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Sammanfattning 

 

Fusioner av myndigheter har blivit ett allt mer vanligt inslag i Europa och innefattar 

bland annat samgåenden mellan starka universitet och mindre högskolor. Anledningen 

till fusionerna är att skapa kvalitet i utbildningen, framförallt hos den mindre högskolan. 

Dock finns det aspekter som talar emot sammanslagningar då de kan skapa negativa 

effekter, främst på grund av kulturskillnader mellan de samgående myndigheterna.  

 

Förändringar är något som uppstår frekvent i organisationer och något som då påverkas 

i stor utsträckning är organisationskulturen. Uppsatsens syfte är att undersöka hur orga-

nisationskulturer förväntas bli påverkade i samband med en fusion. Fokus ligger på de 

kulturella skillnader som finns mellan samgående myndigheter, där den ena organisat-

ionen är större och har mer inflytande än den andra.  

 

I teoridelen av uppsatsen behandlas förändringar i organisationen, där människan har en 

huvudroll för utfallet av fusionen. Därefter behandlas ämnet organisationskultur genom 

att vi tar läsaren genom två olika perspektiv, nämligen det moderna perspektivet och ett 

styrningsperspektiv. Subkulturer i förändringsprocesser behandlas sedan och avslut-

ningsvis visas en operationalisering av de olika teorierna genom en sammanfattande 

modell. Litteraturen som använts är vetenskapliga artiklar i ämnet samt grundverket av 

Schein (1992). 

 

Metoden som använts är en fallstudie av fusionen mellan Högskolan på Gotland (Hgo) 

och Uppsala universitet (UU). Fallstudien består av en undersökningsmix där intervjuer 

med nyckelpersoner i organisationen och samgåendet, enkät med personalen vid Hgo 

samt dokumentanalyser ingått. De olika metoderna har sedan i kombination med den 

teoretiska modellen gjort att vi kunnat genomföra en analys av fusionen. 

 

Den förväntade påverkan som en fusion kommer att skapa hos en mindre myndighet i 

samgåendet med en större myndighet skiljer sig en del hos medarbetare och det finns 

både positiva och negativa föreställningar. Hgo:s flexibla och oformella arbetssätt byts 

ut mot ett mer formellt och stabilt förhållningssätt med längre beslutsvägar men med 

mer förankrade beslut. Eventuellt kommer det att uppstå en subkultur där Campus Got-

land har kvar den kultur de byggt upp inom Hgo. Risken finns då att det blir en oenig 

organisation som spretar åt olika håll, men målet enligt intervjurespondenterna är att 

skapa det bästa av två världar. Om Hgo:s positiva delar av organisationskulturen kan 

kvarstå tillsammans med stabiliteten som UU ger Campus Gotland har förväntningarna 

från nyckelpersonerna infriats.   

 

Andra resultat som framkommit av studien är att det vid fusion mellan en mindre och en 

större myndighet bör lyftas upp kulturskillnader för att försöka kombinera dem på bästa 

sätt. Att försöka bilda en enad, ny sammanslagen organisation genom att skapa delak-

tighet hos anställda i processerna är en aspekt som förväntas påverka utfallet i en positiv 

bemärkelse. Något vi upptäckte i undersökningen var att de djupare delarna i organisat-

ionskulturen, de underliggande antaganden, var de som förväntades förändras i störst 

grad vid en fusion, vilket kan ses som ett stort problem som skapar oro hos anställda. 

 

Nyckelord: Organisation, Myndigheter, Organisatoriska fusioner, Mänskliga aspekter 

vid fusioner, Kulturell förändring vid fusioner. 

 



 

 

Abstract 
 

Mergers of public authorities have become an increasingly common feature and include 

mergers between strong universities and smaller colleges. There are aspects that militate 

against mergers because they can create a negative impact, mainly because of the cul-

tural differences between the merging authorities. This paper examines how organiza-

tional cultures are expected to be influenced in mergers. Focus is on the cultural differ-

ences between merging agencies, when one organization is larger and has more influ-

ence than the other. A case study was made of the merger between Uppsala University 

and Gotland University, based on a research mix which included interviews with key 

persons in the merger, a poll with the staff at Gotland University and document analy-

sis. The conclusion of this study is that cultural differences should be lifted to the sur-

face so that they can be combined. To create a united new, merged organization it is 

necessary to raise participation among employees in the merger process. A result that 

we found in the study was that the deeper parts of the organizational culture, the under-

lying assumptions, were those that expected to change the most in the merger, which is 

viewed as a major problem that creates anxiety among employees.  

 

Keywords: Organization, Agencies, Organizational mergers, Human side of mergers, 

Cultural change in mergers. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Sammanslagningar av organisationer är ett fenomen som länge funnits inom företags-

världen och som på 2000-talet spridit sig till att även omfatta myndigheter (Riksrevis-

ionsverket 2010). Den uttalade tanken vid en fusion (sammanslagning) är ofta att skapa 

ett mervärde, trots att både forskningen och den praktiska erfarenheten visar att fusioner 

ofta misslyckas uppnå den önskade mervärdeseffekten (Larsson 2001a). 

 

Enligt Riksrevisionsverket (2010) har det inom myndigheter genomförts flera omorga-

nisationer sedan år 2004. Skatteverket och Försäkringskassan har bland annat gjort 

sammanslagningar mot mer koncentrerade enheter i respektive verksamhet. I moti-

veringen till varför sammanslagningar inom myndigheter bör genomföras har regering 

och riksdag ansett att det skapas en mer rättssäker handläggning, en förtydligad struktur 

med klara ansvarskedjor vilket skapar en ökad enhetlighet och flexibilitet. I en gransk-

ning som Riksrevisionsverket genomfört på myndigheterna har de kommit fram till att 

det efter koncentrationerna har skett en ökad specialisering, men det har dock även 

skapats en minskad flexibilitet och större sårbarhet i organisationerna. 

 

Skodvin (1999) menar att det ofta finns en vilja att se närmare på strukturen i systemen 

för högre utbildningar eftersom det uppkommit krav på ökad effektivitet, högre kvalitet 

och minskade offentliga budgetar. Den sortens krav gör att det skapas omfattande re-

former som genererar sammanslagningar eller nedläggningar av institutioner då målet är 

att använda sig av större enheter för att kunna uppnå de uppställda kraven. 

 

År 2011 gick utbildningsminister Jan Björklund ut med att högskolor behöver gå sam-

man med starka universitet för att skapa kvalitet, dels eftersom demografin förändras då 

antalet 20-åringar minskat med en fjärdedel år 2017 och dels för att politiken läggs om, 

då fokus ska flyttas från kvantitet till kvalitet (Björklund 2011). Diskussionen berör 

bland annat att forskningsmedel eventuellt borde spridas ut mer till de mindre högsko-

lorna, vilket utbildningsministern inte håller med om. För att behålla en hög vetenskap-

lig kvalitet samt de stora universitetens framgångsrika forskning, är det inte optimalt att 

sprida ut resurserna. Det måste även finnas ett visst antal forskare på ett lärosäte för att 

hålla en hög kvalitet. Björklund framhåller att det är av värde för Sveriges konkurrens-

kraft internationellt att behålla högsta möjliga kvalitet på utbildningarna. Slutsatsen blev 

därför att högskolorna behöver slås samman med starka universitet i större utsträckning. 

Runt om i Europa finns redan trenden, enligt Lindblom (2011), att slå samman högsko-

lor och universitet, där bland annat Danmark arbetat länge med att skapa den här typen 

av sammanslagningar. 

 

Mot denna bakgrund undertecknade rektorerna vid Högskolan på Gotland (Hgo) och 

Uppsala universitet (UU) i december 2011 en avsiktsförklaring om att lärosätena skulle 

samgå under ett och samma namn, nämligen Uppsala universitet (Hgo 2011). I april 

2012 lämnade de båda lärosätena in en hemställan till regeringen angående samman-

slagningen vilken också godkändes i december 2012 (Hgo 2012). Från och med 1 juli 

2013 kommer Högskolan på Gotland att bli en del av Uppsala universitet och gå under 

benämningen “Campus Gotland”. 
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Ett exempel på en myndighetsfusion som genomförts i närtid är den mellan Karolinska 

institutet och Huddinge universitetssjukhus. Enligt Choi, Holmberg, Löwstedt och 

Brommels (2011) anser ledande forskare att fusioner inom hälso- och sjukvård är ett 

betydelsefullt verktyg då omstruktureringar ska ske. Choi et al. menar dock att kultu-

rella skillnader mellan de olika parterna i fusionen kan bli ett hinder för att uppnå för-

ändringens uppsatta mål. Det är av betydelse att vara medveten om de eventuella kultu-

rella skillnaderna tidigt i fusionsprocessen för att det senare skedet av processen ska 

kunna hanteras på ett framgångsrikt sätt. En organisationskultur definieras enligt Schein 

(1992) som ett mönster av grundläggande antaganden som en organisation utvecklat för 

att hantera problem med intern integration och extern anpassning. Dessa antaganden 

styr, medvetet och omedvetet, hur medarbetarna uppfattar, känner och tänker vid var-

dagliga arbetssituationer. 

 

Att många fusioner misslyckas med att uppnå de önskade resultaten kan, enligt Schein 

(ibid), ofta förklaras av en oförmåga hos beslutsfattare att förstå djupet av kulturella 

missförstånd som kan finnas inom organisationen. Vidare menar Schein att förståelse 

för lärande -och förändringsprocesser inom organisationer endast kan uppnås ifall kul-

turen ses som en stark källa till motstånd för förändring. Medvetenhet hos beslutsfattare 

om hur förändring av organisationens värden, antaganden och beteenden påverkar den 

individuella medarbetaren ger en stor fördel då förändringar ska genomföras. 

 

Sammanslagningen mellan Telia och Telenor är ett exempel på hur kulturskillnader kan 

leda till negativa utfall vid en fusion. År 1999 gick de båda telekomjättarna (Telia från 

Sverige, Telenor från Norge) samman med förhoppningen om att bli marknadsledare 

inom telekom i norra Europa och baltstaterna (Fang, Fridh & Schultzberg 2004). Endast 

två månader in i fusionen valde de båda bolagen att avbryta samarbetet omgående. En-

ligt Fang et al. var en stor bakomliggande orsak till misslyckandet att organisationerna 

inte kunde komma överens om i vilket land huvudkontoret skulle ligga samt hur ut-

formningen av styrelsen skulle ske. Vidare menar Fang et al. att misslyckandet grundar 

sig i att det fanns en brist i förtroendet mellan de båda organisationerna samt att de un-

derskattat de kulturella skillnaderna dem emellan. 

 

1.2 Problematisering 

Det finns, enligt Locke och Guglielmino (2006), forskning som visar att en betydande 

framgångsfaktor vid förändringar är en samstämmig organisationskultur. Samtidigt me-

nar Skodvin (1999) att det finns studier som indikerar att fusioner inom högre utbild-

ning tenderar att uppnå ett bättre resultat då de samgående institutionerna är olika 

varandra, exempelvis gällande storlek och kursprogram. Oavsett synen på kulturskillna-

der vid fusioner, som framgångsfaktor eller problemområde, är det enligt forskningen 

en betydelsefull aspekt att ha i åtanke vid fusionsprocesser. 

 

Larsson (2001a) menar att den vanligaste fallgropen vid fusioner är att inte tillräcklig 

hänsyn tas till den mänskliga faktorn, vilket kan leda till både överraskande och oöns-

kade effekter. Även Bartels, Douwes, de Jong och Pruyn (2006) anser att den mänskliga 

aspekten är en vanlig orsak till problem vid fusioner men framhäver också att oförenliga 

organisatoriska kulturer är en bidragande orsak till fusioners misslyckande. Då Rowleys 

(1997) undersökning visar att de flesta sammanslagningarna inom högre utbildning sker 

mellan en stor myndighet och en mindre myndighet, ofta med inkomstproportionerna 

10:1, skapas det med Larssons och Bartels et al. antaganden i åtanke ett intressant 
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undersökningsområde. Vilket utrymme förväntas mindre myndigheters kulturer få i fus-

ioner med större myndigheter? Förväntas den försvinna eller i vilken grad integreras den 

till en ny gemensam organisationskultur? 

 

1.3 Problemformulering 

– Hur förväntas en mindre myndighets organisationskultur påverkas vid fusionering 

med en större myndighet? 

 

1.4 Syfte 

Uppsatsens syfte är att genom en fallstudie undersöka hur organisationskulturer förvän-

tas bli påverkade i samband med en fusion. Fokus ligger på de kulturella skillnader som 

finns mellan samgående myndigheter, där den ena organisationen är större och har mer 

inflytande än den andra.  

 

1.5 Avgränsning 

Vi kommer avgränsa oss till att endast undersöka den kulturella effekten som förväntas 

ske i samband med myndighetsfusionen mellan Hgo och UU. Ytterligare en avgräns-

ning vi kommer göra är att undersökningen endast kommer beröra hur en mindre myn-

dighets organisationskultur förväntas förändras som en följd av fusionering med en 

större myndighet. 
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2 Tillvägagångssätt 
Med utgångspunkt i sammanslagningen mellan Hgo och UU har vi undersökt de kultu-

rella aspekter som förväntades påverkas i och med de olika myndigheternas bakgrund 

och beskaffenhet. Utifrån bland annat Scheins (1992) teori kring tre nivåer av kultur 

ville vi undersöka sammanslagningens påverkan på den mindre myndighetens (Hgo:s) 

kultur. 

 

2.1 Fallstudie lämplig vid kulturundersökningar 

Genom en fallstudie av den pågående sammanslagningen mellan Hgo och UU hoppades 

vi få insyn i hur kulturen förväntades bli påverkad, vilka problem som kan uppstå och 

vad som förmodas utvecklas positivt. Anledningen till att vi ville göra en fallstudie var 

att komma in på djupet i en myndighet och se vad som förväntades hända med kulturen 

i fusionsprocessen. Sharan (1994) menar att fallstudier gör att forskaren kommer nära 

intresseområdet och får ta del av subjektiva faktorer såsom tankar och känslor. Metoden 

är, enligt Sharan, lämplig om inriktningen handlar om humanistisk forskning och kultu-

rella skillnader, vilket är något som uppsatsen behandlar. 

 

Fallstudier är, enligt Svenning (1996), i grunden tillämpbara för att komma nära männi-

skor i både tankar och känslor. Flera undersökningar kombineras vid fallstudier, vilka 

kan vara både kvalitativa och kvantitativa som exempelvis djupintervjuer, surveyunder-

sökningar och dokumentanalyser.  

 

2.2 Litteraturstudier 

Inom ramen för vårt undersökningsområde angående fusioner och organisationskultur 

har vi tagit fram vetenskapliga artiklar i de databaser vi haft tillgång till via Almedals-

biblioteket. Nyckelord som vi använt i sökningen har varit exempelvis: Organizational 

mergers, cultural change in mergers, mergers in higher education, human side of mer-

gers och identification during mergers. I teoriavsnittet har vi även använt oss av Schein 

(1992), eftersom det är ett grundverk som många forskare refererar till.  

 

2.3 Datainsamlingsteknik 

Som grund för vår undersökning genomförde vi intervjuer, en enkätundersökning samt 

dokumentanalyser. Vi redogör för de valda metoderna i avsnitten nedan.  

