harman, 2003). Vid 

organisationsförändringar, som till exempel en fusion, uppstår det ofta olika problem som kan 

relateras till personalen (Wagner & Hilal, 2014). Detta kommer i följande avsnitt undersökas 

närmare.      

2.2 Personalen som barriär 

Att genomföra stora förändringar inom organisationer är en långt ifrån smärtfri process. Ofta 

uppnås inte det resultat som ledningen önskat få ut av förändringen. Det går inte att säga exakt 

hur många av förändringarna som i slutändan misslyckas. Tidigare forskning har dock 

uppskattat det till att så mycket som två tredjedelar av alla organisationsförändringsprojekt i 

slutändan haft ett negativt resultat. En stor anledning till detta tros bero på att många 
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organisationsledningar underskattar den påverkan som personalen har på 

förändringsprocessen. (Choi, 2011) 

Vid organisationsförändringar är det vanligt med visst motstånd mot förändringen från 

organisationens personal. I företag och organisationer med stark och djupt rotad kultur är 

detta än mer påtagligt. Personalen kan känna att det inte finns något behov av förändringen 

och är då ovilliga att arbeta för att förändringen ska bli framgångsrik. (Wagner & Hilal, 2014) 

Trots att personalen kan bli ett avgörande problem för att förändringen ska fungera anses det i 

många fall av ledningen vara viktigare att fokusera på till exempel det finansiella eller 

operationella (Locke, 2007), vilket alltså lämnar de personalrelaterade problemen i 

skymundan. 

2.2.1 Osäkerhet och stress 

Tidigare forskning visar att organisationsförändringar är något som ofta bidrar till att det 

bland personalen kan spridas osäkerhet som sedan kan utvecklas till stress. Osäkerhet kan 

definieras enligt följande: en individs upplevda oförmåga att förutspå någonting korrekt 

(Bordia, Hunt, Paulsen, Tourish & DiFonzo, 2004). Många faktorer kan leda till att 

personalen känner osäkerhet. Det kan skapa frågor angående deras framtid inom 

organisationen, hur deras möjligheter att avancera inom organisationen kommer påverkas, hur 

organisationskulturen och dess struktur kommer förändras och liknande. Det finns en risk att 

osäkerheten och stressen kan komma att sänka moralen hos de anställda samt skapa 

missnöjdhet med arbetet, både arbetssysslorna och arbetsplatsen som sådan. Man har även 

funnit att osäkerhet kan skapa ångest. De drabbade känner då att de förlorat kontrollen över 

sin situation. (Bordia et al., 2004)  

Det är också vanligt att individerna i personalen ser till sitt eget bästa när de står inför en 

förändring (Lawlor, 2013). När en organisationsförändring, till exempel en fusion, 

uppkommer börjar individerna alltså se till vad denna förändring kommer att innebära för dem 

personligen. Organisationerna riskerar i och med osäkerheten som uppstår bland personalen 

att deras moral sänks och  att de istället söker sig till andra arbetsgivare (Bordia et al., 2004).  
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2.3 Bidragande faktorer till osäkerhet och stress 

2.3.1 Kultur 

Enligt Zhu och Engels kan en organisationskultur kan definieras som de delade filosofierna, 

ideologierna, värderingarna, antagandena, övertygelserna, förväntningarna, attityderna och 

normerna i organisationer (Zhu och Engels, 2014). Vid organisationsfusioner kan kulturerna 

vid de berörda organisationerna vara mer eller mindre lika varandra. När kulturerna i två 

fusionerande organisationer, som till exempel två lärosäten,  skiljer sig från varandra kan det 

leda till stora svårigheter för lärosätenas ledning att skapa en enhet av de två organisationer. 

Dessutom kan det finnas subkulturer så även om de huvudsakliga organisationskulturerna 

liknar varandra är det på inget sätt en garanti för att en fusion mellan organisationerna 

kommer gå att genomföra smärtfritt. (Harman och Harman, 2003) 

Att det finns subkulturer inom en organisation innebär att det utöver den huvudsakliga 

organisationsskulturen finns ett antal mindre kulturer som kan vara specifika för en grupp 

eller en avdelning i organisationen, således kan varje organisation ha ett stort antal olika 

kulturer, ju större organisationen är ju fler subkulturer kan det finnas. Detta är något som i sig 

innebär en stor utmaning för organisationsledningarna i organisationerna som går samman. 

(Locke, 2007) Det går alltså inte att anta att det råder en och samma kultur inom hela 

organisationen, utan man måste vid organisationsförändringar också ta hänsyn till 

subkulturerna. 

Edgar Schein skriver i sin bok “Organizational culture and leadership” (2004, s. 30) att vi har 

svårt att förstå varför andra inom en organisation agerar på ett visst sätt medan vi i ett 

liknande läge på nationell nivå lätt kan se att det beror på kulturen. Schein menar att det är lätt 

att greppa konceptet “kultur” på nationell- och etnisk-nivå men när det kommer till grupp- 

eller organisations-nivå så har vi mycket svårt att skilja mellan vad som är kulturellt och vad 

som helt enkelt är irrationellt (Schein, 2004, s. 30). Han skriver vidare att när chefer försöker 

förändra sina anställdas beteende möts de ofta av motstånd som tycks oproportionerligt stort 

sett till den tänkta förändringen (Schein, 2004, s. 30). 

2.3.2 Kommunikation 

Mycket av forskningen som gjorts runt personalrelaterade problem har varit fokuserad runt 

vikten av kommunikation från ledningssidan under organisationsförändringen. 

Kommunikation under en organisationsförändring kan i många fall vara det som förhindrar 

eller hanterar personalrelaterade problem som till exempel osäkerhet (Schweiger & DeNisi, 
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1991). Det är således mycket viktigt att ledningen kommunicerar förändringarnas innebörd till 

personalen vid större organisationsförändringar (Wagner & Hilal, 2014). 

Det är dock inte alltid så lätt för organisationsledningen att meddela sin personal vad som 

kommer hända vid en organisationsförändring eftersom att ledningen ibland helt enkelt inte 

själva vet exakt vad förändringen kommer att leda till, vilket försvårar möjligheterna till att 

kommunicera med personalen. När ledningen inte meddelar vad som kommer att hända 

skapar det osäkerhet hos personalen. Dessutom kan det vara så att ledningen helt enkelt inte 

kan diskutera förändringen i ett tidigt stadium. Men detta lämnar då ofta personalen i ett 

osäkert läge vad gäller deras framtid inom organisationen. (Schweiger & DeNisi, 1991)  

Schweiger och DeNisi (1991) testade just detta fenomen där en arbetsgrupp får information 

om en förestående förändring medan en annan arbetsgrupp inte får det. Resultatet visade på 

att kommunikationen om de förestående förändringarna hade en hjälpsam effekt på gruppens 

förmåga att ta sig igenom processen, alltså att det motverkade osäkerheten hos de anställda. 

2.3.3 Byte av miljö 

En faktor inom organisationsförändring som inte givits så mycket uppmärksamhet är vilken 

påverkan ett påtvingat miljöbyte, eller bara risken för ett miljöbyte, kan ha på de anställda. 

Viss tidigare forskning menar att just risken att behöva byta till en annan fysisk arbetsplats i 

sitt arbete är en faktor som bidrar till att det hos personalen skapas stress och osäkerhet 

(Lawlor, 2013). Lawlor genomförde just en sådan typ av undersökning 2013 där två 

institutioner som opererade på olika platser slogs ihop för att sedan arbeta tillsammans på en 

och samma plats. När organisationer genomför förändringar som till exempel fusioner finns 

det en uppenbar risk att personalen kommer behöva byta arbetsmiljö. Det kan vara byte av 

lokaler, kontor eller till och med stad. Lawlors undersökning visade på att personalen som 

genomgår en sammanslagning har mixade reaktioner vad gäller att behöva byta miljö. Olika 

känslor som kunde härledas till att behöva byta arbetsplats var sorg och ångest, men många av 

hennes respondenter visade också på en tillfredsställelse av att behöva byta fysisk omgivning.   

2.3.4 Individernas attityd till förändring 

Den individuella attityden hos personalen kan vara en påverkande faktor till om de kommer 

vara en barriär till en eventuell förändring. Choi (2011) har utifrån tidigare forskning kring 

ämnet sammanställt fyra olika attitydkonstruktioner som individerna kan besitta. Dessa 

konstruktioner är följande: hur redo man är för förändring, hur engagerad man är i 

förändringen, öppenhet till förändring samt cynism angående organisationsförändringar. Vi 
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ska lite övergripande härnäst sammanfatta dessa konstruktioners betydelse utifrån Chois 

artikel (2011). 

Hur redo man är för förändring har enligt Choi (2011) i tidigare forskning beskrivits på ett 

flertal olika sätt. De flesta verkar vara överens om att individerna är redo för att genomföra en 

förändring när de känner att organisationen är redo för det. Det vill säga att om personerna i 

fråga anser att organisationen är i behov av förändring och anser att förändringen kommer 

bidra med ett positivt värde så kommer de ställa sig positiva till att den genomförs. Denna 

uppfattning bildas ofta genom att man vid ett förändringsbeslut väljer att själv aktivt söka 

information kring förändringen för att på så sätt skapa en egen åsikt kring behovet av 

förändringen och dess effekter på de personligen samt organisationen som helhet.         