 

2.3.1 Intervjuer med nyckelpersoner 

Uppsatsens empiri består delvis av fyra intervjuer med personer som vid tiden för 

undersökningen hade ledande befattning på Hgo och som arbetade aktivt med samgåen-

det mellan myndigheterna. De hade alla nyckelpositioner, både i organisationen samt i 

samgåendeprocessen. Personerna som intervjuades var: 
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● Olle Jansson, prorektor vid Hgo och som efter sammangåendet den 1 juli 2013 

blir rektorsråd. Jansson genomförde innan beslutet om sammangåendet, på upp-

drag av Hgo, en utredning och analys av högskolans verksamhet. 

● Erika Sandström, tillförordnad rektor på Hgo. 

● Therese Iveby Gardell, förvaltningschef på Hgo och projektledare i samarbetet 

mellan Hgo och UU. Efter 1 juli 2013 blir hon administrativ chef på Campus 

Gotland. 

● Christer Waldenström, biträdande förvaltningschef och verksamhetscontroller 

vid Hgo. 

 

Anledningen till att vi använde oss av fyra intervjupersoner var att vi ansåg det vara 

rimligt att inom uppsatsens tidsram sammanställa den data som vi fick in genom inter-

vjuerna i kombination med tiden enkäterna och dokumentanalyserna tog. Vi bedömde 

att fyra djupare intervjuer tillsammans med en enkätundersökning och dokumentana-

lyser var ett tillräckligt underlag för uppsatsen.  

 

Intervjuguiden (se bilaga 1) utformades efter ett urval av den teori om fusioner och or-

ganisationskultur som vi studerat i inledningen av uppsatsen, vilka vi ansåg var intres-

santa att undersöka i fusionen mellan UU och Hgo. Intervjuerna i uppsatsen utgick från 

en semi-strukturerad design, det vill säga att vi använde oss av ett relativt klart fråge-

schema men med utrymme för sonderings- och uppföljningsfrågor. Veckan innan inter-

vjun skickades frågeschemat för intervjun samt en introduktion av undersökningens 

syfte, ut till respondenterna för att de skulle ha möjlighet att förbereda sig. En av anled-

ningarna till att använda intervjuer som är semi-strukturerade är att de, enligt Justesen 

och Mik-Meyer (2011), har ett tydligt frågeschema i form av en intervjuguide som ger 

utrymme för uppföljningsfrågor. Utformningen gjorde att vi fick en djupare inblick i 

fusionen samtidigt som vi haft ett strukturerat upplägg, där vi haft möjlighet att jämföra 

svaren med varandra.  

 

Intervjuerna spelades in efter samtycke från respondenterna och efter intervjuerna tran-

skriberade vi vad som sagts. Den transkriberade texten skickades sedan ut till respon-

denterna som då fick chansen att kommentera sina svar alternativt lägga till eventuella 

tankar. På så sätt undvek vi att några svar tolkades på ett felaktigt sätt och därmed ökade 

tillförlitligheten av svaren på intervjufrågorna.     

 

2.3.2 Enkätundersökning för att fånga upp åsikter 

För att fånga upp den påverkan som en fusion mellan en mindre och en större myndig-

het förväntas ha för kulturen på ett övergripande plan undersökte vi i jämförelse med 

intervjuerna hur personalen på Hgo trodde att de personligen, och verksamheten på Got-

land, skulle påverkas av den eventuellt förändrade kulturen. Anledningen till det var att 

vi inte kunde se något som bättre avspeglar hur det kan komma att bli, än att undersöka 

de som kommer att påverkas av fusionen på den operativa nivån. Idén om att undersöka 

hela personalen på Hgo har sin grund i att alla är en del av kulturen i organisationen och 

kommer eventuellt på något sätt att påverkas av fusionen. Vår föreställning var därför 

att det förmodligen fanns många tankar och reflektioner om vad som skulle hända och 

vad personalen trodde skulle ske.  
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För att undersöka den kulturella förväntade effekten som personerna på den operativa 

nivån tror kommer ske, genomförde vi en enkätundersökning via e-post till de anställda 

vid Hgo. E-posten skickades genom EvaSys, vilket är ett program som skapar anonymi-

tet och ger möjligheten att skapa ett massutskick till samtliga inom Hgo:s personal-

styrka. Fördelen med programmet var att vi på ett enkelt sätt kunde få ut frågorna till 

alla på Hgo och respondenterna behövde inte känna tveksamheter om de skulle våga 

svara, utan kunde svara som de verkligen kände när de genomförde enkäten. Idén var att 

hålla enkäten kort, med en kombination av både öppna och slutna frågor för att minska 

bortfallet och risken att respondenterna inte anser sig ha tid att svara. Enkäten gick end-

ast ut till de i personalen som hade en anställningsgrad på minst 50 % vid Hgo och de 

personer som vi intervjuat togs bort från listan över personal som enkäten gick ut till. 

Sammanlagt fick 140 personer möjlighet att besvara den utskickade enkäten, varav 59 

svarade (38 lärare, 15 administratörer och 6 stycken med annan befattning). 

 

Frågorna till enkäten (se bilaga 2) togs fram med underlag från dels våra teoristudier 

och dels de tre inledande intervjuerna vi genomförde. Genom att vi fått reda på vad in-

tervjupersonerna och teorin tar upp kunde vi upptäcka vilka frågor som var intressanta 

att jämföra med personalen vid Hgo och använda dem även i enkäten. Vi skapade även 

nya frågor utifrån de svar vi fått från intervjuerna. 

 

Definitionen av bortfall är, enligt Dahmström (2011), att personer som ingår i den popu-

lation som undersökningen är ämnad för, inte svarar. Anledningar till att det uppstår 

bortfall kan, enligt Dahmström, delas in i tre kategorier: 

● Undersökningspersonen är inte anträffbar. 

● Undersökningspersonen vägrar svara eller delta. 

● Någon annan anledning ligger till grund, exempelvis sjukdom eller tekniska 

skäl. 

Bortfallet i uppsatsens undersökning kan ha att göra med en tidsaspekt då en del tycker 

det är tidsödande med öppna frågor, vilket enkäten till stor del bestod av. Vissa i perso-

nalen hade kanske inte heller tid att besvara enkäten av andra orsaker och enligt 

Dahmström (2011) är tidsbrist en anledning till att bortfall uppstår. En annan anledning 

till bortfallet i undersökningen kan bero på det känslomässiga som behandlas i fusions-

processen som kan skapa en “vägran” eller ovilja att besvara enkäten.  

 

I enkäten framkom även en del negativa kommentarer på undersökningens utformning 

och karaktär, vilket vi förmodar har att göra med att människorna som besvarat enkäten 

befinner sig mitt i fusionsprocessen och blir känslomässigt engagerade eftersom föränd-

ringar väcker känslor. Dessutom har det i enkätundersökningen kommit med svar från 

anställda som blivit uppsagda i och med samgåendet, vilket kan göra att de har en nega-

tiv inställning till hur de behandlats och det kan då färga av sig i deras svar. Inaktuella 

identifieringsuppgifter i undersökningsramen är en anledning, enligt Dahmström (ibid), 

till att personen inte blir anträffbar och det därmed skapas bortfall. Risken med bortfall 

är att det skapas ett snedvridet resultat då personerna som inte svarat kan ha en uppfatt-

ning som skiljer sig mot de som besvarat enkäten, menar Dahmström, vilket bör beaktas 

i analysen av undersökningen.     

   



7 

 

2.3.3 Dokumentanalyser 

Förutom intervjuer och enkätundersökningen har befintliga dokument som finns angå-

ende sammanslagningen studerats. Analys genomfördes av det styrdokument som upp-

rättats (Hgo 2012) samt Olle Janssons utredning (2011) gällande samgåendet som base-

ras på samtal med drygt 200 personer på Hgo, av personal och studenter, samt politiker 

och individer inom näringslivet.  

 

2.3.4 Undersökningsmix som skapar trovärdighet 

Transkriberingarna av intervjuerna låg till grund för bearbetningen av intervjusvaren 

genom att utifrån varje intervjutranskribering omformulera och plocka ut de delar som 

kunde kopplas till vår problemformulering. Enkäten bearbetades genom att alla frågor 

först behandlades var för sig, där liknande svar kombinerades till en helhet och enskilda 

intressanta citat plockades ut. Dokumenten analyserades genom att det mest relevanta 

för undersökningen togs ut för att bearbetas med grund i teorin och de intervju- samt 

enkätsvar som vi behandlat. Det bearbetade materialet från intervjuerna, enkäten och 

dokumentanalyserna kunde sedan jämföras med varandra för att skapa en empirisk hel-

het. 

 

Vi ville med de olika metoderna för insamling av data skapa en mix som tillsammans 

bildade en genomarbetad fallstudie. Att fallstudien har ett brett underlag är betydelse-

fullt eftersom det, enligt Flyvberg (2006), finns delade meningar om fallstudiens gene-

raliserbarhet. Kritik finns mot metoden då den inte kan generaliseras utan endast kan ge, 

som Ruzzene (2012) uttrycker det, teoretiska “lektioner” för tillämpning till andra fall.    

 

2.4 Underlag för analysen 

I teoriavsnittet skapade vi utifrån den teoretiska referensramen en tabell med vår egen 

bild av vilka olika delar i organisationskulturen som kan komma att förändras vid en 

fusion. Vi jämförde sedan teorin med det vi fått fram av vår undersökningsmix om för-

ändringens förväntade påverkan på den mindre myndighetens organisationskultur i fus-

ionen mellan Hgo och UU för att sedan analysera likheter och skillnader. I analysen 

jämförde vi sammanställningarna av enkätsvaren, dokumentanalyserna och intervjusva-

ren med varandra för att få en helhetsbild. Vi delade upp de sammanställda svaren dels 

efter uttrycken i tabell 1 (se sidorna 16-17) samt efter andra nyckelord som vi funnit 

överensstämmande mellan de olika undersökningarna samt teorin. 
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3 Samgående av organisationer 
I den här delen av uppsatsen behandlas teori om förändringar vid fusioner samt olika 

syner på organisationskultur. Avsnittet inleds med förändringsaspekten, där människan i 

verksamheten ses som betydelsefull, och därefter följer kulturdelen. Uppdelningen av 

kulturdelen inleds med definitioner och olika synsätt av kulturen, sedan följer teorier 

utifrån två olika perspektiv, nämligen det moderna perspektivet och ett styrningsper-

spektiv. Därefter behandlas subkulturer och avslutningsvis presenteras vår egna teore-

tiska modell kring organisationskultur. 

 

3.1 Fusioner är kraftfulla men riskfyllda  

Locke och Guglielmino (2006) menar att högskolor och universitet hela tiden har oför-

utsägbara och turbulenta krafter kring sig i sin miljö. De institutioner som har en tradit-

ionell och stabil uppbyggnad påverkas därmed ofta mer av den instabila miljön i förhål-

lande till de som har en kultur vars signum bygger på flexibilitet och innovation. Ofta är 

det en nödvändighet att i en kaotisk omvärld ha egenskaper som exempelvis flexibilitet 

för att kunna lyckas i en sådan miljö.  

 

En avgörande faktor i vågskålen mellan framgång och misslyckande vid planerade för-

ändringar är, enligt Locke och Guglielmino (ibid), att förmågan att förstå, hantera och 

vid behov även omforma organisationens kultur finns hos de som ska utforma föränd-

ringsstrukturen. Det finns ett samband mellan organisationskultur och planerad föränd-

ring som visar att om en betydande förändring sker i organisationen så måste organisat-

ionens kultur tas i beaktande för att inte riskera att förändringen sker förgäves. Locke 

och Guglielmino menar att om det inte finns en fast förankring i organisationskulturen 

så är en förändring inte genomförbar och organisationen har dessutom en benägenhet att 

återgå till sin ursprungliga status. 

 

Enligt Larsson, Driver, Holmqvist och Sweet (2001b) är fusioner och förvärv kraftfulla 

men även riskfyllda företeelser. Anledningar till framgångar eller misslyckanden vid 

fusioner och företagsförvärv beror enligt Larsson et al. på organisatoriska, strategiska 

och mänskliga faktorer. Bartels et al. (2006) menar att det är allmänt känt att fusioner 

innefattar en svår process där drygt hälften av alla fusioner misslyckas i någon utsträck-

ning. Ofta är resultaten osäkra men fusioner är ändå populära eftersom de ger möjlighet 

att öka marknadsandelarna, minska kostnaderna eller för att skapa andra synergieffekter.  

 

Ett sätt att se på betydande förändringar i organisationer är, enligt Locke och Gugliel-

mino (2006), att det är detsamma som att utmana de grundläggande antaganden som 

finns hos organisationsmedlemmarna. Vid ett förändringsprojekt av den kalibern är kre-

ativitet, ömsesidig respekt och öppen dialog i organisationskulturen betydelsefullt. En 

annan väsentlig aspekt vid förändring som Locke och Guglielmino betonar är att ha 

tålamod vid förändringarna. Genom att koppla ihop önskade förändringar i antaganden 

och värderingar, med de kulturella antaganden som redan finns i organisationen, kan 

förändringarna förankras på ett tillfredsställande sätt i organisationen. 
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3.2 Mänskliga faktorn påverkar utfallet av fusionen 

Enligt Larsson et al. (2001b) blir fusioner av företag allt vanligare och för att uppnå 

framgång med fusionen är det betydelsefullt att det finns stöd från människorna inom 

organisationen. Problemet är att det finns motståndsgenererande aspekter som gör att 

människorna i organisationen kan ställa sig kritiska till fusionen, exempelvis uppsäg-

ningar, minskade karriärmöjligheter, kulturkrockar på kollektiv nivå, kommunikations-

problem och negativa rykten. Larsson et al. menar att den mänskliga aspekten ofta inte 

övervägs innan fusioner genomförs och om den gör det så sker det endast genom analys. 

 

Larsson et al. (ibid) anser att beroende på vilken typ av människa en viss individ är kan 

de förändringar av rutiner som en fusion skapar, antingen tilltala eller stötas bort. Då det 

finns en allmän vetskap om att fusioner ofta leder till uppsägningar kan människor som 

känner sig hotade skapa en kultur som gör att de önskade synergieffekterna minskar. Ett 

vanligt inslag i fusioner är, enligt Larsson et al., konflikter som har grund i att det blir 

ett minskat antal platser att konkurrera om i organisationen. Det skapas därmed ett “vi-

de” tänkande som gör att konflikten blir destruktiv. Enligt Larsson et al. behöver alla i 

organisationen, eller åtminstone de flesta, “dra åt samma håll” men i och med risken för 

destruktiva konflikter skapas det lätt vid fusioner och förvärv en situation som försäm-

rar den gemensamma strävan mot organisationsmålen. Seo och Hill (2005) menar även 

att oro innan fusionen över att förlora sitt arbete skapar en överlevnadsinstinkt där med-

arbetare genomför diverse manövrar för att skydda sin plats, vilket kan leda till en de-

struktiv konkurrens som påverkar organisationen i negativ bemärkelse.   

 

Tanken med fusioner är i grunden att försöka skapa en helhet av flera delar. Fusioner 

förväntas oftast även vara en strategi för att skapa vinst, men Larsson et al. (2001b) me-

nar att det ofta i sammanslagningens utvärdering kan visa sig att betydande immateriella 

tillgångar gått förlorade, såsom erfarenhet, engagemang och kompetens som finns hos 

människor. Larsson et al. påtalar därför att det är betydelsefullt att ta hänsyn till indivi-

dens syn på effekterna som kan uppstå för att därmed få en helt lyckad fusion.  

  

3.3 Människan vid förändring  

Med fokus på när en ny organisation skapas är en nödvändig förutsättning, enligt Pet-

tigrew (1979), att människorna i organisationen är engagerade i processen för att den 

nya organisationen ska bli framgångsrik. Pettigrew (ibid:577) menar att “människan 

skapar kultur och kultur skapar människan”.  

 

Bartels et al. (2006) anser att det finns fem faktorer som påverkar anställda vid en fus-

ion: 

● Hur individen känner att hen kan identifiera sig med organisationen innan sam-

manslagningen. 

● Om individen känner kontinuitet i processen. 

● Den förväntade nyttan som individen tror fusionen kan ge. 

● Hur kommunikationsklimatet är innan sammanslagningen. 

● Hur kommunikationen om sammanslagningen utvecklar sig. 

Bartels et al. menar att aspekter som beror på människan ofta är en anledning till att det 

uppstår problem i en fusionsprocess. Problemen kan grunda sig i att medlemmarna inom 

organisationerna har inställningen att det finns för stora skillnader mellan medlemmarna 
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i de grupper som den nya organisationen kommer att skapa, att de olika organisations-

kulturerna inte kan kombineras eller att organisationernas olika identiteter är för mot-

stridiga. Bartels et al. tror att människor känner sig hotade när den grupp de tillhör kan 

komma att förändras och de försöker då hålla sig fast vid den ursprungliga gruppen. 

Beroende på hur statusskillnaderna mellan organisationerna ser ut kan, enligt Seo och 

Hill (2005), individer vara olika villiga att identifiera sig med den nya organisationen 

efter en fusion. Om statusen i den nya organisationen inte anses legitim för individen, 

kommer hen att ha en mer negativ inställning till fusionen. För att på bästa sätt hantera 

oviljan måste det ske en bedömning av hur stark organisationsidentifieringen hos de 

anställda är och göra den framtida identiteten mer attraktiv genom en ny vision och ge-

mensamma mål.  
 

Seo och Hill (ibid) menar att när ett beslut om en sammanslagning tagits är det många 

som känner oro, vilken kan uppenbara sig på olika sätt hos människor. Innan fusionen 

försöker ofta anställda förutspå effekterna som kommer uppstå, och vanligtvis ser de då 

det värsta tänkbara scenariot där hot om arbetslöshet är en stark faktor till oro. Fusioner 

och förändringar ses, enligt Bartels et al. (2006), ofta som något negativt eftersom män-

niskor känner sig hotade av att eventuellt bli uppsagda. Vid förändringar som drabbar 

kulturen, exempelvis då gruppvärden och strukturer antas bli förändrade, kan ett mot-

stånd till fusionen byggas upp av organisationsmedlemmarna. Bartels et al. menar att 

det blir svårare att identifiera sig med den nyfusionerade organisationen om det finns ett 

starkt band mellan individen och den ursprungliga organisationen. Finns det starka ban-

det med den tidigare organisationen är förväntningarna större på en identifiering med 

den nya organisationen. Andra negativa reaktioner som är vanliga vid fusioner är stress, 

lägre självkänsla, produktivitetsminskning och en vilja att lämna organisationen.  
 

Det finns även många forskare som ser positiva samband med en fusion, enligt Bartels 

et al. (ibid). Vid de fall som positiva samband av en fusion kan visas har det ofta varit 

den dominerande organisationen i sammanslagningen som fått mest positiva effekter 

och förändringen av arbetsuppgifter för medlemmarna varit begränsade. Bartels et al. 

spekulerar kring att det kan finnas en positiv inställning till fusioner då de anställda inte 

upplever sig hotade i sin befintliga situation. I vilket fall som helst är en avgörande fak-

tor om de anställda har viljan att identifiera sig med den nya organisationen. Generellt 

sett upplevs fusioner positiva när förändringarna är små, medan de upplevs negativa om 

förändringarna är drastiska.  
 

Betydelsefullt för att fusionen på lång sikt ska kunna skapa positiva effekter och enga-

gemang är, enligt Bartels et al. (ibid), att det i inledningen av samgåendet skapas en 

organisatorisk identifiering med den nya sammanslagna organisationen. För att identifi-

eringen ska kunna ske är de fem faktorerna som Bartels et al. betonar ovan väsentliga. 

När organisationens identitet samspelar med individens identitet skapas en starkare 

identifiering och den anställde känner sig behövd. Att det behövs organisationsidentifie-

ring har sin grund i att det skapas en vilja hos anställda att stanna i organisationen och 

sträva efter de gemensamma målen. För att skapa framgång med fusioner anser Bartels 

et al. att identifieringen är en av de viktigaste aspekterna. I och med den stora betydel-

sen är deltagandet och påverkan bland de anställda en väsentlig del, eftersom då identi-

fieringen med organisationen är stark blir ofta engagemanget också stort. 

När olika organisationskulturer ska kombineras kan det i vissa fall uppstå oro och stress, 

enligt Seo och Hill (2005), som visar sig som mest när individerna i ena organisationen 

vill behålla sin kultur och det samtidigt finns starka krafter som agerar för en integre-

ring. Av spänningen som uppstår kan det skapas inre konflikter och starkt motstånd till 



11 

 

sammanslagningen från vissa anställda. Kulturkrockarna är vanliga när människor inte 

kan göra som de är vana att göra och i värsta fall kan det leda till låg moral och minskad 

produktivitet i den nya organisationen. 

 

Kommunikationsklimatet är, enligt Bartels et al. (2006), en betydelsefull aspekt i orga-

nisationer och påverkas av hur mycket information som finns tillgänglig. När anställda 

får information om förändringarna minskar osäkerheten och kommunikation underlättar 

för att de anställda ska känna en trygghet och arbetsglädje genom hela fusionsprocessen. 

Receptet för att minska oro och stress, enligt Seo och Hill (2005), är att kontinuerligt 

uppdatera medarbetarna om vad som händer i fusionsprocessen och vad som kommer 

att hända. Seo och Hill anser även att det är mycket betydelsefullt att integrera de an-

ställda och att de får delta i beslutsfattande under och efter fusionen. 

 

Vid en fusion av två organisationer, anser Bartels et.al (2006), att ledare bör uppmärk-

samma och ägna tid åt de avdelningar som har svagare sociala band för att identifikat-

ionen med den nya organisationen ska bli så stark som möjligt. Anledningen till det är 

att de avdelningarna har svårast att identifiera sig med den nya organisationen. Det är 

även betydelsefullt att medlemmarna i organisationerna får reda på anledningarna till 

fusionen och att de får ett avvägt informationsflöde. 

 

3.4 Organisationskultur ur olika perspektiv 

Det är, enligt Smircich (1983), betydelsefullt att göra kulturella analyser av organisat-

ioner eftersom det skapar möjlighet att lyfta frågor gällande kontext och mening. Anta-

ganden som är tagna för givet kan ifrågasättas och de underliggande värden som finns i 

organisationen kan tas upp till ytan. Pettigrew (1979) ser kultur som en offentligt och 

kollektivt accepterad mening som en grupp driver under en viss given tid. Malmi och 

Brown (2008) beskriver kultur som de värderingar, övertygelser och sociala normer 

som organisationens medlemmar tillsammans delar och som påverkar hur de tänker och 

handlar i olika situationer.  

 

Schein (1992:12) definierar organisationskultur som:  
A pattern of shared basic assumptions that the group learned as it solved its prob-

lems of external adaption and internal integration that has worked well enough to 

be considered valid and, therefore, to be taught to new members as the correct way 

to perceive, think, and feel in relation to those problems. 

 

Pettigrew (1979) anser att kultur bör delas upp i flera begrepp, eftersom det är svårt att 

analysera kultur som en helhet. Exempel på begrepp som kulturen kan delas upp i är 

symboler, språk, tro och myter.  
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3.4.1 Scheins tre kulturnivåer 

Enligt Schein (1992) finns det tre olika nivåer för att analysera en organisations kultur. 

Nivåerna representerar i vilken mån en organisations fenomen är synliga för utomstå-

ende. Den första nivån, som innehåller de mest synliga fenomenen inom organisationen, 

är artefakter. Artefakter är det en utomstående kan se, höra och känna vid kontakt med 

en okänd organisation. Det kan handla om allt från byggnader, produkter och myter om 

organisationen till vilket språk som används. Schein menar att artefakter är de lättaste 

fenomenen att observera men samtidigt de svåraste att tolka. En observatör kan beskriva 

vad det är hen ser, hör och känner men inte vad dessa fenomen specifikt innebär inom 

organisationen. Om observatören försöker göra en djupare tolkning av organisations-

kulturen enbart utifrån artefakterna kommer resultatet oundvikligen att påverkas av ob-

servatörens egna erfarenheter och känslor. 

 

 
 

Figur 1: Omarbetad version av Scheins (1992) teori kring en organisationskulturs ana-

lysnivåer 

 

Den andra analysnivån i Scheins teori innefattar en organisations värderingar och nor-

mer. Det handlar då om en organisations sociala principer, mål och standarder som över 

tid har växt fram och accepterats (ibid). Vidare menar Schein att utifrån en organisations 

värderingar och normer kan det förutspås vad en medarbetare kommer att säga i en viss 

situation men att det nödvändigtvis inte behöver avspegla hur medarbetaren sedan age-

rar. För att få reda på hur en medarbetare verkligen kommer agera i en viss situation 

behöver kulturen analyseras på ytterligare en djupare nivå, den som Schein benämner 

som grundläggande underliggande antaganden. Fenomenen på den tredje analysnivån 

utgör kärnan för en organisations kultur. Oftast är medarbetarna inte själva medvetna 

om de antaganden som finns inom organisationen utan de agerar omedvetet efter dem. 

De grundläggande underliggande antaganden styr hur medarbetarna uppfattar situation-

er och hur de tänker och känner. 
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Enligt Schein (ibid) kan alla organisationer analyseras utifrån de tre nivåerna som teorin 

innehåller. För att kunna göra en fullständig analys av en organisations värderingar och 

normer samt artefakter krävs det att de grundläggande underliggande antagandena tol-

kas på ett korrekt sätt. Lyckas tolkningen av organisationskulturens kärna är det förhål-

landevis lätt att även analysera de övriga nivåerna. Scheins modernistiska syn på orga-

nisationskultur kritiseras dock av förespråkarna för det symboliskt-tolkande perspekti-

vet. Hatch (1993) menar att Scheins teori är användbar men att den behöver komplette-

ras med tankar från det symboliskt-tolkande perspektivet, där de olika delarna i mo-

dellen ges en ocentral roll och är alla beroende av varandra. 

 

3.4.2 Ett styrningsperspektiv 

Som tidigare berörts i uppsatsen menar Smircich (1983) att kultur kan användas som en 

guide för medarbetarna på vägen mot de gemensamma målen som organisationen har. 

För att öka sannolikheten att aktörer inom organisationer beter sig på ett sätt som över-

ensstämmer med målen kan organisationens ledning använda ekonomistyrning. Malmi 

och Brown (2008) betonar vikten av att se olika styrmetoder och verktyg som ett sy-

stem. Genom Management Control Systems (MCS), som är ett koncept för att studera 

ekonomistyrningssystem, kan människor i organisationen styras i den riktning som är i 

enlighet med målen. Konceptet innebär att en kombination av kontrollmekanismer ut-

förs för ändamålet att få kontroll på organisationen. Malmi och Brown delar upp MCS i 

fem delar: kulturell styrning, planering, cybernetisk styrning, belöningar och administ-

rativ styrning, där alla delar är nödvändiga att beakta i styrningen av ett företag. Den 

kulturella styrningen delas i sin tur upp i tre kategorier, nämligen klaner, värderingar 

och symboler. Malmi och Brown avser med den kulturella styrningen i sin modell de 

värderingar och sociala normer som påverkar beteendet hos medarbetare och chefer, där 

kommunikation inkluderas. Kulturstyrningen ska skapa en ram för de övriga delarna i 

modellen och avbildas därför högst upp, vilket framgår av figur 2. 

 

 
Figur 2: Omarbetad version av Malmi och Browns (2008:291) koncept för att studera 

ekonomistyrning, MCS som ett paket. 

 

En svår aspekt vad gäller styrningen av kulturer är att det ofta är ett område som är ut-

anför chefers kontroll, men det är en betydelsefull del av styrningen i organisationer 

eftersom det används för att reglera beteenden. 
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3.4.2.1 Klaner 

Ouchi och Price (1978) beskriver en klan som en kulturellt homogen organisation där 

gemensamma mål och värderingar delas av de flesta organisationsmedlemmarna. Det 

finns även i klanen en plan för hur målen ska uppnås genom samordning. Klanen ska 

fungera som en socialiseringsprocess där varje medlem sammanför sina egna individu-

ella mål med organisationens gemensamma mål. Malmi och Brown (2008) menar att 

socialiseringsprocessen ger medlemmarna värderingar och färdigheter. Klanerna kan, 

enligt Malmi och Brown, även liknas vid subkulturer som yrkesgrupper (till exempel 

läkare eller revisorer) eller andra grupper som skapar förbindelse till varandra som ex-

empelvis en avdelning i en organisation. 

 

Tanken med att länka samman de egna målen med organisationens är, enligt Ouchi och 

Price (1978), att skapa motivation hos medlemmarna i organisationsarbetet, samtidigt 

som individen får ut något av sina handlingar personligen så gynnas även organisation-

en. I och med att det finns gemensamma värderingar och målsättningar vet medlemmar-

na i klanen ofta hur saker bör göras och handlingarna kan därmed nästan ske på instinkt. 

För att en kombination av organisationens och den enskilde medlemmens värderingar 

och mål ska kunna samspela är det betydelsefullt att det är en låg omsättning av med-

lemmar, eftersom det krävs att de helt kan integrera med varandra i organisationen. Rör-

lighet ses, enligt Ouchi och Price (1978), för det mesta som något destruktivt då homo-

genitet och stabilitet är slagord i klaner. 

 

3.4.2.2 Värderingar 

Malmi och Brown (2008) menar att värderingar är organisatoriska definitioner som che-

fer hela tiden kommunicerar och försöker att betona för att medlemmarna ska anta dem. 

Styrning av värderingarna skapar syfte och inriktning för organisationen. Värderingarna 

kan uppenbara sig i organisationen på tre nivåer: 

● Organisationen anställer personer som har de värderingar som passar in på orga-

nisationens värderingar. 

● Individer socialiseras i organisationen för att förändra sina värderingar till att 

passa in på organisationens värderingar. 

● De värderingar som organisationen definierar och som individerna följer men 

som de inte personligen står för (individerna kan exempelvis ha ett annat bete-

ende hemma mot vad de har på arbetet). 