Vidare kan individerna känna olika nivåer av engagemang till att bidra till att förändringen 

genomförs. Det krävs vid förändringar att personalen arbetar mot samma målsättning som 

organisationen vill. Att individ för individ personligen vidtar de åtgärder som krävs av just 

dem personligen för att för att föra förändringen framåt. Forskning har visat på tre 

underliggande typer av engagemang: Att man tror på fördelarna förändringen kommer ge, att 

man känner ett ansvar att bidra till förändringen samt att man är rädd för konsekvenserna det 

kan få om förändringen misslyckas.  (Choi, 2011) 

Mindre forskning har gjorts inom personalens öppenhet till förändring. Men enligt 

definitionerna som gjorts kan man beskriva öppenhet till förändring som att man är villig att 

ta emot och acceptera samt stötta att förändring sker. Öppenhet till förändring är en 

bidragande kvalitet till att en person är redo för förändring. (Choi, 2011) 

Den sista av de attitydkonstruktioner som Choi beskriver i sin artikel är cynism till förändring. 

Det innebär i korta drag att individen känner pessimism angående framtida förändringar samt 

att individen inte litar på ledningens förmåga att genomföra förändringen vilket skapar ett 

motstånd mot förändringen 

2.4 Sammanfattning av teori 

Litteraturen vi valt ut visar att anledningen till att det sker universitetsfusioner varierar från 

fall till fall. Många gånger är det på grund av press från högre instanser som exempelvis 

regeringen. Det kan också vara ett gemensamt beslut mellan de olika lärosätena. Vi har 

dessutom sett att personalen kan bli ett problem som ledningen inte alltid tänker på när de 

genomför förändringar, även om det visat sig att personalen ofta är en avgörande faktor för att 



14 
 

förändringen ska lyckas. Vid förändringar uppstår det ofta osäkerhet och stress hos personalen 

då de inte vet hur deras framtid inom i organisationen kommer se ut, i sådana fall börjar 

personalen se till sina egna intressen. Ett av ledningens mest effektiva vapen för att bekämpa 

att den här osäkerheten uppstår är då att föra en effektiv kommunikation med personalen 

redan i ett tidigt stadium. Det är inte alltid möjligt för ledningen att göra detta men om man 

inte håller personalen informerad så riskerar man att ökad osäkerheten och oro i 

organisationen. En annan faktor som kan bidra med osäkerhet och stress är hotet om att 

behöva byta miljö. Det vill säga att man i och med en förändring riskerar att behöva arbeta på 

en annan plats eller något så litet att behöva byta kontor. Vidare har vi sett att organisationer 

består av olika kulturer som riskerar att kollidera vid fusioner. Det är inte heller så enkelt som 

att säga att ledningen måste ta hänsyn till två olika kulturer, i många fall finns det olika 

subkulturer inom organisationerna. Individerna i organisationen kan också besitta olika 

attitydkonstruktioner som ger dem olika kvaliteter och olika förmåga att hantera förändring. 
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3 Metod 

I följande del ges en genomgång gällande den metod som används till att besvara uppsatsens 

frågeställning. Vi börjar med en motivering kring vilken organisation som valts och varför 

den kommer kunna bidra till ett svar på vår frågeställning. Sedan ges ingående information 

om hur vi har gått tillväga i insamlingen av data för att kunna besvara forskningsfrågan. Vi 

går bland annat igenom vilken typ av forskningsdesign vi använt, motiverar varför vi valt att 

genomföra just intervjuer och hur urvalet till dessa ser ut samt gått till. I operationaliseringen 

går vi igenom hur undersökningen gått till. Vi avslutar med en genomgång av vilka problem 

som finns med den utvalda metoden. 

3.1 Val av organisation 

För att undersöka vilka personalrelaterade problem som uppstår vid en fusion mellan 

organisationer som levt och agerat under olika förutsättningar inom det svenska 

utbildningsväsendet har sammanslagningen mellan Uppsala universitet och Högskolan på 

Gotland valts som studieobjekt. Som vi tidigare nämnt är det inte första gången som det sker 

en fusion inom det högre utbildningssystemet i Sverige. Anledningen till att just denna fusion 

blivit utvald till studieobjekt är att det tidsmässigt är bra att undersöka eftersom det är den 

senaste i raden av lärosätesfusioner i Sverige samt att denna fusion är ett mycket bra exempel 

på en sammanslagning mellan två väldigt olika lärosäten som levt och agerat under mycket 

olika förutsättningar. När det på Gotland genomfördes en utredning om de eventuella 

effekterna av en eventuell fusion skrev utredaren Olle Jansson följande angående Högskolan 

på Gotland och Uppsala universitet: Jag tror att det är svårt att finna två så olika lärosäten i 

det svenska högskolesamhället som Uppsala universitet och Högskolan på Gotland. Det 

gäller ålder, storlek, innehåll, balansen mellan forskning och utbildning med mera, med 

mera. (Jansson, 2011). Fusionen mellan lärosätena blev ett faktum den 1 juli 2013. Detta 

innebär att processen fortfarande är inne på sitt första år. Vår förhoppning är att känslorna och 

minnena från fusionen fortfarande är relativt färska i minnet hos personalen från de båda 

lärosätena, vilket förhoppningsvis ger oss möjlighet att få tillgång till mer detaljer och således 

mer djup än om vi undersökt en äldre fusion.   
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3.2 Forskningsdesign 

Enligt Saunders (2009) kan en undersökning vara deduktiv eller induktiv, men också en 

blandning av dessa. En deduktiv metod innebär att man i sin undersökning söker efter ett 

samband mellan olika variabler genom att först skapa en hypotes om hur man tror sambandet 

ser ut, för att sedan testa hypotesen. Man bör vid användandet av en deduktiv metod skapa en 

lämplig operationalisering och resultatet bör vara generaliserbart. En induktiv metod innebär 

att man genomför en kvalitativ studie i form av till exempel intervjuer för att sedan analysera 

resultatet dessa ger. Detta görs i syfte att förhoppningsvis skapa ny teori (Saunders, 2009). Vi 

har valt att genomföra en kvalitativ studie i syfte att finna vilka personalrelaterade problem 

som uppstår i en fusion mellan lärosäten som levt under olika förutsättningar. Detta för att se 

ifall nuvarande teori kring organisationsförändringar är applicerbar på även på denna typ av 

förändring och om vi kan bidra något till den nuvarande teorin. Det innebär alltså att vi 

genomför en induktiv undersökning. 

3.3 Forskningsstrategi 

Enligt Saunders (2009) är det viktigt att man vid en undersökning väljer den typ av strategi 

som bäst är lämpad för att besvara forskningsfrågan. Vi har utifrån de olika 

undersökningsmetoderna funnit att den bäst lämpade metoden för vårt arbete är en fallstudie, i 

vilken vi gör djupgående intervjuer med den personal som blivit berörd av fusionen i fråga. 

Anledningen till att vi anser att denna strategi är den bäst lämpade för vårt syfte är att 

intervjuer kommer ge oss en större och djupare förståelse för personalens upplevelser under 

fusionsprocessen. Om till exempel en enkät genomförts istället hade svaren antagligen blivit 

väldigt ytliga. Med hjälp av intervjuerna har vi lyckats skapa oss en god uppfattning om hur 

den allmänna inställningen till fusionen sett ut både på institutionen i Uppsala och på Gotland.   

Personal som intervjuats har varit forskare, lärare, samt personal i olika ledningsroller 

(hädanefter ledning) för att kunna ge ett bredare perspektiv på de personalrelaterade 

problemen som eventuellt uppstått. En fallstudie är också ett bra sätt att undersöka befintlig 

teori i verkligheten (Saunders, 2009). Saunders (2009) menar också att det är fördelaktigt att 

göra ett flertal fallstudier som går att jämföra med varandra istället för att bara göra en, 

eftersom det leder till generaliseringsproblem. Vi har trots detta valt att bara utföra en 

fallstudie dels för vi har ont om tid för att göra en mer omfattande undersökning och dels för 

att det gått några år sedan de andra lärosätesfusionerna genomfördes som också hade kunnat 

undersökas i den här uppsatsens syfte vilket skapar svårigheter att samla data kring 

personalens upplevelser vid dessa fusioner. Vi har även använt oss av sekundärkällor som ett 
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antal hemsidor och en rapport när det gäller de båda organisationernas samt fusionens 

bakgrund. 

3.3.1 Intervjuer och urval 

Intervjuer har genomförts med respondenter från både Gotland och Uppsala. Längden på 

intervjuerna har varierat mellan trettio och sjuttio minuter. Totalt har tolv intervjuer 

genomförts och dessa har varit jämt fördelade mellan lärosätena. Samtliga intervjuer har 

genomförts personligen med respondenterna och har spelats in så att vi i efterhand lättare 

kunnat analysera det som sagts. Vi har valt att låta samtliga respondenter vara anonyma.  