  

3.4.2.3 Symboler 

Malmi och Brown (2008) ser symboler som synliga uttryck som skapar och utvecklar en 

kultur. Kontorslandskap är ett exempel på symbol som kan symbolisera kommunikation 

och samarbete, men även krav på uniformer som poliser och militär har är en typ av 

symbol som uttrycker professionalism. Enligt Pettigrew (1979) skapar symboler känslor 

och frambringar handling hos medlemmarna. Dandridge, Mitroff och Joyce (1980) de-

finierar organisatorisk symbolism som ett uttryck för den underliggande karaktären, 

ideologin eller värdesystemet som finns i organisationen. Karaktären i organisationen 

kan begripliggöras genom symboler, vilka kan förstärkas eller kritiseras när förändring 

behöver ske.  
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3.5 Subkulturer vid förändring 

En subkultur skapas, enligt Locke och Guglielmino (2006), när det finns tydliga skill-

nader i de grundläggande antagandena om olika kulturella aspekter (exempelvis språket 

och betydelsen av belöningar). Subkulturer har ofta olika uppfattning om vad som är 

betydelsefullt, vilket visar sig markant då förändringar ska genomföras. Det är nödvän-

digt, i och med tendensen till skilda uppfattningar hos subkulturer, att det finns en ge-

mensam vision för organisationen som kommuniceras ut så att planerade förändringarna 

kan förankras i kulturen. Subkulturella grupper kan påverka strategin vid förändring på 

olika sätt. Genom att uppleva och se förändringar på olika sätt kan de komma med nya 

perspektiv och kreativa lösningar som underlättar förändringsprocesser, alternativt 

skapar subkulturen motstånd till förändringen och hämmar därmed eventuellt dess ut-

gång.  

 

I mogna organisationer finns det, enligt Schein (1992), ofta en eller flera subkulturer där 

medlemmarna har gemensamma erfarenheter av antaganden och övertygelser. Locke 

och Guglielmino (2006) menar att det är avgörande ifall subkulturerna har egenskaper 

som ligger i linje med den dominerande kulturen för att förändringen ska ta form i orga-

nisationen. Om subkulturerna och den dominerande kulturen överensstämmer kan den 

förstärkas, medan om kulturerna skiljer sig avsevärt kan instabilitet och dysfunktion 

skapas. Det är värdefullt i större förändringar att det finns en genomgripande enighet 

bland organisationsmedlemmarna om förändringen och att det finns uthållighet i pro-

cessen. Andra framgångsfaktorer vid förändringar är, enligt Locke och Guglielmino, att 

det uppstår känslor av delaktighet och engagemang bland de anställda i hela organisat-

ionen. 

 

Locke och Guglielmino (ibid) menar att de största skillnaderna mellan subkulturers tan-

kar ligger på de djupare kulturella nivåerna i Scheins modell, nämligen värderingar samt 

grundläggande underliggande antaganden. Exempelvis kan en slogan ha olika betydelse 

beroende på hur värderingarna ser ut. Organisatoriska ledare måste innan en betydande 

förändring, enligt Locke och Guglielmino, veta om vilka större subkulturer som finns i 

organisationen och ha förståelse för deras syn på processen. Schein (1992) menar att för 

att förstå gruppbeteenden, som varför de kan vara så olika och varför det finns svårig-

heter att förändra dem, är det viktigt att ha ett kulturellt perspektiv på förändringen. Ge-

nom att på en subkulturell nivå försöka förstå vad en förändring av grundläggande anta-

ganden, värderingar och beteenden kan innebära för medlemmarna, kan en större förstå-

else för deras eventuella motstånd byggas upp och ett mer realistiskt tänk kring hante-

ring av förändring. 

 

En aspekt som Locke och Guglielmino (2006) observerat i sin forskning är att när det 

finns en “befälsordning” eller hierarki i myndigheter, såsom ett universitet eller högs-

kola, så skadas kommunikationen. För att få subkulturer att integrera enklare underlättar 

det, enligt Locke och Guglielmino, att försöka luckra upp hierarkiska strukturer. Genom 

att skapa kedjor av kommunikation istället för att behålla en hierarkisk organisation kan 

fler öppna dialoger skapas. En förändring av det slaget kan, inom exempelvis akademin, 

göra att subkulturella skillnader överbryggar varandra och binder ihop institutionerna 

istället för att splittra dem från varandra. Schein (1992) menar att det kan uppstå pro-

blem när subkulturer ska integrera med varandra, eftersom de är olika, men anser att det 

kan vara betydelsefullt att i något skede fundera på möjligheterna det skapar. Om det 

går att få subkulturer att integrera är det, enligt Schein, ett tecken på att den domine-

rande kulturen besitter en styrka. 
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Locke och Guglielmino (2006) ställer upp sammanfattande punkter om hur subkulturer 

bör hanteras vid större förändringar: 

● Innan ett beslut tas om förändring är det betydelsefullt att ta i beaktande vilka 

subkulturer som organisationen har och hur deras värderingar och antaganden 

ser ut, för att kunna analysera hur reaktionen av förändringen förmodligen 

kommer att bli. Med hjälp av analysen kan en anpassad strategi för förändringen 

utformas till varje subkultur. 

● För att motverka motstånd bör för- och nackdelar samt motivering till beslut om 

förändringar kommuniceras till varje subgrupp. 

● Skapa en gemensam förståelse för anledningen till att förändringen genomförts. 

Öppen interaktion minskar splittringar bland subkulturella grupper. 

● Det som konkret skapat något positivt med förändringen bör visas upp och beto-

nas. 

● Låt förändringen få ta tid. Sätt upp långsiktiga och övergripande målsättningar 

för att ge subkulturerna utrymme att kunna kombinera de nya värdena och anta-

gandena med de redan befintliga.                        
 

3.6 En kombination av modellerna 

Det finns många forskare som alla har sin definition av vad som ingår i begreppet orga-

nisationskultur. För att operationalisera de olika teorier och modeller som tidigare tagits 

upp, till en enhet, visar tabell 1 en sammanställning av definitioner som skapar en gene-

rell modell av organisationskultur. 

 

Kulturaspekter Vad ingår/definition Referenser 

Artefakter/symboler Det som en utomstående kan se, höra och känna vid 

kontakt med en okänd organisation. Kan handla om 

allt från byggnader, produkter, varumärke och myter 

om organisationen till vilket språk man använder. De 

är synliga uttryck som skapar och utvecklar en kul-

tur.  

 

Kan även vara ett uttryck för den underliggande ka-

raktären, ideologin eller värdesystemet som finns i 

organisationen.  

 

Innefattar föremål, handlingar och relationer. De 

skapar känslor och frambringar handling hos med-

lemmarna. 

Dandridge et al. 

(1980), Malmi & 

Brown (2006), 

Pettigrew (1979), 

Schein (1992). 

 

 

Värderingar Organisatoriska definitioner som chefer hela tiden 

kommunicerar och försöker att betona för att med-

lemmarna ska anta dem. Handlar om en organisat-

ions sociala principer, mål och standarder som över 

tid har växt fram och accepterats. 

Malmi & Brown 

(2006), Schein 

(1992). 

 

Underliggande antagan-

den 

Kärnan för en organisations kultur. Oftast är medar-

betarna inte själva medvetna om de antaganden som 

finns inom organisationen utan de agerar omedvetet 

efter dem. De styr hur medarbetarna uppfattar situat-

ioner och hur de tänker och känner. 

Schein (1992). 
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Subkulturer/klaner En kulturellt homogen organisation där gemen-

samma mål och värderingar delas av de flesta orga-

nisationsmedlemmarna. Det finns även en plan för 

hur mål ska uppnås genom samordning. 

 

Skapas när det finns tydliga skillnader i de grundläg-

gande antagandena om olika kulturella aspekter. Har 

ofta egna uppfattningar om vad som är betydelse-

fullt, vilket visar sig markant då förändringar ska 

genomföras. 

 

En socialiseringsprocess av individer, där de får fär-

digheter och värderingar, som skapar förbindningar 

till enheter. Varje medlem sammanför sina egna 

individuella mål med organisationens mål. 

Locke & Gug-

lielmino (2006), 

Malmi & Brown 

(2006), Ouchi & 

Price (1978). 

 

 

 Tabell 1: En sammanställning utifrån ramverket av teori som uppsatsen bygger på.  

 

Symboler är ett uttryck som skiljer sig i betydelse mellan olika forskare och svävar där-

för mellan att både kunna liknas med artefakter och värderingar. Malmi och Brown 

(2006) har en tolkning av symboler som synliga uttryck vilka skapar kultur, likt Scheins 

(1992) artefakter, medan exempelvis Dandridge et al. (1980) ser symboler som under-

liggande karaktären och värdesystem, vilket mer liknar det som Schein samt Malmi och 

Brown kallar värderingar. 

 

En del som inte behandlas i tabellen men som finns i teorins tre första avsnitt är föränd-

ringar där människorna i organisationen är i fokus. För att knyta ihop resonemanget kan 

nämnas att fusioner innefattar ett risktagande, enligt Larsson et al. (2001b), där den 

mänskliga faktorn är avgörande. Det krävs beaktande av organisationskulturen för att 

kunna genomföra en större förändring i en organisation, enligt Locke och Guglielmino 

(2006), som även menar att människans stöd är betydelsefullt för fusionens utgång. Bar-

tels et al. (2006) lägger till att engagemang samt tro på samgåendet hos de anställda 

även är väsentligt och det behövs ett samspel mellan individens identitet och organisat-

ionens identitet för framgång.  
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4 Organisationskultur i praktiken 
I följande avsnitt redogörs för resultatet av den undersökningsmix som uppsatsen byg-

ger på. Inledningsvis berörs den förväntade förändringen gällande den mänskliga 

aspekten av fusionen och varumärket. Därefter behandlas vad respondenterna anser 

kännetecknar organisationskulturen på Hgo och avslutningsvis följer ett avsnitt baserat 

på tabell 1 i teorin (se sidorna 16-17), nämligen hur artefakter, värderingar, antaganden 

och subkulturer förväntas förändras i och med fusionen. 

 

4.1 Förändring med människorna i centrum 

Många av enkätrespondenterna är av uppfattningen att det inledningsvis efter fusionen 

kommer att vara kaotiskt, rörigt och förvirrat på nybildade Campus Gotland, men att det 

med tiden kommer bli bättre. Enligt Olle Jansson
1
 är det viktigt att se de första tre åren 

efter samgåendet som en utvecklingsfas, då det först efter fyra till fem år kommer kunna 

genomföras en ordentlig analys av sammanslagningen. Även enkätrespondenter har 

uttalat att det kommer ta några år innan Campus Gotland hittar sin nya roll inom UU. 

 

4.1.1 Fusioner är ett risktagande 

Att genomföra en sammanslagning är ett risktagande, enligt Jansson som menar att det 

är betydelsefullt att beakta risker när processer som samgåenden diskuteras. Det gäller 

att medvetandegöra de risker som finns så att de kan bearbetas på ett korrekt sätt. Att gå 

in i en fusionsprocess, skriver Jansson (2011), är detsamma som att gå in i en process 

som det är mycket svårt att veta utfallet av.  

 

Totalt avgörande för hur myndigheter lyckas med sammanslagningsprojekt anser The-

rese Iveby Gardell
2
 vara att organisationskulturen uppmärksammas och att kulturskill-

naderna mellan myndigheterna kan hanteras. Det viktigaste i processen kan vara att hitta 

kulturskillnaderna så att de kan lyftas upp och diskuteras för att det ska kunna konstate-

ras att det finns olikheter men att de inte är ohanterliga. 

 

4.1.2 Orosmoment i fusionen 

Iveby Gardell framhäver att det är ett stort arbete att slå ihop två myndigheter och att det 

därmed finns många orosmoment. Svårigheterna ligger bland annat i att få ihop alla 

processer så att det fungerar och att det unika i det lilla lärosätet i jämförelse med det 

stora lyfts fram. Det finns, enligt Iveby Gardell, risk för att det stora universitetet tar in 

överbyråkrati till den lilla högskolan eftersom de behöver helt andra strukturer. En an-

nan farhåga är att individer, ämnen och kulturen på Hgo inte klarar av skiftet till att 

tänka världsledande och i vidare banor. Jansson menar att det inte kommer accepteras 

lägre krav vid Campus Gotland än vid andra delar av UU och risken finns därmed att 

anställda vid Hgo inte kommer anses hålla måttet och därmed bytas ut. 

 

                                                 
1
 Olle Jansson prorektor Hgo, intervju den 8 april 2013. 

2
 Therese Iveby Gardell förvaltningschef Hgo, intervju den 9 april 2013. 



19 

 

Samgåendet kommer skapa både arbetsbrist och nya arbeten, skriver Jansson (2011) och 

även intervjurespondenterna tror på ett liknande utfall. I närtid ser inte Iveby Gardell att 

det kommer ske varken neddragningar eller ökningar av personal, men enligt målen ska 

antalet anställda i helhet öka vid Campus Gotland. Det kan, enligt Jansson och Iveby 

Gardell, ske en viss omfördelning av personal och individer kan få andra uppgifter men 

totalt sett kommer det inte ske några neddragningar. Erika Sandström
3
 tror att persona-

len ökar eftersom det finns en uttalad ambition att antalet studenter och lärare på Cam-

pus Gotland ska öka mot vad det varit på Hgo. Vidare menar Sandström att eftersom 

utbudet av ämnen ökar i jämförelse med tidigare så kommer personalstyrkan öka av 

bara den anledningen. På längre sikt vartefter verksamheten utvecklas kommer det där-

emot, enligt Christer Waldenström
4
, behövas nya personer och kompetenser på Campus 

Gotland och möjligtvis kommer det inte finnas behov av de kompetenser som finns vid 

Hgo idag. Enligt Waldenström är det en långsiktig förändring som sannolikt skulle ha 

skett även utan samgåendet eftersom verksamheten inte är statisk. 

 

En strukturfråga som diskuterats är att det finns en risk att Campus Gotland prioriteras 

bort, förlorar sin identitet och får en försämrad service, vilket gör att verksamheten kan 

komma att försvagas (Hgo 2012). Enligt Waldenström finns det en allmän oro att Cam-

pus Gotland kommer att marginaliseras och glömmas bort eftersom verksamheten på 

Gotland är så liten i jämförelse med den alternativa verksamheten i Uppsala. Även 

Iveby Gardell menar att det inom personalstyrkan på Hgo finns en uttalad oro att verk-

samheten på Gotland inte kommer vara lika betydelsefull i framtiden när fusionen skett. 

Det finns även oro över att inte kunna skapa ett sammanhållet Campus Gotland, som 

personalen varit vana med. Att behålla sammanhållningen och gemenskapen när de an-

ställda splittras upp på olika institutioner i Uppsala är något som Sandström menar har 

diskuterats mycket på Hgo. 

 

I enkätundersökningen framkom det att flertalet respondenter tror att Hgo:s organisat-

ionskultur helt kommer ersättas av UU:s organisationskultur. En respondent menar att 

Campus Gotland måste visa starkt självförtroende för att inte bli överkörda av UU. Om 

det görs en gradering av hur stor risk det är att Hgo kommer att slukas av UU och för-

svinna så tror både Iveby Gardell och Waldenström att risken är liten. Däremot menar 

Iveby Gardell att vissa ämnen kan få svårare att överleva beroende på vilken struktur 

UU väljer att ha och vad de vill satsa på. Ämnen på Gotland kommer även att kunna 

växa, eftersom det lämpar sig bättre att etablera vissa ämnesområden i den gotländska 

miljön. Iveby Gardell menar att människorna på framtida Campus Gotland förmodligen 

kan komma att känna sig uppslukade lite från och till eftersom UU är kraftfulla och 

mycket större, vilket kan leda till att det uppstår lite mindervärdeskomplex. Sandström 

ser ingen risk att verksamheten på Gotland kommer att läggas ned eftersom UU inte 

skulle vilja det då de ser fördelarna med samgåendet, vilket även Iveby Gardell och 

Waldenström påtalar. 

 

Att Campus Gotland kommer finnas kvar om 20 år är Jansson övertygad om, men att 

verksamheten då inte nödvändigtvis kommer vara fylld av det positiva som finns idag. 

Det finns en risk att Hgo:s själ försvinner, som närheten mellan människor, prestigelös-

heten och den personliga atmosfären. Hgo vill, enligt Iveby Gardell, försöka bevara det 

som är gott i kulturen till framtida Campus Gotland genom att människorna som finns 

kvar på Gotland fortsätter att kommunicera med varandra. Det är betydelsefullt att 

                                                 
3
 Erika Sandström tillförordnad rektor Hgo, intervju den 10 april 2013. 

4
 Christer Waldenström verksamhetscontroller Hgo, intervju den 24 april 2013. 
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kunna behålla identiteten och inte tappa bort den, vilket Iveby Gardell tror uppskattas av 

UU. Sandström menar också att det i slutändan är de anställda som jobbar på Campus 

Gotland som får försöka behålla en övergripande ”Campus Gotland- känsla”, samtidigt 

som samarbete sker med respektive institution i Uppsala. 

 

4.1.3 Delaktighet och kommunikation är nödvändigt i fusioner 

Delaktighet hos personalen i samgåendets process är nödvändig, skriver Jansson (2011), 

om sammanslagningar ska komma ifråga. Finns enigheten så skapas också positiva ut-

fall, påtalar Jansson, och det är därför betydelsefullt att uppmuntran av personal sker 

från de i ledande positioner under processens gång. Jansson (2011) menar att det krävs 

dialog i organisationen och en vilja att försöka förstå andras behov och perspektiv. Ett 

gemensamt ansvar är eftersträvansvärt där det även finns intresse för medarbetarnas 

arbetsuppgifter och grunden för att det ska fungera ligger i ett värdegrundsarbete. 

 

Enkätrespondenterna uttrycker oro över att beslut och viktiga diskussioner hamnar långt 

ifrån Gotland, vilket gör att delaktigheten minskar för varje organisationsmedlem. Det 

finns också en tro att det blir svårare att genomföra egna projekt och idéer samt att per-

sonal på framtida Campus Gotland får minskat inflytande och delaktighet, både vad 

gäller beslut och påverkan i övrigt. En enkätrespondent menar att en övergripande 

kommunikation mellan Campus Gotland och UU absolut är nödvändig. Om båda parter 

lyssnar på varandra kommer samgåendet, enligt respondenten, att lyckas. Samtidigt me-

nar en annan enkätrespondent att en stor organisation med äldre kultur och tradition 

troligen kommer ha mycket svårt att lyssna på en yngre organisation som präglas av 

nytänkande. 

 

4.1.4 Långt till makten 

Lärare vid Hgo kommer, enligt Jansson, ha ett långt geografiskt avstånd till sina chefer 

och prefekter som arbetar i Uppsala, vilket kan leda till att det inte byggs upp en nära 

relation dem emellan. Campus Gotlands lärare kan då få svårare att veta vem de ska 

vända sig till vid problem, samt kan det uppstå en känsla av isolering. Enligt Wal-

denström finns det en personlig kontakt på alla nivåer vid Hgo, vilket det inte kommer 

finnas i framtiden då Campus Gotland inordnas i en ny hierarki som de måste förhålla 

sig till. Närheten till exempelvis administration och personalfrågor ser inte Sandström 

som problematisk eftersom funktionerna kommer att finnas kvar på Gotland. Sandström 

menar dock att det möjligtvis kan vara ett problem att de människor som sitter på makt 

över pengarna finns i Uppsala. Iveby Gardell menar att människorna i vissa fall kommer 

att känna sig lite långt borta från de som bestämmer, vilket de får acceptera eller ej, men 

de måste förhålla sig till det. 

 

Av enkätundersökningen kan konstateras att närheten till rektor och administration är 

något som många tror kommer att försvinna helt. Aspekter som flertalet av personalen 

som deltagit i enkätundersökningen betonar är att det därmed kommer att bli ett mer 

tungrott arbete med långsamma beslutsprocesser och minskad flexibilitet. Det kommer 

dock trots den minskade närheten ändå skapas större frihet, tydligare rutiner samt tydli-

gare beslutsvägar och ansvarsfördelning. Förväntningar som finns bland personalen som 

besvarat enkäten är att administrationen på UU har struktur i arbetet vilket kommer leda 

till goda rutiner även på Campus Gotland. Det kommer att vara ett mer långsiktigt, sta-

bilt arbete och högre krav kommer ställas på framförhållning och planering. En respon-
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dent tror inte att det blir några problem för Campus Gotlands personal att anpassa sig 

eftersom de tillhört en liten organisation och varit vana vid att byta till nya riktlinjer. 

Långt avstånd till UU kan ses som något negativt men en enkätrespondent menar att 

avståndet kan ha positiv inverkan på organisationskulturen genom att tid och energi 

läggs på kommunikation och tydlighet. 

 

4.1.5 Varumärket förväntas stärkas av samgåendet 

Något som antas ge en positiv effekt för Hgo av samgåendet är att det blir lättare att 

rekrytera kompetent personal och få högre status tack vare Uppsalas varumärke. Utbild-

ning och forskning inom Hgo förstärks av samgåendet och får högre internationell för-

ankring (Hgo 2012). Tron finns att en fusion leder till högre attraktionskraft för elever 

att söka sig till UU-Campus Gotland än vad som varit till Hgo samt att utbildningen kan 

utvecklas med stöd av UU. I enkätundersökningen bland personalen på Hgo svarade 

medarbetarna på hur de trodde att varumärket påverkas vid en sammanslagning med 

UU. Där svarade 81,4 % att det kommer att stärkas, 15,3 % att det kommer att försvagas 

och 3,4 % trodde inte att varumärket påverkas alls. 

 

Samtliga intervjurespondenter menar att varumärket kommer att stärkas. Enligt Jansson 

kommer det att bildas ett nytt varumärke som i sig kommer bli oerhört mycket starkare 

än Hgo:s. Jansson tror även att varumärket kommer stärkas nationellt sett då Hgo kom-

mer ingå i UU. Verksamheten på Gotland går från att vara den minsta högskolan i Sve-

rige, med en svag nationell röst, till att bli en del av landets största universitet. Enligt 

Sandström kommer varumärket förmodligen stärkas eftersom Gotland är ett starkt va-

rumärke i sig självt och till det läggs Uppsalas akademiska prestige. Varumärket UU – 

Campus Gotland tror Waldenström kommer synas tydligare och bli mer känt och spritt 

landet runt. UU är världsledande, vilket kommer smitta av sig på Campus Gotland på ett 

eller annat sätt. 

 

4.2 Hgo:s organisationskultur är personlig och informell 

Det är, enligt Iveby Gardell, viktigt hur organisationskulturen är för hur resultatet av 

sammanslagningen blir i slutändan och det bygger på hur de anställda trivs med sitt ar-

bete. Jansson anser att Hgo:s organisationskultur har en småskalighet som leder till en 

personlig atmosfär där individer har lätt att komma in och känna sig sedda och bekräf-

tade. Avigsidan med småskaligheten är att det kan finnas en brist på professionalitet och 

struktur kring vilka krav som ställs på medarbetarna. Småskaligheten lockar till att lösa 

problem på ett informellt sätt, vilket kan vara positivt för individen men förödande för 

organisationen. Inom kulturen vid Hgo finns det, enligt Waldenström, en del informella 

makt-hierarkier, personer som har en position att påverka utan att nödvändigtvis vara 

beslutande chef. Hgo har varit tvungna att snabbt ställa om verksamheten efter olika 

idéer och det har därmed varit nödvändigt med det informella arbetssättet. 

 

Utmärkande för Hgo:s organisationskultur är snabbheten, enligt många enkätresponden-

ter som menar att beslut kan fattas snabbt (dels på grund av korta beslutsvägar) och på 

så vis kan även problem lösas fortare. Den flexibilitet som Hgo besitter gör att organi-

sationen kan anpassa sig efter omständigheter och problem som uppkommer. Det finns 

fördelar med det informella arbetssätt som Hgo har, men det finns även problem då det 

blir för informella processer, exempelvis att beslut fattas för snabbt. 
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Hgo är, enligt Iveby Gardell, utmärkande genom att det finns en kombination av stor 

prestigelösheten och respekt. Människorna på Hgo har nära till varandra och värdesätter 

varandras synpunkter. I organisationens kultur välkomnas synpunkter utan att de blivit 

efterfrågade. Iveby Gardell anser att människorna på Hgo är personliga och intresserade 

av individerna bakom titlarna. Det handlar mer om att en individ kan något än att de har 

en viss status eller utbildning. De allra mest karriärinriktade lärarna och forskarna som 

har fokus på ett professorsyrke och karriärstegen under armen finns, enligt Sandström, 

ofta inte på Hgo. I så fall befinner de sig där under en kort period innan de går vidare till 

nästa jobb. De flesta anställda på Hgo är generellt sett mer intresserade av undervisning 

och handledning av studenter än karriär. Det är inte så betydelsefullt för människorna på 

Hgo vem som är professor och vem som inte är det, menar Sandström. Det finns, även 

enligt några enkätrespondenter, ett gott bemötande mellan människor på Hgo som ses 

som individer, oberoende av deras formella roller. Hjärta och gemenskap är ord som 

framkommer tillsammans med att det är högt i tak mellan medarbetarna. 

 

Närhet är ett begrepp som många enkätrespondenter använde frekvent gällande Hgo:s 

organisationskultur, dels i allmän bemärkelse men betoningar fanns på närheten mellan 

individer, närheten till beslut, studenter och administration. Många menar att det finns 

en öppenhet och delaktighet inom organisationen som gör det möjligt för gemene man 

att påverka. Den platta organisationen gör att varje medarbetare har nära till beslutande 

organ och det är lätt att kommunicera. Sandström menar att det inte är någon på Hgo 

som drar sig för att, på gott och ont, gå in till rektorn för en diskussion. På Hgo har 

människorna även ett personligt tilltal och är nära studenterna, menar Iveby Gardell. 

Alla administratörer har exempelvis på något sätt studentkontakt vid något tillfälle, vil-

ket underlättar för förståelsen. 

 

Jansson menar också att Hgo:s organisationskultur präglas av något personligt och in-

formellt, som även skulle kunna ses som oprofessionellt. Det är vanligt, enligt Jansson, 

att mindre och informella kulturer som Hgo inte sätter upp tillräckligt höga mål för sig 

själva. Aspekter som framkom av enkäten var att organisationskulturen har avsaknad av 

akademisk kompetens och akademikerförakt. En respondent uttrycker det som att Hgo 

är ”en organisation med entusiastiska amatörer” och en annan menar att det finns många 

generalister och få specialister, vilket gör att många har synpunkter på allt som händer i 

organisationen. 

 

Det finns bland enkätrespondenterna några som även menar att Hgo inte består av en 

organisationskultur utan av flera kulturer och att det därmed inte går att säga vad som är 

Hgo:s organisationskultur. Subkulturerna skiljer sig, enligt respondenterna, mycket mel-

lan institutionerna men en respondent menar dock att det ändå finns en kärna av gemen-

samma värderingar som delas. 

 

4.3 Campus Gotlands förväntade organisationskultur 

Det finns enligt Jansson (2011) en risk att det gotländska perspektivet försvinner i sam-

gåendet ifall UU inte ser och förstår de kvaliteter som Hgo har. Waldenström anser att 

den kultur som funnits vid Hgo försvinner i sammanslagningen. Det finns dock mål att 

Campus Gotland ska behålla en del av det positiva från Hgo:s organisationskultur som 

exempelvis närheten mellan människor. 
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Något som Jansson, Iveby Gardell och enkätrespondenter påpekar är att arbetsuppgifter 

för de anställda vid Campus Gotland kommer bli mindre generella än vad de varit vid 

Hgo, vilket kommer leda till en högre professionalisering. En kombination mellan flexi-

biliteten som finns vid Hgo och forskningstraditionen på UU leder, enligt en enkätre-

spondent, till stora utvecklingsmöjligheter för Campus Gotland. Enligt ett styrdokument 

(Hgo, 2012) kommer Campus Gotland att förändras snabbt i början av samgåendet för 

att förstärka kvalitet och profilering. 
 

4.3.1 Förändring av artefakter/symboler 

Samtliga intervjurespondenter är överens om att byggnaderna som nyttjas vid verksam-

heten på Gotland inte kommer att ändras på grund av samgåendet. Iveby Gardell tror 

dock att gotlänningarna kommer att se på byggnaden på ett annat sätt i och med att det 

kommer stå Uppsala universitet utanför entrén, det kan skapa en konstig känsla hos 

dem. Vidare belyser Iveby Gardell att Hgo och dess byggnader varit otillgängliga för 

dem som inte studerat där, och det finns en risk att avståndet till det övriga samhället 

ökar då högskolan övergår till att vara ett universitet. 

 

Jansson poängterar att ett mål för Campus Gotland är att öka antalet studenter och 

mängden forskning som bedrivs på Gotland på så sätt kommer samhället se mer av 

verksamheten. Det finns, enligt Jansson, även planer på att utöka användandet av verk-

samhetsförlagd utbildning på Gotland vilket kommer leda till att verksamheter och 

samhället i övrigt kommer få mer kontakt med Campus Gotland. Vidare kommer varu-

märket Uppsala universitet – Campus Gotland att synas mer och nämnas i sammanhang 

där Hgo aldrig tidigare nämnts. 

 

Waldenström anser att dokument och beslut är artefakter som kommer att förändras 

genom sammanslagningen. Campus Gotland kommer att vara en del av UU och därmed 

kommer även de dokument och handlingar som nu finns vid UU även gälla vid verk-

samheten på Gotland efter 1 juli. Sandström menar att de enda dokument som lärare 

läser är de kursplaner och litteraturlistor som finns, eftersom de har en praktisk relation 

till dessa. Policys och riktlinjer anser Sandström att de flesta inte är medvetna om och 

på så vis kommer de heller inte att bli någon skillnad i och med sammanslagningen. 
  

4.3.2 Förändring av värderingar 

Enligt Iveby Gardell kommer det bli mer stabilitet kring frågor gällande värderingar vid 

verksamheten på Gotland. Hgo har under sin levnadstid inte hittat sin identitet men då 

samgåendet genomförs kommer Campus Gotland direkt ta till sig UU:s identitet. Även 

Sandström menar att de uttalade värderingarna vid verksamheten på Gotland kommer 

förändras och att förändringarna kommer vara mycket påtagliga när förslag till mål och 

strategier för Campus Gotland bestäms. 