Respondenterna har valts utifrån sina roller som lärare, forskare och ledning. Varje 

yrkesgrupp har två respondenter från Uppsala respektive Gotland. Anledningen till denna 

uppdelning är att i slutändan kunna dra slutsatser från undersökningen som säger mer om hela 

personalen än om endast en yrkesgrupp undersökts. Vi jämför alltså inte vad de olika 

grupperna säger sinsemellan. I undersökningen gör vi endast skillnad på vad ledningen svarat 

och vad personalen (forskare och lärare) svarat. Ledningsperspektivet har både svarat på 

frågor om sina personliga upplevelser av fusionen men också hur de upplevt personalens 

reaktioner.  

Storleken på Uppsala universitet har gjort att vi valt att fokusera på endast en institution. 

Detta har skapat vissa problem vad gäller urvalet av respondenter. Eftersom vi behövt sex 

personer från respektive plats har vi till exempel vad gäller ledningsperspektivet blivit 

tvungna att välja en högre uppsatt ledning på Gotland än den vi valt i Uppsala, som är på 

institutionsnivå. Den utvalda ledningen på Gotland var dock i allra högsta grad inblandad i 

både den undersökta institutionen men också i fusionsprocessen mellan lärosätena och vi tror 

därför de kommer kunna bidra  med värdefull information vad gäller den undersökta 

institutionen, men också ge ett mer övergripande perspektiv. Respondenterna har vi valt ut 

genom ett icke-slumpmässigt urval. Eftersom vi valt att avgränsa oss till endast en institution 

så har den potentiella urvalsgruppen på Gotland inte varit särdeles stor då det endast arbetar 

ett tiotal personer på den berörda institutionen där. I Uppsala har våra valmöjligheter varit 

betydligt större med ca 140 personer att välja mellan. Respondenterna i Uppsala valdes därför 

beroende på sin ställning inom den berörda institutionen samt efter rekommendationer av vår 

handledare samt lärare på institutionen. På Gotland har vi också till viss del blivit 

rekommenderade att ta kontakt med vissa respondenter av en lärare på Gotland.    
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3.3.2 Operationalisering 

Med hänvisning till vårt teorival har vi valt att i våra intervjuer undersöka variablerna kultur, 

attityder, byte av miljö och kommunikation. Intervjuerna har varit semistrukturerade där vi 

lämnat stort utrymme till respondenterna att tala fritt om sina upplevelser kring fusionen. 

Intervjuerna har varit baserade på ett fåtal standadiserade frågor utifrån vilka vi försökt få en 

tydlig bild av hur respondenterna upplevt ovanstående variabler. Det öppna upplägget på 

intervjuerna har också öppnat för en allmän diskussion relaterad till fusionen där inte bara 

variablerna varit i fokus. Detta har bland annat hjälpt oss att avläsa respondenternas attityd till 

genomförandet av fusionen, men också hjälpt oss att sätta fingret på andra problem som 

uppstått i och med fusionen. Beroende på hur mycket respondenterna har haft att berätta så 

har intervjuerna inte alltid sett ut på samma sätt då det uppkommit olika följdfrågor. Nedan 

följer en tabell med olika exempelfrågor som använts under intervjuerna. Viktigt att poängtera 

är att frågorna inte ställts på samma sätt vid varje intervju, men haft samma innebörd. 

Tabellen är alltså bara en ungefärlig sammanfattning till hur frågorna kan ha sett ut. Frågorna 

förväntades hjälpa oss skapa en övergripande bild över respondenternas upplevelser kring 

fusionen både under fusionsprocessen men även efteråt för att kunna hjälp oss se vilka 

eventuella problem som uppstått.    
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3.3.2.1 Exempel på intervjufrågor 

Kommunikation När fick du reda på att fusionen var på gång? Under 

processen eller var det i ett tidigare stadium alt. efter att 

beslutet tagits? 

Hur fick du reda på det? Hur var kommunikation från 

ledningen? Hur reagerade du?  

Hur uppfattade man sammanslagningsprocessen?  Hur 

sköttes kommunikationen från ledningen? Fick man 

delta i beslut? 

Kultur Upplever du skillnader i arbetssätt sedan 

sammanslagningen? 

Hur har mottagandet varit av den personalen på den 

andra platsen? 

Hur har det påverkat forskningen? 

Byte av miljö Upplevde du att det fanns risk för omplacering? 

Har det blivit mer resor sedan sammanslagningen?  

Hur ställer du dig till det? 

Attityd Attityden har vi försökt läsa av beroende på hur 

inställningen varit hos respondenten till 

sammanslagningen. Men också genom frågor som: Vad 

tyckte och tänkte du om fusionen? 

Tabell 1- exempelfrågor 
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3.3.3 Kritik mot metod 

Vi har som tidigare nämnts valt att göra en kvalitativ fallstudie. Eftersom vi bara gör en 

undersökning och en kvalitativ sådan så är resultaten inte generaliserbara, det går alltså inte 

att dra några slutsatser om hur det ser ut vid andra liknande situationer, vår förhoppning är 

dock att det resultat vi anländer till kommer att ge en fingervisning om hur det ligger till även 

vid andra liknande situationer och att detta kan leda till fortsatt forskning på området. 

Eftersom vi valt att intervjua personalen vid två lärosäten som slagits samman finns en 

överhängande risk att respondenterna ger en förskönad bild av verkligheten vilket i sådana fall 

skulle resultera i ett snedvridet resultat.  

För att arbetet ska ge en så bred och fullständig bild av verkligheten som möjligt bör valet av 

respondenter vara slumpmässigt, i det här fallet har vi själva som sagt blivit rekommenderade 

att prata med ett antal personer och ett fåtal har vi valt själva på grund av deras ställningar vid 

lärosätena. De personer vi slutligen valt att intervjua kommer således troligen inte ge en 

representativ bild av den generella uppfattningen vid de två lärosätena som helheter. 

Förhoppningsvis ger de genomförda intervjuerna dock en mer rättvis bild av den generella 

uppfattningen vid den berörda institutionen där våra respondenter är anställda.  

När man genomför intervjuer finns det alltid en risk att det som sägs i intervjuerna misstolkas, 

men eftersom vi har spelat in alla intervjuer och lyssnat igenom dem ett antal gånger samt 

diskuterat innehållet har vi åtminstone minimerat risken för missförstånd från vår sida. Ett 

annat problem som uppstår vid genomförandet av intervjuer är den så kallade 

intervjuareffekten, det vill säga den snedvridande effekt som intervjuledaren har på 

respondenten genom att ställa ledande frågor eller framhäva en viss attityd.  Vi har haft detta i 

åtanke och försökt hålla oss neutrala och bemöta alla respondenter med samma attityd och 

inställning under intervjuerna.  
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4 Undersökning 

Denna del sammanfattar den uppfattning vi fått genom de tolv intervjuer vi genomfört med 

lärare, forskare och ledning i Uppsala och på Gotland angående de personalrelaterade 

problemen som uppstått innan, under och efter fusionen mellan Uppsala universitet och 

Högskolan på Gotland. Vi kommer beskriva de resultat vi fått som går att relatera till de 

valda variablerna kommunikation, kultur, byte av miljö och attityder. Vidare presenterar vi 

även resultat som inte är direkt relaterade till just dessa variabler men som vi kunnat utläsa 

ur intervjuerna. Vi inleder denna del med en bakgrund beskrivning av organisationernas 

bakgrund för att ge en överblick hur olika de var innan fusionen. Därefter ger vi en bakgrund 

till varför fusionen tillslut blev verklighet. Vi avslutar sedan denna del med en 

sammanfattning av resultaten. 

4.1 Organisationernas bakgrund 

4.1.1 Uppsala universitets bakgrund 

Uppsala universitet är nordens äldsta universitet och grundades redan år 1477. Under tidigt 

1500-tal upphörde verksamheten för att sedan officiellt återupptas igen 1595. Idag har 

universitetet cirka 40 000 studenter fördelade över 12 olika campus. Uppsala universitet 

placerar sig ofta på topp 100 över de bästa universiteten i världen. (Uppsala universitet, 2014) 

Organisationen är uppdelad i tre olika vetenskapsområden, som i sin tur är uppdelade i nio 

fakulteter (Uppsala universitet, 2014). Inom dessa fakulteter finns ett flertal verksamma 

institutioner och det är alltså en av dessa institutioner som vi valt ut som undersökningsobjekt 

för den här uppsatsen. På den valda institutionen i Uppsala finns det i dagsläget omkring 140 

anställda.  Bilden nedan visar en karta över hur Uppsala universitets organisation är 

uppbyggd. 
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Figur 1: Organisationskarta över Uppsala universitet. Hämtad den 13/5-14 från uu.se. 