  

Det kommer bli en stor skillnad kring mål och strategier, anser Jansson, då Campus 

Gotland kommer ingå i ett lärosäte som formulerar målsättningar om att vara världsle-

dande vilket inte förekommit vid Hgo. Campus Gotland kommer ha egna mål och stra-

tegier men som, enligt Waldenström, kommer att anpassas till de mål och strategier som 

finns vid UU. Otydligheten som ofta finns i mål och strategier ser Sandström som ett 

problem men tror att de kommer att bli, i och med fusionen, viktigare än vad de varit 

tidigare, eftersom det ses som det enda som kan hålla ihop Hgo:s medarbetare även efter 

samgåendet. 
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Högre krav och en högre grad av professionalisering är något som Jansson och flertalet 

enkätrespondenter påpekar kommer ställas vid Campus Gotland än vad det gjorts vid 

Hgo. Det kommer skapas en mer formell kultur där gemene man har mindre möjlighet 

till påverkan än vad de har vid Hgo idag. Enligt enkätrespondenter blir det en mer for-

mell kultur då medarbetarnas avstånd till sina chefer ökar, möjligheterna till snabba 

lösningar försvinner då och det kan därför skapas irritation och uppgivenhet av att inte 

kunna agera som vanligt. Campus Gotland kommer, enligt Iveby Gardell och enkätre-

spondenter, vara mindre flexibelt än vad Hgo varit. Det kommer även skapas längre 

beslutsvägar då de administrativa processerna och riktlinjerna för hur arbetet ska ge-

nomföras kommer från avdelningarna i Uppsala. 

  

Waldenström tror att Campus Gotland kommer att få anpassa sig rejält till den rådande 

organisationskulturen vid UU, det vill säga en mer hierarkisk och byråkratisk kultur 

med central styrning. Enkätrespondenter tror att det därmed kommer bli ett försämrat 

arbetsklimat och minskad närhet mellan individerna vid Campus Gotland. Jansson ut-

trycker en oro över att förändringen av värderingarna kan ske utan att den personliga 

atmosfären försvinner. 

   

4.3.3 Förändringen av de grundläggande antagandena 

Jansson anser att det finns en positiv avsaknad av akademiska hierarkier vid Hgo och 

reflekterar: ”Vid UU fnyses det åt en person som inte har doktorerat och tittar upp med 

en överdriven respekt åt professorer”. På ett sätt har de slutat behandla varandra som 

människor, istället behandlar de varandra som positioner och ofta i ett hierarkiskt tän-

kande som, enligt Jansson, inte alls är gynnande för kreativiteten. 

  

Enligt Waldenström ligger den plågsamma utvecklingen för många vid Hgo i föränd-

ringen av de grundläggande underliggande antagandena. Då de är omedvetna och per-

soner tar de för givna kan det komma som en överraskning att de inte längre gäller. 

Verksamheten vid Gotland får helt enkelt vänja sig vid en ny tillvaro i UU:s regi, det 

kommer förändra både tankar och känslor hos många vid verksamheten på Gotland tror 

Waldenström. 

  

I och med sammanslagningen kommer Hgo tappa sina underliggande antaganden, me-

nar Iveby Gardell, som tror att det kommer att fantiseras mycket om det individerna i 

organisationen inte egentligen vet något om. Förutfattade meningar stärks och det är 

mycket som kommer att tas för givet, utan att det behöver vara sant. Vidare tror Iveby 

Gardell att människorna på Campus Gotland kommer att vara vilsna i början av samgå-

endet då de tappat lite av de grundläggande antagandena, vilket kan bli en jobbig pro-

cess och konstaterar: ”Människorna på Hgo vet mer om sig själva idag än vad de kom-

mer att veta den 1 juli, då de ska identifiera sig med något nytt som de inte känner till 

fullt ut”. Sandström å andra sidan tror att människorna på Hgo kommer att behålla sitt 

förhållningssätt oavsett var de befinner sig. Både UU och Campus Gotland kommer 

förmodligen, enligt Sandström, att uppleva kulturskillnaderna lite problematiska ef-

tersom det finns en vana att agera på ett visst sätt. 
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4.3.4 Subkulturer kan bildas i mötet 

Utefter UU:s regler och riktlinjer om organisationsstruktur kommer Hgo att integreras 

med UU. Samtidigt ska en egen identitet skapas för Campus Gotland, vilket ses som en 

utmaning men även som ett sätt att hitta lösningar för universitetet som helhet (Hgo 

2012). 

  

4.3.4.1 Campus Gotland integrerad del av UU eller subkultur? 

Jansson, Sandström samt 52,5 % av enkätrespondenterna tror att Campus Gotland kan 

komma att fungera som en subkultur till UU. I de flesta fall läggs en betoning på att det 

kommer skapas en subkultur i positiv bemärkelse, att Campus Gotland kommer arbeta 

mer med förnyelse och tvärvetenskapliga möten. Jansson anser att Campus Gotland kan 

bli en subkultur som utvecklas utefter sina egna förutsättningar och att kopplingen till 

Uppsala blir svag, det finns då en risk att Uppsala i ett skede tittar på verksamheten på 

Gotland och känner att det inte är deras verksamhet och att den då läggs ned. 

  

Enligt Jansson finns vissa ämnesområden och avdelningar vid Hgo där anställda går in i 

sammanslagningen med en bevakande syn kring att hålla kvar det som är. Det är en po-

tentiell konflikt mellan samgåendet i sig, vilket är en handling som siktar mot förnyelse, 

och representanter från ämnen och avdelningar som har en bevarande inställning i sam-

gåendet. Tre av enkätrespondenterna tror att det kan skapas en distinktion mellan Cam-

pus Gotland och UU, och en kultur som präglas av ”vi-de” tänkande. Campus Gotland 

skapar då en egen organisationskultur och risken blir därmed att det kan bildas utanför-

skap i organisationen. En enkätrespondent menar att personal på Campus Gotland 

kanske börjar ta egna beslut, utan UU:s vetskap. 

  

Flertalet enkätrespondenter pekar på att det till en början i samgåendet kommer skapas 

en subkultur vid verksamheten på Gotland, men att de olika kulturerna över tid kommer 

smälta samman. Både Iveby Gardell och Waldenström menar att Campus Gotland 

kommer att integreras med UU till viss del men att det också ska råda en annan sorts 

kultur vid verksamheten på Gotland än den i Uppsala. Administration och lärargrupper 

kommer att integreras och den kvalitetssäkring och de övergripande värderingarna som 

råder vid UU kommer även att gälla vid Campus Gotland. Iveby Gardell hoppas däre-

mot att Campus Gotland får en egen identitet och att arbetsmiljön kommer skilja sig 

från den vid UU. Waldenström har förhoppningar om att närheten som finns mellan 

lärare och studenter vid verksamheten kommer bestå. Även 18,6 % av enkätresponden-

terna framhäver att Campus Gotland till viss del kommer att integreras med UU. Verk-

samheten på Gotland kommer vara en unik del av UU och det medför att en annan sorts 

kultur bildas. 

  

Vid enkätundersökningen svarade 13,6 % av respondenterna att de tror att Campus Got-

land helt kommer bli en integrerad del av UU. Anledningar som angetts är att beslut 

som berör Campus Gotland kommer att tas vid UU, därav kommer även rutiner och 

system vid Campus Gotland att implementeras från UU. En av enkätrespondenterna 

sammanfattar diskussionen med att det bör finnas en balans mellan ett Campus Gotland 

som helhet och att det även finns samarbete mellan personalen och institutionen i Upp-

sala, vilket den nya administrationen vid Campus Gotland och ledningen på UU måste 

bevaka. 
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4.3.4.2 Risk för andra subkulturer 

Jansson, Iveby Gardell, Waldenström och många av enkätrespondenterna tror samtliga 

att det kommer bildas subkulturer bland de olika ämnesområdena på Campus Gotland. 

Att ämnesområdena isolerar sig och bara jobbar mot sina respektive institutioner i Upp-

sala är en farhåga som många delar. Verksamheten på Gotland tappar då den närhet och 

det ämnesöverskridande tänkandet som tidigare varit Hgo:s signum. Jansson ser en risk 

att Campus Gotland blir uppdelat i de 16 institutioner som kommer vara verksamma där 

och att lärare och studenter inte känner att de ingår i en helhet. Flertalet enkätresponden-

ter påtalar därför vikten av att det finns individer och organisationsstrukturer som ser till 

att Campus Gotland blir kvar som en helhet. Sandström ser en risk att det uppstår sub-

kulturer då nya ämnesområden kommer till Campus Gotland och att de inte kommer 

integreras med helheten. 

  

4.3.4.3 Det bästa av två världar 

Jansson (2011) menar att det är svårt att hitta två så skilda lärosäten i Sverige som Hgo 

och UU. Ömsesidig respekt och nyfikenhet menar Jansson därför är betydelsefullt och 

de samgående myndigheterna hela tiden bör anstränga sig för att bemöta olikheterna. 

Det viktiga för att lyckas i fusionsprocessen är, enligt Iveby Gardell, att våga hantera 

kulturskillnaderna och inte vara rädd för dem. Samgåendet siktar enligt Jansson på att få 

ut ”det bästa av två världar”, att verksamheten på Gotland bevarar sin personliga och 

småskaliga atmosfär samtidigt som det sker på en plattform av struktur och kvalitet in-

hämtat från UU. Två enkätrespondenter påpekar att de två kulturerna behöver varandra, 

att ta det som är positivt från båda världarna och göra något ännu bättre. Samtliga inter-

vjurespondenter och 61,4 % av enkätrespondenterna tror att det är möjligt att kombinera 

Hgo:s och UU:s organisationskulturer. Ingen av de 15 administratörer som besvarat 

enkäten tror att Hgo och UU:s kulturer är oförenliga. Av de som har en annan befattning 

än lärare eller administratör är det lika många som tror att Hgo och UU:s kulturer kan 

kombineras som tror att de är oförenliga. 

 

Själva idén med samgåendet, enligt Waldenström, är att utnyttja de kulturella skillna-

derna. Waldenström tror att kulturerna vid Campus Gotland och UU kommer förbli 

skilda och att det är fördelaktigt. Jansson anser att fusioner blir lyckade om det positiva 

från båda kulturerna kan smältas ihop och bevaras så att 1+1=3. Lyckas inte samman-

smältningen kan det innebära att de två olika kulturerna finns kvar och existerar paral-

lellt med varandra tills den ena segrar och den andra försvinner. Den segrande kulturen 

har då kvar sina positiva och negativa aspekter, medan den förlorande kulturens positiva 

aspekter går förlorade. Flera respondenter av enkätundersökningen menar att stora skill-

nader mellan organisationer kan underlätta vid fusioner, det skapas då inte samma 

maktkamp som skulle uppstå om två jämlika organisationer slogs ihop: ”Stora skillna-

der bidrar ofta till nya kreativa lösningar”. 

  

Ett skäl till att Hgo ville genomföra samgåendet, enligt Sandström, var skillnaden i par-

ternas organisationskulturer. Hgo är litet och flexibelt, vilket ibland kan vara kontrapro-

duktivt eftersom det kan leda till att beslut fattas för snabbt utan tillräckliga underlag. 

Hgo ville gå in i en organisation som är mer genomadministrerad, samtidigt som insik-

ten finns att det kan bli en jobbig omställning. En enkätrespondent anser att det är vik-

tigt att UU faktiskt ser ett egenvärde i det unga och lite flexiblare arbetssättet som finns 

på Gotland för att samgåendet ska bli framgångsrikt. 
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En framgångsfaktor för att en fusion skall bli lyckad är, enligt Jansson, att kulturskillna-

derna medvetandegörs i båda organisationerna. Då kan de positiva aspekterna i de olika 

kulturerna synliggöras och ett gemensamt arbete utföras för att försöka bevara dem. 

Kommunikation och kulturskillnader kan antingen välkomnas eller behandlas med 

skepticism, menar Iveby Gardell som blir mer och mer övertygad om att hela processen 

är ett kultur- och kommunikationsprojekt där kulturskillnaderna behandlas. En enkätre-

spondent är övertygad om att det går att kombinera kulturerna, men det kommer att krä-

vas mer arbete och mer aktiv inblandning från ledning än vad någon insett. 

  

Iveby Gardell anser att verksamheten i Uppsala måste hitta ett sätt att bilda en ny kultur 

tillsammans med forna Hgo. För att kulturen sedan ska bli integrerad på båda platserna 

är det endast en fråga om tid. Sandström menar att det på individnivå kommer det vara 

svårt att vänja sig vid en annan typ av organisation men Iveby Gardell påpekar att även 

om det kan ta väldigt lång tid så byts människorna som bär kulturen och värderingarna 

ut och kulturerna integreras. 

 

4.4 Sammanställning av de praktiska undersökningarna 

Av de praktiska undersökningarna framgår att när en fusion ska genomföras så innefat-

tar det risker och en hel del orosmoment, dels eftersom det finns svårigheter att förutse 

utfallet av förändringen. Oron består även i att få ihop alla processer eftersom det krävs 

ett stort arbete att slå ihop två myndigheter, att verksamheten på Campus Gotland i 

framtiden kanske prioriteras bort samt att organisationskulturen som funnits på Hgo 

försvinner. Det är betydelsefullt att personer med ledningspositioner uppmuntrar med-

arbetare och håller dem underrättade om vad som sker under processens gång. Kontinu-

erlig kommunikation tillsammans med enighet hos människorna i organisationen angå-

ende fusionen ses som förutsättningar för att den ska bli lyckad. 

 

Hgo:s organisationskultur innan samgåendet kan utefter undersökningen sammanfattas 

som snabb, informell och personlig. Egenskaperna har både för- och nackdelar då ex-

empelvis beslut går snabbt, varje medarbetare har möjlighet att påverka och flexibilite-

ten gör att organisationen kan anpassa sig efter förändringar, men samtidigt kan det 

skapas för snabba och oförankrade beslut. Den personliga atmosfären är unik för små 

lärosäten och det finns oro kring att den kan komma att försvinna i och med samgåen-

det. Förväntningar finns även på att delaktigheten kommer att försämras med fusionen, 

då avståndet mellan Campus Gotland och UU kommer vara stort. Dels kommer perso-

nalen på Campus Gotland vara långt från beslut och viktiga diskussioner samt kommer 

varje person inte kunna påverka lika mycket som tidigare. De som varit anställda på 

Hgo förväntas få mer specifika arbetsuppgifter mot de tidigare mer generella. I och med 

skillnaderna som finns mellan lärosätena, där UU har en hierarkisk uppbyggnad som 

innefattar ett långsamt och formellt arbetssätt med stabila processer, kommer det ta tid 

innan kulturerna kommer att kunna integrera. Vad som enligt undersökningen står klart 

är även att de flesta respondenterna förväntar sig ett starkare varumärke när Hgo går in i 

UU som Campus Gotland.  

 

Utifrån tabell 1 (se sidorna 16-17) kommer artefakter/symboler, värderingar och grund-

läggande antaganden alla att förändras i och med samgåendet, men i olika grad. Arte-

fakter/symbolerna förväntas inte förändras så mycket men samhället förväntas få mer 

kontakt med Campus Gotland än vad som tidigare varit fallet och små ändringar kom-

mer ske, som exempelvis att en ny skylt ska hängas upp över entrén vilket kan skapa 
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olika känslor hos människor. Samgåendet förväntas skapa större stabilitet kring värde-

ringsfrågor och mer formella mål samt strategier där Campus Gotland kommer skapa 

egna mål och strategier för verksamheten på Gotland. Värderingarna kommer förmodli-

gen förändras och förväntas anpassas efter hur värderingarna är på UU. De grundläg-

gande antagandena förväntas ändras mycket efter fusionen och risken finns att de tappas 

helt. Waldenström påtalar att förändringarna i de grundläggande antagandena förmodli-

gen är de mest smärtsamma. Angående subkulturer så tror hälften av både enkätrespon-

denterna och intervjurespondenterna att Campus Gotland kommer bli en subkultur till 

UU. De flesta av respondenterna anar även att det kommer bildas subkulturer mellan de 

olika institutionerna, som kan leda till ett splittrat Campus Gotland. Risken blir att hel-

heten försvinner och ett “vi-de”-tänkande skapas, vilket enligt intervjurespondenterna 

ska undvikas genom att bemöta olikheterna och hantera kulturskillnaderna genom dis-

kussion. De flesta tror att Campus Gotland kommer bli en subkultur, men ändå integre-

ras i det övergripande UU. Intervjurespondenterna menar att förhoppningen är att kunna 

behålla det småskaliga som funnits på Hgo och kombinera det med UU:s stabilitet och 

prestige. 
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5 Diskussion och analys 
Mest positiv inställning till samgåendet utifrån enkätundersökningen fanns hos admi-

nistrationen. Kanske har det att göra med att det förväntas skapas mer stabilitet och 

”ordning och reda” i besluten som kanske kan underlätta deras arbete. Det framgår även 

att det endast är lärare som tror att verksamheten på Gotland kommer försvinna helt. 

Dock är det fler lärare än administratörer som deltagit i undersökningen. 

 

5.1 Risker bör betänkas innan fusioner 

Även om Larsson et al. (2001b) påtalar att fusioner är riskfyllda företeelser som kan 

leda till misslyckanden går det att ställa det emot att företagande ofta är ett risktagande. 

Jansson anser att fusioner är ett risktagande som det är betydelsefullt att vara medveten 

om, speciellt bör det finnas i åtanke vid diskussionerna inför en sammanslagning.  

 

Bartels et al. (2006) menar att det är allmänt känt att fusioner innefattar en svår process 

och att resultaten ofta är osäkra. Sambandet som Locke och Guglielmino (2006) menar 

finns mellan organisationskultur och planerad förändring gör att organisationens kultur 

måste tas i beaktande för att inte riskera att förändringen sker förgäves. Att organisat-

ionskulturen uppmärksammas anser även Iveby Gardell vara totalt avgörande för att 

lyckas med ett sammanslagningsprojekt. 

 

5.2 Hot om förändring skapar oro och ovilja att förändra 

Något som Sandström påtalar är att framtida Campus Gotland kommer att försöka be-

hålla sin organisationskultur som finns på Gotland till viss del. Kanske kan det bero på 

hotet om förändring som Bartels et al. (2006) tar upp. Bartels et al. menar att när an-

ställda känner ett hot om att gruppen de tillhör kan komma att förändras så skapas ett 

försök att behålla den ursprungliga gruppen.  

 

Sammantaget vad som kommit fram vid våra intervjuer är att fusionen mellan UU och 

Hgo kommer att skapa både arbetsbrist samt nya arbeten och att det eventuellt kommer 

att ske en omfördelning av personal. Det är endast på längre sikt som en förändring kan 

komma att genomföras då verksamheten utvecklas, vilket kommer att ske oavsett sam-

gåendet.  

 

Även om intervjupersonerna är överens om att det inte kommer att ske några neddrag-

ningar så finns det ofta en oro innan fusionen över att förlora sitt arbete, vilket enligt 

Seo och Hill (2005), skapar en överlevnadsinstinkt där anställda genomför olika manöv-

rar för att skydda sin plats, vilket kan leda till en destruktiv konkurrens som påverkar 

organisationen. Att känna sig hotad att förlora arbetet är en stark faktor till oro och Lar-

sson et al. (2001b) menar att det öppnar för destruktiva konflikter. 

 

Begränsade förändringar i arbetsuppgifterna hos de anställda är ofta det som skapar po-

sitiva effekter i sammanslagningar, enligt Bartels et al. (2006) som även menar att det 

kan finnas en positiv inställning till fusioner hos människor då de inte upplever sig ho-

tade i sin befintliga situation. Enligt intervjurespondenterna kommer ingen större för-

ändring av personalstyrkan ske i närtid, vilket skulle innebära, enligt resonemanget från 
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Bartels et al, att en mer positiv inställning till fusionen bör finnas. Bland personalen 

som besvarat enkäten fanns det innan fusionen både positiva och negativa röster till 

samgåendet, men majoriteten ser positivt på många delar. Dock finns det kanske i bort-

fallet mer negativa tankar än positiva. 
 

5.3 Integrering är betydelsefullt 

Bartels et al. (2006) menar att de sociala banden hos avdelningar är en viktig del i hur 

människor inom organisationen ska kunna identifiera sig med den nykomponerade kul-

turen vid en fusion. Jansson påtalar att det finns svagare band mellan vissa institutioner i 

sammanslagningen mellan Hgo och UU. Ännu vet vi inte utfallet för de olika institut-

ionerna, men kanske är det i och med Bartels et al. teori något som bör fokuseras när-

mare på i sammanslagningsprocessen. Att få de olika delarna att interagera så starkt som 

möjligt innan sammanslagningen kan vara betydelsefullt för att undvika en svagare 

identifikation än nödvändigt mellan den nya organisationen och de anställda. Jansson 

menar att det inte finns någon risk att Campus Gotland bildar en subkultur, men tror att 

det inom institutionerna kan skapas en del subkulturer på grund av det svaga bandet 

mellan institutionerna på de olika lärosätena. 

 

Något som Larsson et al. (2001b) berör är betydelsen av stöd från människorna inom 

organisationen för att nå framgång i fusionen. Även Jansson (2011) menar att om det 

finns enighet så skapas även positiva utfall och förespråkar därför uppmuntran av per-

sonalen under hela processens gång. Larsson et al. påtalar även att det är betydelsefullt 

att ta hänsyn till individens syn på effekterna som kan uppstå för att därmed få en helt 

lyckad fusion. 

 

Pettigrew (1979:577) menar att ”människan skapar kultur och kultur skapar männi-

skan”, därmed behöver människorna i organisationen vara engagerade i processen för 

att den nya organisationen ska bli framgångsrik. Delaktighet är något som även Jansson 

(2011) och våra enkätrespondenter anser är betydelsefullt. Vidare menar Jansson att det 

krävs dialog i organisationen och en vilja att försöka förstå andras behov och perspek-

tiv. Enkätrespondenterna uttrycker oro över att beslut och viktiga diskussioner hamnar 

långt ifrån Gotland, vilket gör att delaktigheten minskar för organisationsmedlemmarna. 

Det finns också en tro att det blir svårare att genomföra egna projekt och idéer samt att 

personal på framtida Campus Gotland får minskat inflytande och delaktighet, både vad 

gäller beslut och påverkan i övrigt. 

 

Genom inflytande och deltagande i processen är det således kanske samarbete som är 

nyckelordet. De krafter som verkar för en sammanslagning behöver människorna i or-

ganisationen och vice versa för att fusionen ska kunna skapa en positiv utgång. 
 

5.4 Gemensamt strävande mot målen 

Enligt Sandström läses inte policys och liknande dokument vid Hgo, utan organisat-

ionsmedlemmarna lägger fokus på sin del i organisationen och läser endast dokument 

som berör de egna kurserna. En reflektion angående det begränsade fokuset är att det 

borde vara ett problem. Om personerna som finns på Hgo inte tar del av dokument som 

går i linje med målen som finns kan förmodligen inte organisationen ”dra åt samma 

håll”, vilket är betydelsefullt enligt Larsson et al. (2001b) för att bland annat inte skapa 

destruktiva konflikter. 
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Det som Sandström tar upp kan även kopplas med Iveby Gardells diskussion om att 

Hgo inte har någon riktig struktur och därmed har svårt att hitta sin identitet. Frågan är 

om en fusion är det bästa i ett sådant läge. Det är viktigt att medarbetarna är medvetna 

om sin identitet och vad som gemensamt ska strävas efter i organisationen. Därför be-

hövs noga uppställda strategidokument, vilket Sandström menar är något som samgåen-

det mellan UU och Hgo har en tydlig process för, vilket Hgo kommer att tjäna på. 
 

Jansson (2011) menar att många väljer att sköta sitt på Hgo. Det är få personer i organi-

sationen som är villiga att kliva fram och ta ansvar. Kanske är det ett tecken på en nega-

tiv aspekt i sammanslagningen som kan göra att Hgo blir “överkörda” av UU. Det krävs 

ett gemensamt ansvar och i slutändan krävs det att alla hjälper varandra att ta det ge-

mensamma ansvaret. 
 

5.5 Traditionell hierarki möter öppenhet och flexibilitet 

På universitetet i Uppsala har de en hierarkisk struktur, vilket skiljer sig från Hgo som 

har en ”plattare” struktur. Det ses enligt Sandström inte som något problem att gå in till 

rektorn och fråga om något, på gott och ont. 
 

Av intervjuerna har det framgått att det ses som en fördel att Hgo har ett öppet klimat 

utan hierarkiserande, men de tycker det ska bli bra med strukturen samarbetet ger. UU 

är vana med en hierarkisk struktur vilket inte Hgo är, det kan därmed skapas skilda tan-

kar om vad som är mest framgångsrikt att använda utifrån olika synvinklar. Locke och 

Guglielmino (2006) menar att genom att luckra upp hierarkier går det att lättare inte-

grera subkulturer, vilket skapar en mer öppen kommunikation. Det kanske är något som 

Hgo kan bidra med? En sådan uppluckring av hierarkin skulle, enligt Locke och Gugli-

elmino, överbrygga subkulturella skillnader och binda ihop institutionerna. Genom den 

taktiken kanske samgåendet mellan UU och Hgo kan skapa det Jansson menar är önsk-

värt, nämligen “det bästa av två världar”. 
 

Flexibilitet är något som behövs för att lyckas i en förändringsmiljö, enligt Locke och 

Guglielmino (ibid), vilket är något som Hgo besitter. Enligt våra intervjuer och enkät-

undersökning framgår det tydligt att flexibilitet och snabbhet är något människorna i 

organisationen är relativt eniga om finns på Hgo. En enkätrespondent menar att Hgo är 

vana vid förändring och att ett samgående därav inte är lika riskabelt som om Hgo varit 

en oflexibel organisation. 
 

5.6 Fusioner måste få ta tid 

Tidsaspekten är något som våra intervjupersoner har betonat vid intervjuerna. Iveby 

Gardell anser att det tar tid med fusioner och det kan ta lång tid för kulturerna i UU och 

Hgo att samverka. Även enligt Locke och Guglielmino (2006) gäller det att ha tålamod i 

förändringsprocesser. Det bästa är ifall det går att förankra önskade förändringar av an-

taganden och värden i de redan existerande kulturella antagandena. I Hgo:s situation är 

det kanske därmed optimalt om de antaganden som finns på högskolan kan få finnas 

kvar, samtidigt som förändringarna som UU vill framhäva kan förankras med dem. 

Iveby Gardell menar även att kulturen på Campus Gotland kommer att leva kvar, i och 

med att människorna finns kvar, men i ett längre perspektiv kommer inte förutfattade 

meningar mellan institutionerna att vara ett problem. Även Sandström tror att kulturen 

kommer att leva kvar med personalen som finns på Hgo och menar att det är deras upp-

gift att föra den vidare. 
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Både Sandström och Iveby Gardell tror att det kommer att ta tid att vänja sig och det är 

mycket upp till var och en att göra sitt bästa för att samgåendet ska fungera. Enligt 

Locke och Guglielmino (ibid) bör organisationen låta förändringen få ta tid. Att sätta 

upp långsiktiga och övergripande målsättningar ger subkulturer utrymme att kombinera 

de nya värdena och antagandena med de redan befintliga. Det finns och har under en 

längre tid funnits, enligt Iveby Gardell, en oro hos de anställda på Hgo att inte infria 

förväntningarna och kunna hjälpa studenter fullt ut på grund av förändringsprocessen 

som fortgår. Sandström tror dock att det inte kommer att vara något problem eftersom 

lärarna är ganska inkörda i sin verksamhet. 
 

5.7 Lyft skillnader till ytan och välkomna dem 

Bartels et al. (2006) menar att problem kan grunda sig i att medlemmarna i organisat-

ionerna har inställningen att det finns för stora skillnader mellan medlemmarna i de 

grupper som den nya organisationen kommer att skapa. Iveby Gardell tar upp att om 

man lägger värderingar i kulturskillnader så är man illa ute. En reflektion blir därför att 

inte döma andra innan vetskapen finns om hur det blir, vilket kan vara en nyckel för att 

lyckas. Det är betydelsefullt att få organisationsmedlemmarna att acceptera förändringar 

och ett verktyg är då att ha genomtänkta grunder till varför de genomförs. Det handlar 

även om att respektera varandra i samgåendet och ta in vad den andra institutionen har 

för kultur och försöka skapa något gemensamt. 
 

Iveby Gardell betonar att skillnaderna bör lyftas upp till ytan. Institutionernas medlem-

mar ska vara medvetna om att skillnaderna finns, men inse att det inte är något farligt. 

Även ett sådant uttalande tyder på att det behövs utredningar av situationen innan ett 

samgående och att det är betydelsefullt att ha kontroll på läget. Det arbete som UU och 

Hgo har gjort med diverse utredningar ligger på så vis i linje med vad som bör göras för 

att få en framgångsrik sammanslagning. Myndigheterna har gett utrymme för reflektion 

och de har gjort utredningar innan sammanslagningen, vilket kanske kommer visa sig 

vara ett framgångsrecept. 
 

5.8 Artefakter/symboler, värderingar och underliggande 
antaganden kommer förändras 

Av undersökningen i uppsatsen kan konstateras att samtliga delar i tabell 1 (se sidorna 

16-17) kommer att förändras av samgåendet, dock i olika stor grad. En intressant iaktta-

gelse som kom fram i samtalet med Waldenström var att ju djupare vi kom i Scheins tre 

kulturnivåer, desto större förväntades skillnaderna för den mindre myndigheten bli av 

ett samgående. 
 