4.1.2 Högskolan på Gotland bakgrund 

Högskolan på Gotland (HGO) var innan fusionen den yngsta högskolan i Sverige då den 

bildades så sent som 1998 (Jansson, 2011). De hade under sin livstid fokuserat mycket på 

distansutbildning. År 2011 bestod så mycket som tre fjärdedelar av skolans 

utbildningsverksamheten av distansutbildningar. Innan fusionen fanns det cirka 3000 

studenter vid Högskolan på Gotland, fördelade över tre institutioner. Under sin trettonåriga 

historia hade det i perioder funnits vissa ekonomiska bekymmer för HGO, vid samgåendet var 

dock ekonomin i balans. Det nuvarande rektorsrådet på Campus Gotland, Olle Jansson, skrev 

2011 en rapport som tog upp HGOs styrkor och svagheter samt fördelar och nackdelar med en 

eventuell fusion med ett annat lärosäte kontra att försöka fortsätta som tidigare, i egen regi. I 

rapporten står bland annat följande: Högskolan kan beskrivas som ett mynt med två sidor - Å 

ena sidan så hämmas inte kreativiteten och idérikedomen av stelbenta traditioner och rigida 

system men å andra sidan så finns det heller inte några stabila traditioner och system som 

kan ge ett adekvat stöd till alla idéer och all kreativitet. (Jansson, 2011). HGO höll alltså 

kreativitet och nytänkande högt, men besatt inte riktigt den stabilitet som krävdes för att 

kunna få ut dess fulla potential under sin korta livstid, efter fusionen har de dock fått behålla 

sin kreativa anda och enligt “Mål och strategier för Campus Gotland” ska Campus Gotland 

Med sin specifika roll inom Liberal Arts Education och nätbaserat lärande blir Campus 

Gotland en plattform för pedagogiskt och tekniskt nytänkande för hela universitet. (Uppsala 

universitet, 2014).   
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4.1.3 Fusionen 

Processen tog sin början redan under 2011 på HGO när Olle Jansson som tidigare nämnts, 

fick i uppdrag av HGO att undersöka effekterna av att gå samman med ett annat lärosäte 

alternativt att fortsätta som egen myndighet. Det politiska klimatet gällande mindre 

högskolors verksamhet hade blivit allt strängare sedan regeringsbytet 2006 och i Janssons 

rapport står bland annat att Högskolan skulle få minskade resurser att disponera redan år 2012 

(Jansson, 2011), något som kunde få förödande konsekvenser för den högskoleverksamhet 

som bedrevs på Gotland. Det fanns från utbildningsdepartementet inget hot om nedläggning, 

men med tanke på de minskade resurserna man i fortsättningen skulle få disponera om man 

inte valde att gå samman med ett annat lärosäte var nedläggning ändå en överhängande risk. I 

sin undersökning upplevde Olle Jansson att personalen var splittrad i sina åsikter kring en 

eventuell fusion, det fanns både positiva och negativa grupper, men han upplevde att man 

ändå var intresserade av att undersöka alternativet att gå samman med Uppsala. (Jansson, 

2011) 

Det var inte bara Uppsala universitet som undersöktes som alternativ. Även Linköpings 

universitet och Södertörns högskola undersöktes som eventuella fusionspartners. Anledningen 

till att Uppsala fanns med som alternativ var att det sedan tidigare fanns ett samarbetsavtal 

mellan de båda lärosätena. 

Efter att utredningen på Gotland var klar så föll beslutet till sist på att en fusion var att föredra 

framför att försöka fortsätta själva. I december 2011 skrevs därför en avsiktsförklaring mellan 

Uppsala universitet och Högskolan på Gotland att i framtiden gå samman till ett lärosäte 

genom en fusion. Det är oklart ur Uppsala universitets perspektiv exakt varför man var 

intresserade av en fusion med Högskolan på Gotland men på Uppsala universitets hemsida går 

följande att läsa: Det övergripande syftet med att slå samman lärosätena är att skapa en unik 

profilering inom Uppsala universitet och en långsiktigt hållbar och konkurrenskraftig 

verksamhet på  Gotland. (Uppsala universitet, 2014). 

Den 1 juli 2013 lades myndigheten Högskolan på Gotland ner för att bli campus Gotland 

(CG) vid Uppsala universitet som tog över hela verksamheten och dess personal. De 

utbildningsämnen som tidigare fanns på Gotland var fördelade över tre institutioner. Efter 

fusionen uppgick HGOs utbildningar i olika institutioner vid Uppsala där de ansågs passa in, 

detta gällde samtliga utbildningar utom speldesign som blev en egen institution på Gotland. I 
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dagsläget är det därför 18 institutioner från Uppsala universitet som bedriver verksamhet på 

Gotland.  

Den här undersökningen fokuserar som sagt på en institution inom Uppsala universitet där 

personalen från Gotland efter fusionen integrerats. Från Gotland var det 10 personer som efter 

fusionen gick vidare till att bli en del den undersökta institutionen i Uppsala. Därmed finns 

det i dagsläget totalt ca 150 anställda på institutionen placerade på Gotland och i Uppsala.   

4.2 Resultat 

4.2.1 Allmänna problem 

På Gotland fanns det oro och osäkerhet för vad fusionen skulle innebära för dem personligen. 

En respondent på Gotland uttalade följande när vi ställde frågor angående vilka känslor som 

denne kände när det var beslutat att fusionen skulle bli verklighet: Det första som slår en är 

vad innebär det här för mig? Någonstans är man ju sig själv närmast. På institutionen i 

Uppsala  fanns det tidigt i processen en utbredd negativ inställning till fusionen. Den 

osäkerhet som fanns hos personalen gällde för det mesta mer praktiska frågor som till 

exempel vad det skulle innebära för vissa kursers vara eller icke vara samt deras utformning. 

Det fanns också frågetecken kring vad som skulle komma att hända om det uppstår 

övertalighet av personal. Frågorna relaterade alltså allt som oftast till personalens 

arbetsuppgifter och anställningstrygghet. När det uppstår arbetsbrist inom en organisation 

gäller vanligtvis “sist in först ut”-principen som rangordning för vem som får lämna 

organisationen först. Därför funderade en del av personalen i Uppsala på om personal från 

Gotland kunde gå förbi dem i rangordningen ifall arbetsbrist skulle uppstå. En 

Uppsalarespondent med visst administrativt ansvar berättade till exempel att denne var orolig 

för att institutionen skulle behöva göra sig av med duktiga unga nyanställda. Somliga 

respondenter vid båda lärosätena menade dock att de aldrig var oroliga för sina anställningar, 

eftersom de jobbat vid respektive lärosäte såpass länge.  

Ingen personal vid institutionen i Uppsala eller på Gotland valde att lämna organisationen på 

grund av fusionen och den osäkerhet som uppstått kring personalens framtid till följd av 

denna. HGO i sin helhet tycks ha varit ganska splittrad till fusionen. En ledningsrespondent på 

Gotland upplevde som att det fanns två läger i personalen under diskussionen som fördes 

innan det slutgiltiga beslutet om att genomföra fusionen. Trots detta har vi på den undersökta 

institutionen på Gotland funnit att endast en respondent började se över sina möjligheter till 

anställning vid ett annat universitet på grund av osäkerheten som uppstått tillföljd av den då 
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kommande fusionen. Men så fort omständigheterna kring fusionen klarnade och osäkerheten 

för framtiden minskade kände respondenten att denne ville vara med på resan som fusionen 

skulle innebära. 

4.2.2 Kommunikation 

Kommunikationen har under fusionsprocessen sett olika ut på Gotland respektive i Uppsala. 

Som vi visat tidigare är storleksskillnaderna mellan den tidigare Högskolan på Gotland och 

Uppsala universitet mycket stora, något som också tas upp gång efter annan i de genomförda 

intervjuerna när vi frågar om hur kommunikationen sett ut vid de båda lärosätena.  Det fanns i 

början av fusionsprocessen en viss oro på Gotland för vad som skulle hända. Ledningen på 

Gotland var därför noga med att involvera personalen i fusionsprocessen redan i ett tidigt 

skede. Närheten mellan personal och ledning, och personalens fåtalighet gjorde det möjligt för 

ledningen som skötte fusionen att enkelt informera personalen om vad som hände under 

processen. En ledningsrespondent från Gotland berättade följande angående 

informationsarbetet på Gotland: Vi pratade med alla anställda, vi hade möten där alla var 

med. I samband med citatet konstaterar respondenten också att de på HGO hade helt andra 

förutsättningar och möjligheter till att genomföra den här sortens informationsarbete än vad 

Uppsala universitet hade eftersom HGO var så pass mycket mindre. I en organisation av 

Uppsala universitets storlek hade detta inte varit praktiskt möjligt. 

HGOs rektor skickade veckovis ut information kring processen till alla anställda vid skolan. 

Personalen kunde också vända sig till den ansvariga ledningen för fusionsprocessen med 

eventuella frågor, förutsatt att ledningen visste svaret på frågan upplevde personalen också att 

de fick svar på sina frågor. 

I Uppsala var personalen på den berörda institutionen inte inblandad i frågorna kring fusionen 

överhuvudtaget. Personalen i Uppsala upplevde det som att det här var ett beslut som var taget 

högre upp i organisationen. Personalen på institutionen fick information om fusionen först 

efter att det var bestämt att den skulle genomföras. Man fick då informationen från sin egna 

ledning. Att processen såg ut så här på de båda platserna bekräftas även av ledningen vid 

institutionen i Uppsala: På Gotland hade man förankrat det väldigt väl, så där kom det inte 

som en nyhet. Men det gjorde det här. 

Samma åsikt fanns även hos ledningen på Gotland: Man kan i efterhand berömma  den 

dåvarande ledningen på Gotland för att man på ett mycket genomgripande, seriöst och lyhört 

sätt diskuterade frågan i hela organisationen. Innan man skrev på avsiktsförklaringen hade 
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alla fått möjlighet att diskutera det. Detta gjorde att personalen accepterade beslutet, även om 

vissa fortfarande var kritiska. Respondenten fortsatte: Vilket man inte kan säga om processen 

på Uppsala universitet. Där var det ett väldigt tydligt top-down-projekt. Det fanns nog sina 

naturliga orsaker till det, som till exempel storleken på organisationen och tempot i frågan. 

På Gotland uppstod under fusionsprocessen en osäkerhet då det i början visade sig att 

institutionen i Uppsala inte var intresserad av att bedriva verksamhet på Gotland. Institutionen 

i Uppsala hade varit på plats i Visby och tittat på verksamheten efter att de fått reda på att 

beslut tagits om att fusionen skulle genomföras. Institutionen kom då fram till att de inte var 

intresserade av att ta över verksamheten, något som de anställda på Gotland fick reda på. 

Detta resulterade i osäkerhet för de anställda på den gotländska institutionen gällande vad som 

skulle ske härnäst. En respondent på Gotland sade följande angående detta: Jag tror 

institutionen i Uppsala trodde att de hade möjlighet att säga nej. Och eftersom de sa nej så 

måste det varit någon som sagt att ett nej duger inte. Någon måste ha sagt att nej är inte ett 

alternativ. Det här teorin bekräftas av en ledningsrespondent på institutionen i Uppsala: Vi 

fick en förfrågan om vad vi tänkte kring att ta över den berörda verksamheten. När vi fick den 

förfrågan fick vi uppfattningen att vi fortfarande hade möjlighet att tacka nej. Vi var väldigt 

kritiska till det från början, men det visade sig att det var redan beslutat. Problemet som 

uppstod när institutionen i Uppsala avslöjade att de inte ville ta över verksamheten i Visby 

löstes sedan genom möten och samtal mellan ledningarna för de berörda institutionerna på 

Gotland och i Uppsala. 

Skillnaderna i kommunikation mellan de olika platserna bekräftas också av 

personalrespondenter från både Uppsala och Gotland. En respondent som hade anställning 

både på Gotland och i Uppsala under fusionen menade att det var tydligt att man på Gotland 

hade mer information om den kommande fusionen än vad personalen i Uppsala hade. Detta 

var ett resultat av att personalen på Gotland var inblandad i fusionsprocessen redan från det att 

utredningen angående en eventuell fusion startade. I Uppsala var som sagt inte ens ledningen 

på institutionen involverad i fusionsprocessen innan det var beslutat att fusionen skulle 

genomföras och när man fick reda på att ett nej inte var ett acceptabelt svar fick man börja 

arbeta för att inkludera institutionen på Gotland i verksamheten. 

Som vi varit inne på tidigare uppstod det en del frågetecken angående personalens 

anställningstrygghet. Här är uppfattningen att kommunikationen varit jämbördig både vid 

institutionen på Gotland och den i Uppsala. Båda var tidigt ute och förklarade att man skulle 
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delas in i olika så kallade  “kretsar” där Gotland var en krets och Uppsala en annan, en av 

ledningsrespondenterna från Gotland kommenterar: Det är någonting som 

personalavdelningarna och personalorganisationerna var eniga om, att det är så vi ska ha 

det. Detta innebar att om det skulle bli övertalighet i den ena kretsen så är det där som 

personal kan omplaceras eller i värsta fall sägas upp, vilket alltså innebär att införlivningen av 

personalen från HGO i institutionen i Uppsala inte skulle kunna få effekten att personal var 

tvungen att lämna institutionen i Uppsala på grund av eventuell arbetsbrist på Gotland. 

Bortsett från problemen med anställningstryggheten och rangordningen vid eventuella 

uppsägningar tycks det alltså funnits en tidsförskjutning vad gäller informationsflödet inom 

respektive organisation. Personalen vid den undersökta institutionen på Gotland var 

involverad redan i ett mycket tidigt stadium medan personalen vid den undersökta 

institutionen i Uppsala inte var involverade förrän efter beslutet var taget. De båda 

organisationerna befann sig således i olika stadium av informationsflödet genom hela 

processen. 

4.2.3 Kultur 

När det gäller kulturen är det en specifik punkt som oftast tagits upp av både 

Gotlandsrespondenterna och Uppsalarespondenterna, och det är HGOs ”småskalighet”, även 

om detta i vissa fall benämnts på annat sätt. Respondenterna menar att det var här den största 

skillnaden fanns mellan de två organisationerna. De som var anställda vid HGO och numera 

Campus Gotland var vana vid att själva kunna uppsöka annan personal på skolan om det fanns 

ett problem för att sedan lösa problemet med denne över en fika eller enkelt möte. Om det inte 

gick att lösa på ett fullt så enkelt sätt var det inte svårare än att man kunde gå direkt till 

rektorns kontor utan några större omsvep. Ändringar av kursers utformning och liknande 

sköttes direkt på institutionen tillsammans med övriga berörda parter. I Uppsala sköts 

eventuella problem genom att man först tar upp det med prefekten och i bästa fall går det att 

lösa redan på institutionsnivå, om inte så skall det föras vidare upp genom hierarkin vilket kan 

ta mycket lång tid, något som alltså blivit ett helt nytt inslag för personalen vid Campus 

Gotland, en av våra respondenter berättar följande anekdot från ett tidigt möte med 

studierektorn vid den undersökta institutionen i Uppsala som väl understryker detta: Jag sitter 

och säger till studierektor här (i Uppsala, vår anm.), vi gör såhär, det här är väl en bra idé? 

Så gör vi såhär med en kurs. Säger jag, som jag är van vid på Gotland och då svarar 

studierektorn såhär: ‘Stopp, så gör vi inte här, du måste förstå att idag är första gången som 

jag suttit i samma rum som vice rektor någonsin. Du är van vid att prata med din rektor och 
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så, men vi här i Uppsala träffar inte dem (Rektor och övrig högt uppsatt ledning, vår anm.).’ 

Tiden från idé till beslutsfattande var alltså mycket kortare på HGO eftersom förslagen där 

inte behövde gå igenom lika många organisationsnivåer innan ett slutgiltigt beslut kunde 

fattas.  

Skolorna hade också lite olika inställning till forskning kontra utbildning och vilken av dessa 

båda man ska fokusera på i första hand. En av respondenterna från Gotland berättade att man i 

Uppsala fokuserar mer på forskningen medan man på Gotland har mer fokus på utbildningen. 

När HGO gick samman med Uppsala och blev Campus Gotland var det viktigt från båda håll 

att lärosätet på Gotland fått behålla sin unika touch och sitt utbildningssätt. 

Småskaligheten tog sig inte bara uttryck i lärarnas och forskarnas dagliga arbete, det fanns 

också i det administrativa arbetet. Personalen på HGO hade tidigare en planeringshorisont på 

två eller tre år, i Uppsala har den under en längre tid varit mellan fem och sex år vilket nu 

också CG fått ta till sig. Detta är dock inte det enda som förändrats sedan sammanslagningen. 

Tidigare så var de anställda vid HGO tvungna att ta en del administrativt arbete för att kunna 

begränsa mängden personal, nu efter sammanslagningen så har detta ändrats till att man fått 

mer renodlade roller och slipper en del av det administrativa arbetet. 

Ett antal av respondenterna menar att det funnits vissa skillnader på arbetssätten mellan 

platserna. En respondent på Gotland tyckte sig se skillnad på hur man tidigare lagt upp 

programmen på Gotland jämfört med Uppsala. På Gotland arbetade man mycket närmare 

varandra över kurserna, det vill säga att man planerade program som helhet. Där kunde alla 

lärare som var involverade i ett helt program träffas och diskutera programmet tillsammans. I 

Uppsala sköter olika institutioner olika delar av programmen vilket gör det svårare att 

samarbeta över kursgränserna och en respondent konstaterade också att uppsatsexaminationer 

inte fungerar på samma sätt på de båda platserna. 

En ledningsrespondent på Gotland menade att kulturskillnaderna ställt till problem på andra 

institutioner under fusionen. Det är värt att uppmärksamma att de kulturskillnader som 

påvisats ovan mellan de undersökta institutionerna inte av någon respondent uppfattats som 

några större problem, snarare något som till en början var annorlunda och som tar lite tid att 

vänja sig vid. Det som möjligvis uppfattats som ett litet problem, eller något som åtminstone 

lett till viss frustration, hos personalen från föredetta HGO är de nya, längre, beslutsvägarna. 
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4.2.4 Byte av miljö 

Fusionen mellan Uppsala universitet och Högskolan på Gotland har inte inneburit att personal 

på institutionen har behövts omplaceras från någondera plats. Det som dock har hänt är att 

personal ibland fått åka mellan de olika platserna för att kunna utföra sitt arbete. Detta har 

mest varit aktuellt för ledningen på de olika platserna, även om forskare och lärare också fått 

göra en del resor mellan Uppsala och Visby, men det har då bara handlat om personal som är 

inblandad i verksamheten både i Uppsala och på Gotland. Viktigt att poängtera är att 

personalen inte har känt sig tvingade till att resa mellan platserna. I Uppsala är det långt ifrån 

all personal som ens kan påstås vara inblandade i verksamheten på Gotland och de har därför 

inte direkt påverkats i sitt arbete. Dessa personer har därför inte heller behövt göra resor till 

Gotland och motsvarande gäller även för personal från Gotland, även om de som vi tidigare 

nämnt var mer involverade i fusionsprocessen så är det inte särdeles många som behöver åka 

mellan de två platserna i sitt vardagliga arbete. 

Från båda platserna har synen på att resa mellan de båda platserna varit förhållandevis positiv. 

Några respondenter har dock sagt att på längre sikt borde resorna mellan Gotland och Uppsala 

ses över, bland annat ur ett ekonomiskt perspektiv och ett miljöperspektiv. Men också på 

grund av att man just nu inte genomför resorna på arbetstid och att det ofta tar en stor del av 

dagen. En personalrespondent från Gotland sa till exempel i en intervju att: Bor man på en ö 

så bor man på en ö. Respondenten menar att de som bott på Gotland en längre tid var vana 

vid att vara tvungna att göra resor till fastlandet allt som oftast, det var också många andra av 

respondenterna från Gotland som svarade att de var vana vid resor i arbetet och att de inte 

tyckte att det blivit värre än tidigare. Från personalen vid Uppsala var det liknande tongångar, 

de menade att de reser relativt mycket i arbetet men att det nu blivit mer fokuserat till 

Gotland, men att resorna i sig inte var något annorlunda. 

Från båda platserna har det generella intrycket vad gäller utbytet av personal mellan de två 

platserna varit positivt, respondenter både vid Campus Gotland och Uppsala universitet har 

konstaterat att det är bra med utbyte, en av Uppsala respondenterna hade följande att säga om 

utbytet: Den lärare som var ansvarig där nere hade lite idéer om nya sätt som man kan 

arbeta på, och sånt kan ju också inspirera oss här. Så det kan ju vara positivt på det sättet att 

man tar in intryck av varandra. 
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4.2.5 Attityd till förändring 

Under intervjuerna har vi uppfattat att det hos personalen fanns ett antal olika attityder 

angående fusionen. Från institutionen i Uppsala var tongångarna som sagt negativa till en 

början, något som personalen på Gotland också visste om. En ledningsrespondent i Uppsala 

sade angående detta: Alla var massivt emot det (fusionen, vår anm).  Respondenten fortsätter 

sedan: När det var ett faktum att det här kommer att ske så stretade vi inte emot utan tänkte 

att vi ska göra det bästa av det hela. 

Den personal i Uppsala som påverkats av fusionen har i de flesta fall blivit det av egen vilja. 

Man har valt att engagera sig i samarbetet med nya kurser, att själv åka och undervisa på 

Gotland och så vidare. En respondent i Uppsala berättade i en intervju: Vi var några stycken 

som, när sammanslagningen var ett faktum, tyckte var det viktigt att vi utvecklade samarbetet 

mellan lärare. Att man är positivt inställd till det. Respondenten fortsätter: Mitt intryck såhär 

långt har varit positivt. Men det har också funnits ett inre driv att faktiskt samarbeta. En 

ledningsperson på Gotland berömde också i en intervju ett antal personer vid de båda 

institutionerna för hur de tog sig an fusionen och försökte skapa något positivt utav det. 

Som vi varit inne på tidigare menade respondenterna från ledningen på Gotland att det fanns 

olika inställningar till samgåendet bland personalen. Vad vi kunnat se på den undersökta 

institutionen på Gotland har attityden till fusionen varit positiv för det mesta, vilket fångas av 

ett citat från en av Gotlandsrespondenterna som sade följande om fusionen: Jag var nog 

ganska så snudd på odelat positiv.   En ledningsrespondent på Gotland menade dock att alla på 

institutionen inte varit fullt lika positiva utan att det funnits en del anställda som ställt sig 

negativa till fusionen. Respondenten sade i intervjun: Det var många som jag upplevde det 

satt och var nostalgiska till nåt som varit och var omotiverat misstänksamma mot 

institutionen i Uppsala. Respondenten menade också att personal på insititutionen både på 

Gotland och i Uppsala hade svårt att släppa fördomarna som de hade mot varandra. Detta har 

vi dock inte sett mycket av i våra intervjuer där det allmänt tycks vara en positiv inställning 

mellan Uppsala- och Gotlandskollegor. Ett antal respondenter från Uppsala har till exempel 

pekat på att det finns mycket kompetent personal på Gotland. 

Det största argumentet som fanns på Gotland för att genomföra en fusion var enligt en 

respondent att risken var att verksamheten annars skulle behöva läggas ner. En 

ledningsrespondent på Gotland sade följande i en intervju om den personal som vid fusionens 
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genomförande fortfarande var negativ inställd till den: De lever i en falsk bild av att 

verksamheten skulle kunnat fortsätta som förut. 

4.3 Sammanfattning av undersökning 

4.3.1 Gotland 

Ledningen menade att personalen på Gotland i sin helhet var splittrad angående fusionen. Det 

fanns de som var positiva och de som var negativa till fusionen. Den personal som intervjuats 

på institutionen på Gotland har dock inte visat några tecken till att vara, eller ha varit, det 

minsta negativ till fusionen. Ledningen menade dock att negativa röster höjts mot fusionen på 

den undersökta institutionen.  Inför fusionen fanns också oro för framtiden, en oro som 

ledningen försökte bekämpa med hjälp av tydlig kommunikation. Det största problemet i 

fusionsprocessen var att institutionen i Uppsala först inte ville ta över verksamheten på 

Gotland. Detta skapade stor osäkerhet hos personalen på Gotland. Trots detta har det i 

intervjuerna framkommit att endast en av respondenterna reflekterade över att eventuellt byta 

arbete. Det problem som uppkom löstes med hjälp av samtal mellan institutionerna i Uppsala 

och på Gotland. 

Kommunikationen från Gotlands sida har ända från den stunden man började titta på 

möjligheterna till att genomföra en fusion varit mycket god. All personal har varit involverad 

och fått vädra sina åsikter. Närheten mellan ledning och personal bidrog till att personalen 

hade möjlighet att ställa eventuella frågor som de hade. Vår uppfattning är att personalen på 

grund av den tydliga kommunikationen och det ständiga informationsflödet förstått att 

fusionen var nödvändig. 

Vidare har personalen på Gotland upplevt att det funnits vissa kulturskillnader mellan Gotland 

och Uppsala. Dock inte i den utsträckning att vi har kunnat utläsa det skulle varit ett stort 

problem, snarare saker de behövt vänja sig vid och anpassa sig till. 

Ingen på Gotland har behövt omplaceras till Uppsala på grund av fusionen. Det har blivit en 

del resor till Uppsala för vissa personer det har dock inte setts som ett problem. Många är 

vana att resa sedan tidigare. 

4.3.2 Uppsala 

Institutionen i Uppsala var från början väldigt kritiska till fusionen. De var inte intresserade av 

att ta över verksamheten på Gotland och levde under intrycket att de hade möjlighet att säga 

nej till ett samarbete och att de hade möjlighet att påverka fusionen. Det visade sig att beslutet 
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redan var taget och att de inte hade något annat val än att samarbeta. Hos personalen fanns 

vissa frågetecken kring vad som skulle ske om arbetsbrist skulle uppstå och även vissa frågor 

kring vad fusionen skulle innebära för kurserna i Uppsala.  

Ingen personal i Uppsala har omplacerats, de som har påverkats tydligast av fusionen är 

ledningspersonal som måste åka till Gotland för administrativt arbete och lärare som blivit 

involverade i kurser på Gotland. Vad vi har uppfattat från våra intervjuer har det varit 

frivilligt för personalen att involvera sig i utbytet mellan lärosätena, förutsatt att de inte haft 

sådan ställning vid institutionen att de varit tvungna att vara i kontakt med den andra parten. 

Det har således inte uppfattats som ett problem att behöva göra resor till Gotland. 

Kulturskillnaderna har inte varit lika påtagliga från Uppsalas perspektiv annat än 

småskaligheten som man upplever på Gotland. Vi uppfattar det som att det mest har varit 

Gotland som behövt anpassa sig till Uppsala vad gällande kulturer. 

5 Analys 

Vi kommer i analysen inleda med en allmän diskussion kring fusionen och varför den 

genomfördes och en kort diskussion kring osäkerhet och stress. Vidare kommer vi att utifrån 

den terori som valts ut för den här undersökningen analysera de olika variablerna 

kommunikation, kultur, byte av miljö samt attityder för att se ifall dessa faktorer har bidragit 

till att det uppstått olika personalrelaterade problem. 

5.1 Allmän diskussion kring fusionen 

Syftet med den här uppsatsen har varit att undersöka vilka eventuella personalrelaterade 

problem som uppstår vid en fusion mellan lärosäten som tidigare agerat under helt olika 

förutsättningar och se om de stämmer överens med vad tidigare forskning säger om vilka 

problem som kan uppstå. 

Vår tolkning är att fusionen tog sin början efter det att HGO fått ta emot lättare påtryckningar 

från regeringen. Något som i sådana fall stämmer överens med vad Harman och Harman 

(2003) säger om vilka anledningar som kan föranleda lärosätesfusioner. I det här fallet stod 

HGO inför det faktum att de i fortsättningen inte skulle få lika mycket pengar och för att 

överleva rekommenderades de att slå sig samman med ett annat lärosäte. Trots att det inte 

fanns ett uttalat krav om att de skulle gå samman med ett annat lärosäte så var det egentligen 

det enda rimliga alternativet. 
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Vad gäller Uppsala universitet så är det för oss inte fullt lika uppenbart varför man gick med 

på att fusionera med Högskolan på Gotland eftersom våra respondenter inte kunnat svara på 

den frågan. Den officiella anledningen är enligt Uppsala universitets hemsida: att skapa en 

unik profilering inom Uppsala universitet och en långsiktigt hållbar och konkurrenskraftig 

verksamhet på Gotland. Det verkar alltså vara på grund av de akademiska möjligheterna man 

sett att fusionen kunnat bidra med, vilket också är en av anledningarna som Harman och 

Harman (2003) nämner när det gäller varför man genomför universitetsfusioner. Om det är 

den enda anledningen som Uppsala universitet haft till att genomföra fusionen innebär det att 

parterna gått in i fusionen av helt olika anledningar. 

Vid organisationsförändringar kan personalen motsätta sig förändringen (Wagner & Hilal, 

2014). I och med fusionen mellan lärosätena har vi sett att den framförallt framkallat 

osäkerhet hos personalen. Vi kommer i senare delar av analysen mer specifikt gå igenom 

anledningarna till osäkerheten som uppstått utifrån de valda variablerna. Det vi kan konstatera 

är att det definitivt, som Bordia et al., (2004) skriver, spridits osäkerhet bland personalen 

gällande framtiden, även om känslan inte funnits hos alla. Osäkerheten som uppstår vid 

organisationsförändringar bidrar ofta till att moralen sänks hos personalen och att de blir 

missnöjda med sitt arbete (Bordia et al., 2004). Om detta stämmer eller inte kan vi utifrån den 

här undersökningen inte avgöra då vi inte undersökt direkt hur personalens arbete påverkats 

av fusionen. Det vi dock sett är att det till en början från Uppsalainstitutionens sida fanns ett 

missnöje gällande fusionen. Vår uppfattning är dock att missnöjet inte har påverkat det 

dagliga arbetet på institutionen.   

5.2 Kommunikation 

En av de artiklar vi använt i teoridelen som ligger till grund för denna uppsats säger att det är 

viktigt med en välfungerande kommunikation för att dämpa personalens upplevda osäkerhet 

(Schweiger och DeNisi, 1991) något som också tycks ha fungerat i det här fallet. Som vi 

nämnt ett antal gånger så hölls personalen på HGO ständigt uppdaterad om vad som hände i 

fusionsprocessen och hade möjlighet att ställa frågor till högt uppsatt personal angående 

fusionen om de hade sådana, och även om våra respondenter svarat att det från och till rådde 

en viss oro så är vår uppfattning att den var snabbt dämpades till följd av den goda 

kommunikation som fördes på HGO. Detta kan jämföras med personalen på Uppsala 

universitet som på intet sätt varit involverade i fusionsprocessen förrän det var beslutat att 

fusionen skulle bli av. När de fick informationen ledde det till frågor om vad fusionen skulle 

innebära för deras anställningar, något som stämmer överens med vad Wagner och Hilal 
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(2014)  skriver i sin artikel om att personal vid organisationsförändringar börjar undra vad 

förändringen kommer innebära för dem i framtiden. Det skapades en viss osäkerhet för att 

man inte riktigt visste vad fusionen skulle innebära, men efter att beslutet blivit vida känt på 

institutionen i Uppsala var kommunikationen även här mycket god och prefekten och andra 

högt uppsatta inom institutionen försökte i bästa möjliga mån svara på frågor från övrig 

personal samt förmedla vad fusionen skulle innebära för dem och vår uppfattning är att 

osäkerheten även här relativt snabbt kunde dämpas. Prashant Bordia (2004) skrev tillsammans 

med ett antal medförfattare en artikel där de tar upp att när det hos personalen uppstår 

osäkerhet och stress på grund av en förändring så kan det sänka moralen hos de anställda och 

öka missnöjdheten på arbetsplatsen. Osäkerheten kan också enligt Bordia et al., (2004) leda 

till att personalen söker sig till andra arbetsgivare. Trots den oro som fanns för framtiden 

visade det sig att det endast var en respondent i vår undersökning som kort övervägde sina 

alternativ men inte mer än så. Detta tolkar vi som ett tecken på att man på båda platserna ändå 

behandlat osäkerheten på ett bra sätt, till exempel med hjälp av tydlig kommunikation. 

Självklart kan det även finnas andra orsaker till att personalen inte sökt sig vidare till andra 

arbetsplatser än att kommunikationen varit tillfredställande. Men vi tolkar det som att 

kommunikationen trots allt haft en dämpande effekt på den osäkerhet som uppstått då vi 

uppfattar det som att personalen i slutändan ändå förstått att fusionen inte var ett hot mot 

deras anställningar.    

Vid sammanslagningen mellan de två undersökta institutionerna tycks det största problemet 

uppstått när det framkom att institutionen i Uppsala inte ville bedriva någon verksamhet på 

Gotland. Schweiger och Denisi (1991) menar att kommunikation vid en förändring kan leda 

till att osäkerheten minskar. Här verkar det som att kommunikationen från Uppsala 

universitets sida varit bristfällig eftersom institutionen trodde sig kunna säga nej till att ta över 

verksamheten på Gotland. Resultatet av den bristande kommunikationen blev att personalen 

på Gotland återigen blev osäker på vad som skulle hända med fusionen. De hade tidigare varit 

av uppfattningen att fusionen skulle bli av men efter Uppsalainstitutionens nej uppstod det en 

kort tids förvirring för vissa i personalen. Det är alltså tydligt att kommunikationen, eller 

snarare den bristande kommunikationen i det här fallet, bidrog till att ett stort problem 

skapades. Med det sagt så hade inte en bättre kommunikation per automatik behövt innebära 

att institutionens inställning till fusionen ändrats. 

Varför kommunikationen mellan lärosätenas ledningar och institutionerna såg så olika ut vid 

Uppsala universitet respektive HGO är mycket oklart, men vår bedömning är att en del av 
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orsaken går att finna i storleksskillnaderna mellan dem. Som våra respondenter på Gotland 

konstaterat kunde ledningen på HGO inför och under fusionsprocessen ha möten med 

samtliga anställda och hålla dem kontinuerligt uppdaterade om hur processen fortlöpte. 

Schweiger och DeNisi (1991) konstaterar att det från ledningshåll kan finnas anledningar till 

att man inte kan informera om förändringarna till personalen. Det kan vara så att ledningen 

helt enkelt inte vet vad förändringen kommer innebära och att man därför inte heller kan 

informera om de stundande förändringarna. Eftersom omständigheterna kring Uppsalas del i 

fusionen är något oklara vet vi inte exakt varför kommunikationen sett ut som den gjort eller 

vilka anledningar Uppsala universitets ledning haft till att inte vara lika öppna i sin 

kommunikation med institutionen som man var på Gotland. Enligt Schweiger och DeNisis 

artikel (1991) hade det givit positiva effekter att gå ut med information om att fusionen skulle 

bli av i ett tidigare skede, för att på detta sätt undvika den oro och osäkerhet som uppstod till 

följd av att institutionen på Uppsala trodde sig kunna tacka nej till att ta över verksamheten på 

Gotland. 

5.3 Kultur 

Undersökningen har visat att det funnits en del kulturskillnader mellan Gotland och Uppsala, 

men de har inte varit så tydliga som vi från början trott att de skulle vara. Den mest påtagliga 

skillnaden tycks vara storleksskillnaderna mellan lärosätena med allt vad det innebär. I 

Uppsala är det långa vägar att gå för att få till förändringar, vilket det inte var på HGO. Där 

var det enkelt att gå, vilken roll man än hade, till ledningen och vädra sina åsikter gällande 

saker i till exempel utbildningarna. Detta visades tydligt av en respondent från Gotland som 

kommit med idéer till en förändring i Uppsala på samma sätt som denne var van vid från 

Gotland. 

Den undersökta institutionen har inte visat några tecken på att kulturskillnaderna skulle ha 

bidragit till några direkta problem, annat än just att skillnaderna i beslutsvägarna har skapat 

viss frustration hos personalen på Gotland. Under intervjuerna med ledningen på Gotland kom 

det dock fram att kulturskillnaderna har ställt till problem vid andra institutioner under 

fusionen. Som Locke (2007) säger så finns det ofta ett antal subkulturer i en organisation. Det 

är inte orimligt att det är det vi ser prov på i det här fallet. Framförallt Uppsala universitet är 

så pass stort att det nästan vore orimligt att anta att det bara finns en kultur i hela 

organisationen. Troligtvis är det så att  anledningen till att kulturen inte varit ett särskilt stort 

problem på den undersökta institutionerna under och efter fusionen beror på att deras 

respektive kulturer ändå har matchat varandra på ett någorlunda bra sätt, medan kulturerna på 
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andra institutioner inte matchat varandra lika bra, vilket lett till problem. Vi har inte heller 

uppfattat det som att institutionernas personal på de båda platserna uppfattat några kulturella 

skillnader mellan personalens beteende eller liknande. De skillnader som vi hittat tycks, vad 

vi kan se, vara något som personalen känner att de kommer vänja sig vid och anpassa sig till, 

snarare än att de upplever det som problem. Detta är en anpassning som personalen på 

Gotland måste göra mer än personalen i Uppsala.  

5.4 Byte av miljö 

Jennifer Lawlor skriver i sin artikel från 2013 att det kan finnas negativa psykologiska 

aspekter till att tvinga personal att byta arbetsplats till följd av en fusion. Detta är inte något vi 

har kunnat uppmärksamma i vår studie. Ingen av respondenterna har blivit tvingade till 

omplacering och ingen av dem menar att resorna mellan Gotland och Uppsala har varit ett 

större bekymmer, tvärtom så tyckte många av dem att det var kul med utbyte mellan skolorna 

och att det var roligt med lite miljöombyte. Med tanke på att ingen personal, förutom 

ledningen, blivit tvingad till resorna om man inte själva varit engagerad i det andra lärosätet, 

är detta resultat inte särskilt förvånande. Det känns dock intuitivt rimligt att det skulle sett 

annorlunda ut ifall personalen blivit tvingad till att genomföra resorna.  

Eftersom fusionen genomfördes relativt nyligen är det svårt för oss att säga hur synen på och 

effekterna av resorna kommer se ut i framtiden. Det vore dock inte orimligt att tänka sig att de 

anställda kan få en allt mindre positiv inställning till resorna ju längre tiden går, när det 

“spännande utbytet” blivit vardag och de nya miljöerna precis lika bekanta som på den 

vanliga arbetsplatsen. Redan i våra intervjuer påtalades bland annat att man på sikt skulle bli 

tvungen att se över hur resorna genomförs då de ofta inte genomförs på arbetstid och tar ett 

antal timmar. 

Från vår undersökning har vi fått uppfattningen att den här frågan skötts väl av de inblandade 

parterna, Lawlor (2013) säger som sagt att om man tvingar anställda att flytta på sig så 

kommer det få effekter på deras psykiska hälsa, det verkar dock som att institutionerna på 

Gotland och i Uppsala manövrerat förbi detta hinder genom att i första hand låta de som vill 

resa göra resorna. 

5.5 Attityd till förändring 

Vi har i den här undersökningen stött på ett antal olika attityder angående fusionen. 

Ledningsrespondenterna på Gotland menade att fusionen fungerat olika bra vid olika 

institutioner. Vi diskuterade tidigare den roll som kulturen kan ha haft i detta. Det är dock 
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möjligt att detta även pekar på att olika individer besitter olika attitydkonstruktioner som Choi 

(2011) beskriver. 

Just attityderna kan ha varit en bidragande orsak till att institutionen i Uppsala inte ville ta 

över verksamheten på Gotland. Som Choi (2011) beskriver så kan individer känna ifall en 

organisation är i behov av förändring. Om individerna anser att organisationen är i behov av 

en förändring och kan se de positiva effekterna den skulle medföra tenderar man att vara 

positiv till förändringen. Även Wagner och Hilal (2014) skriver om detta. När personalen inte 

anser att en förändring behövs kan det skapas motstånd mot förändringen (Wagner & Hilal, 

2014). Detta är troligen vad som skedde under denna fusion från institutionen i Uppsala.  Det 

kan ha varit så att institutionen i Uppsala dels inte kände att fusionen behövdes, men också 

hade svårt att se det positiva som kunde komma ur en fusion med HGO. På Gotland å andra 

sidan var det tack vare det kontinuerliga informationsflödet under fusionsprocessen väl 

förankrat varför fusionen var nödvändig. Majoriteten av personalen tycks ha förstått att 

fusionen var nödvändig. De var alltså mer redo och bättre förberedda för förändringen än 

personalen i Uppsala.  

Att personal besitter olika attitydkonstruktioner bekräftas också av andra respondenter. Som 

en lärare i Uppsala sade: Vi var några stycken som, när sammanslagningen var ett faktum, 

tyckte var det viktigt att vi utvecklade samarbetet mellan lärare. Att man är positivt inställd 

till det. Detta tyder på att det finns personer som är villiga att engagera sig i en förändring och 

göra det bästa av situationen. Men också att det finns de som inte har något intresse av att 

engagera sig. Tydligt med den här fusionen är att även om det finns personal vid institutionen 

i Uppsala som fortfarande inte ser positivt på fusionen så har detta inte haft någon inverkan på 

fusionen, eftersom dessa personer, som vi förstått det, inte behövt engagera sig i det arbetet på 

Campus Gotland om de inte velat förutsatt att de inte haft en sådan position som gjort att de 

varit tvungna att engagera sig. 
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6 Slutsats 

Vilka slutsatser kan då dras av allt detta? Forskningsfrågan löd: Vilka personalrelaterade 

problem kan uppstå vid en fusion mellan lärosäten som innan fusionen arbetat under olika 

förutsättningar? 

Vi har i vår undersökning inte kunnat uppmärksamma alltför många specifika problem. På 

insitutionen väcktes frågor både på Gotland och i Uppsala  gällande arbetssäkerhet, något som 

är vanligt i dessa situationer enligt tidigare forskning. Men problemen löstes snabbt med hjälp 

av en effektiv och bra kommunikation från båda sidor. Vi har dessutom sett att när 

kommunikationen inte är tillräcklig riskerar lärosätena, precis som andra organisationer, att 

det skapas motstånd mot förändringen. Vi tycker oss därför ha funnit tillräckliga belägg för att 

konstatera att kommunikation, precis som vår teoridel föreskriver, är oerhört viktigt och om 

ledningen inte kontinuerligt informerar sin personal om pågående och kommande 

förändringar så kan det uppstå problem som till en början yttrar sig i form av oro och 

osäkerhet hos personalen. Att personalen på institutionen i Uppsala var negativa till 

förändringen bidrog till det kanske största problemet som uppstod under fusionen. Det går 

därför att argumentera för att attityden till förändringen hos personalen varit en bidragande 

orsak till att problem uppstått, personalen kunde helt enkelt inte se det positiva med fusionen 

och motsatte sig förändringen av den anledningen. 

Att behöva byta miljö har inte visat sig skapa några större problem för personalen. I den här 

undersökningen har ingen behövt förflyttas till en annan arbetsplats permanent till följd av 

fusionen. En del personal har blivit tvungna att resa mer mellan platserna, något som de 

överlag verkar vara positiva till. Det kan diskuteras ifall det hade skapats problem om 

personalen permanent behövt flytta och därmed behövt riva upp sin sociala trygghet. Men 

eftersom det inte varit någon risk för detta i det här fallet så stannar det endast vid 

spekulationer. 

Vi har också på den undersökta institutionen sett att de kulturella skillnaderna inte 

nödvändigtvis behöver skapa problem. Skillnaderna har snarare setts som något att anpassa 

sig till. Kulturen har dock enligt ledningsrespondenter skapat problem på andra institutioner. 

Detta ser vi som ett tecken på att det finns ett antal subkulturer i lärosätena vilka har 
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varierande lätt att anpassa sig till varandra. Lärosäten som genomför fusioner med varandra 

bör därför ha subkulturerna i åtanke då det kan skapa problem bland personalen. 

6.1 Framtida forskning 

Vår undersökning är för liten för att ge ett generaliserbart resultat, fortsatt forskning på ämnet 

skulle därför med fördel bedrivas i större skala. Framtida forskning bör inkludera ett flertal 

institutioner från skolorna som undersöks, det vore också fördelaktigt att göra en studie där 

man undersökte flera fusioner för att kunna jämföra resultaten mot varandra. 
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