5.8.1 Artefakterna/ symbolerna förväntas förändras relativt lite  

Intervjupersonerna hävdar att artefakterna/symbolerna inte kommer ändras i så stor ut-

sträckning då exempelvis byggnaderna kvarstår som de är. Eftersom artefakter-

na/symbolerna är det som skapar och utvecklar kulturen är det dock förmodligen något 

som är betydelsefullt att Campus Gotland arbetar med. Iveby Gardell tar upp en intres-

sant aspekt, att skylten som i framtiden kommer finnas över Campus Gotlands entré 

kommer skapa en konstig känsla. Det är en relativt liten förändring som ändå kan skapa 

mycket känslor hos både anställda och övriga samhället. Skylten över entrén kan för-

modligen klassas som ett föremål som skapar känslor, vilket är en definition av artefak-

ter/symboler, enligt tabell 1.  
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Jansson anser att skillnaden i artefakter kommer att till störst del ske genom att sam-

hället får mer kontakt med, och kommer se mer av Campus Gotland än vad som fallet 

varit med Hgo. Den ökade mängden studenter och forskning är en artefakt/symbol som 

förväntas vara tydlig. Artefakter/symboler är det som utomstående kan se, känna och 

höra och utifrån den synvinkeln förväntas det alltså ändå förändras en del.  

 

Artefakter/symboler innefattar dock mer, exempelvis varumärket som enligt majoriteten 

av enkätrespondenterna (81,4%) och alla intervjupersoner tror kommer att stärkas med 

samgåendet. I vilken grad går inte att veta, men enligt bland andra Jansson är förvänt-

ningen att Campus Gotland kommer att synas mer och nämnas i fler sammanhang än 

tidigare. Högre status och nationell kraft förväntas skapas med fusionen, vilket är arte-

fakter som om de inte syns så känns de hos medarbetarna i organisationen. 

 

Waldenström menar att det är dokument och beslut som kommer att förändras med 

samgåendet vad gäller artefakter/symboler. Policys och riktlinjer anser Sandström att de 

flesta inte är medvetna om och på så vis kommer de heller inte att bli någon skillnad i 

och med sammanslagningen. Eftersom artefakter/ symboler är uttryck för karaktären 

och värdesystemet hos medlemmarna, enligt tabell 1, bör dokumenten ligga som grund 

för enighet hos samtliga medarbetare. En förändring av beteendet till att större kraft 

läggs på att ta till sig de gemensamma dokumenten som upprättas är kanske fördelaktigt 

för att på ett stabilt sett arbeta mot de gemensamma målen och ideologin i den nyskap-

ade organisationen.   

 

5.8.2 Värderingarna byts delvis ut 

En del av organisationens värderingar förmedlas genom mål och strategier. Verksam-

heten på Gotland kommer, enligt Jansson, genomgå en stor förändring gällande formu-

lering av mål och strategier i och med samgåendet med ett världsledande universitet. Då 

Sandström menar att mål och strategier är det som fortsättningsvis skall hålla samman 

Campus Gotlands personal kan det uppstå problem ifall de nya målen och strategierna 

kraftigt skiljer sig åt från de som funnits vid Hgo. Istället för att hålla ihop personalen 

kan det komma att skada då de inte vet hur de ska förhålla sig. Värderingar handlar om 

sociala principer, mål och standarder som med tiden växer fram och en för stor föränd-

ring av dem kan skapa förvirring då de anställda förhåller sig till dem i stor utsträck-

ning.  

 

Alternativt kan värderingarna bli något som i större utsträckning betonas av ledningen 

och att det därmed skapas en större samstämmighet kring dem i organisationen än vad 

fallet på Hgo verkat vara. Värderingar ligger närmare organisationens kärna än artefak-

terna enligt Scheins (1992) modell och är en faktor som skapar stabilitet, något som 

många respondenter förväntar sig ska öka i samgåendet. Värderingar ska, enligt definit-

ionen i tabell 1, hela tiden kommuniceras och betonas av ledningen och är därmed något 

som bör betänkas i den nya sammanslagningskonstellationen.  

 

5.8.3 Förlust av underliggande antaganden  

Iveby Gardell tror att Hgo tappar grundläggande antaganden i och med sammanslag-

ningen, vilket kommer medföra att personalen kommer känna sig vilsna. Iveby Gardell 

förutspår att det förmodligen kommer att vara svårt för medarbetarna till en början att 

förlora lite av den kulturella identiteten. Schein (1992) menar att de grundläggande un-
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derliggande antagandena är kärnan i organisationskulturen och styr hur medarbetarna 

tänker och känner. Oftast är de grundläggande underliggande antagandena omedvetna, 

men en förändring i dem kanske kan skapa villrådighet och personen kan uppleva svå-

righeter i agerandet.  
 

Av intervjuerna har framgått att de grundläggande antagandena är det som förväntas 

genomgå störst förändring i samband med samgåendet. Waldenström menar att anta-

gandena är det som kommer att vara mest smärtsamt att förlora eftersom det är före-

ställningar som är tagna för givet och organisationsmedlemmarna kan därmed uppleva 

överaskande förändringar. Som Schein (ibid) menar bör det finnas förståelse för de som 

måste ändra grundläggande antaganden, värderingar och beteenden för att kunna skapa 

ett realistiskt tänk om hur man ska kunna hantera förändringar. 
 

Taget-för-givna föreställningar i organisationskulturen, att saker är som de alltid brukar 

vara, förväntar sig intervjupersonerna kommer skapa störst problem hos UU, som är 

gamla och har långa traditioner. Hgo är en betydligt nyare högskola och har inte samma 

problem i och med lärosätets flexibilitet. Iveby Gardell menar att det inte finns något 

riktigt system på Hgo som har haft svårt att hitta sin identitet, vilket kommer att bli mer 

uppstyrt av sammangåendet. Dock kommer därmed flexibiliteten förmodligen förändras 

i negativ bemärkelse.  
 

5.9 Hgo som en subkultur? 

Subkulturen Campus Gotland verkar vara något som kommer att bevaras starkt vad vi 

förstår, med öppenhet för Uppsalas institutioner. Iveby Gardell vill inte kalla det för en 

subkultur men ser gärna att Hgo blir en kombination av att vara en integrerad del av UU 

och egen identitet. Sandström tror att Hgo blir en subkultur i UU genom formen Cam-

pus Gotland. Enligt vad vi kan se så agerar Hgo inför samgåendet som att Campus Got-

land ska fungera som en subkultur. Det skapas bland annat, enligt Sandström, egna stra-

tegier och mål för att hålla ihop Campus Gotland. 
 

Locke och Guglielmino (2006) menar att om det inte finns en fast förankring i organi-

sationskulturen är en förändring inte genomförbar och organisationen har dessutom en 

benägenhet att återgå till sin ursprungliga status. Det är så det kan komma att bli med 

Campus Gotland, Hgo har inte alls samma kultur på många punkter och risken finns att 

det skär sig mellan de olika myndigheterna. Om kulturer (som subkulturer) avviker från 

den dominerande kulturen kan det, enligt Locke och Guglielmino, leda till dysfunktion 

och ostabilitet. Något som parterna bör tänka på i samgåendet. 
 

Det är viktigt att vara medveten om att subkulturella skillnader både kan underlätta för-

ändringar och hindra dem, enligt Locke och Guglielmino (ibid). Subkulturer kan gene-

rera motstånd men även komma med nya perspektiv på saker och ting. I samgåendet 

finns det kanske alltså både för- och nackdelar med att det är så skilda kulturer som 

samverkar för att bilda något tillsammans. 
 

Utefter UU:s regler och riktlinjer om organisationsstruktur kommer Hgo att integreras 

med UU. Samtidigt ska en egen identitet skapas för Campus Gotland, vilket ses som en 

utmaning men det går även att se det som ett annat sätt att hitta lösningar för universite-

tet som helhet (Hgo 2012). Det här är något som Locke och Guglielmino (2006) menar 

är bra med subkulturer som kan injicera nyskapande idéer och perspektiv till organisat-

ionen som helhet. 
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5.10 ”Vi- de”- tänkande 

Larsson et al. (2001b) tar upp “vi-de” tänkande som en orsak som skapar destruktiva 

konflikter. När det blir konkurrens om arbetena finns risken att det bildas den här typen 

av motsättningar. I det här läget tror dock inte Sandström att så blir fallet i samgåendet 

mellan UU och Hgo, men att det kan bli så med olika ämnesområden. Några av våra 

enkätrespondenter tror dock att det kan skapas en distinktion mellan Campus Gotland 

och UU och en kultur som präglas av ”vi-de” tänkande. Campus Gotland skapar då en 

egen organisationskultur och risken blir därmed att det kan bildas utanförskap i organi-

sationen. En respondent menar att personal på Campus Gotland kanske börjar ta egna 

beslut, utan att det finns vetskap på UU, något som enligt Larsson et al. skulle kunna 

skapa konflikter med destruktivt innehåll och utgång. 

 

Locke och Guglielmino (2006) menar att en avgörande faktor i vågskålen mellan fram-

gång och misslyckande vid planerade förändringar är att förmågan att förstå, hantera 

och vid behov även omforma organisationens kultur finns hos de som ska utforma för-

ändringsstrukturen. Precis det är förmodligen vad som krävs även i samgåendet UU-

Hgo. 



36 

 

6 Slutsatser 
Det är ingen tvekan om att organisationskulturen har betydelse vid förändringar såsom 

fusioner. Bland andra Locke och Guglielmino (2006) samt Iveby Gardell menar att om 

inte organisationskulturen beaktas i processen så är en förändring inte genomförbar. 
 

6.1 Den mänskliga oron kan skapa problem 

Det finns många förväntningar om hur en sammanslagning med en större myndighet 

påverkar en mindre myndighets organisationskultur. Vad som kan konstateras av under-

sökningen är att delaktigheten för varje individ i organisationen förväntas minska och 

den flexibilitet som ett mindre lärosäte kan, och till viss del måste ha enligt Wal-

denström, gå förlorad. Ett hierarkiskt tänkande och en organisationsstruktur med hierar-

kisk uppbyggnad kommer förmodligen att styra Campus Gotland. Verksamheten för-

väntas bli präglad av långsamma beslut men det tillkommer istället stabilitet och mer 

förankrade beslut. Själva övergången från Hgo till Campus Gotland verkar inte vara det 

stora problemet, eftersom Hgo har genomgått flertalet förändringar tidigare. Det handlar 

mer om processerna och oron som infinner sig hos människorna när en betydande för-

ändring vankas. 
 

Samgåenden är inte riskfria och det största riskmomentet behandlar de mänskliga 

aspekterna. Bartels et al. (2006) samt Locke och Guglielmino (2006) tar upp anställdas 

förlorade karriärmöjligheter och risker att bli uppsagda som möjliga orosaspekter, me-

dan anställda vid Hgo och intervjurespondenterna antyder att förändring i sig självt 

också är ett orosmoment. Att ändra i organisationen från något som människor anser 

fungera kan skapa irritation. I det här fallet finns det personer som även tycker att fus-

ionen är nödvändig för att skapa en mer betydande akademisk kvalitet och uppstyrda 

beslutsgångar. Motsättningar kan leda till att destruktiva konflikter uppstår mellan män-

niskorna och den nya organisationen drabbas negativt på olika sätt. 
 

Det avgörande som vi kan finna är att få med alla anställda i arbetet mot de gemen-

samma mål som byggs upp och att de är delaktiga i fusionens processer. Stödet från 

människorna är oerhört viktigt för att lyckas och om det finns skillnader som kan verka 

svåra att förena så bör de lyftas upp till ytan, som Iveby Gardell påtalar, för att kunna 

skapa något gemensamt utifrån det.  
 

6.2 Djupare antaganden påverkas i stor utsträckning 

Om en analys av organisationskulturens förväntade förändring görs utifrån tabell 1 (se 

sidorna 16-17) visar det sig, enligt vår undersökning, att den aspekt som påverkas mest 

är de underliggande antagandena. Varumärket, dokument, mål och strategier är artefak-

ter och uttalade värderingar som förändras men de kommer enligt våra respondenter inte 

ha den största effekten på framtida Campus Gotlands organisationskultur. Iveby Gardell 

pekar på att de underliggande antagande som funnits vid Hgo kommer att tappas helt 

vid samgåendet och Waldenström anser att det är den aspekten som kommer att bli 

svårast i förändringen för personalen vid Hgo. Här ser vi en potentiell problemkälla, att 

personalen vid verksamheten på Gotland kommer att vara vilsna till en början i samgå-

endet med anledning av de förlorade antagandena, inte veta hur de ska agera samt kan 

individerna få svårt att identifiera sig med den nya organisationen. 
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Eftersom de underliggande antagandena är organisationskulturens kärna måste det 

ganska snart börja bildas nya om de förväntas försvinna med fusionen. Som Wal-

denström påtalar är de underliggande antagandena de mest smärtsamma att förlora ef-

tersom anställda blir överaskade av att de inte vet hur de ska agera när sådant som tidi-

gare varit taget för givet förändras. För att förändra något så djupt rotat hos anställda 

kommer det, som Iveby Gardell påtalar, att ta lång tid men med tydlighet kan förmodli-

gen stabila UU vara en förgrundsfigur till Campus Gotland i samgåendet. Värderingar 

och riktlinjer som UU har måste de anställda kunna ta del av och “suga åt sig”. Ett frå-

getecken som vi sätter upp vad gäller samgåendet är den subkultur som till viss del före-

språkas för Campus Gotland med egna riktlinjer, mål och strategi. De underliggande 

antagandena kommer kanske inte förändras om den egna kulturen från Hgo behålls vid 

Campus Gotland, vad gäller den aspekten finns det också tudelade meningar som kan 

skapa eventuella konflikter.   

  

Något som är värt att notera är att Hatch (1993) ger de olika delarna en ocentral bety-

delse, vilket i så fall innebär att artefakter/symboler, värderingar och underliggande an-

taganden inte befinner sig på olika nivåer. Hatch menar att delarna inte är olika betydel-

sefulla utan snarare beroende av varandra och med hänsyn till det borde den nya organi-

sationens förväntade förändringar rimligen alla beaktas i ett helhetsperspektiv. 

 

6.3 Subkulturer kan bildas 

Målet med samgåendet är att skapa det bästa av två världar, att verksamheten på Got-

land bevarar sin personliga och småskaliga atmosfär samtidigt som det sker på en platt-

form av struktur och kvalitet inhämtat från UU. Kombinationen ska göra att Campus 

Gotland, utan att förlora det positiva som redan finns, kan styra upp det som tidigare 

kan ha ansetts negativt. Exempelvis kan informella beslutsvägar nämnas, som skapar för 

snabba beslut och i ett längre perspektiv kan missgynna organisationen. 

 

Problem som kan uppstå är att det skapas ett “vi-de” tänkande mellan myndigheterna 

eller mellan olika institutioner och att organisationen således inte arbetar som en samlad 

enhet mot gemensamma mål. Det gäller därför för Campus Gotland att arbeta mot UU i 

de generella frågorna och inte fatta egna beslut utan dess vetskap, vilket enkätrespon-

denter framhävt som en risk med Campus Gotland som en subkultur. 

 

Lyckas kombinationen av den mindre, flexibla myndigheten och den större, stabila så 

finns det bevis för att olikheterna likt en magnets olika poler attraherar varandra och 

faktiskt kan skapa det bästa av två världar. Vi väntar med spänning på fusionens resul-

tat!  

 

6.4 Vidare forskningsområde 

I en förlängning av vår uppsats kring fusionen mellan Hgo och UU skulle det vara in-

tressant att reda ut hur det verkligen blev och i vilken grad den mindre myndighetens 

organisationskultur verkligen påverkades av samgåendet.   

 

Som ett forskningsprojekt skulle det egentligen även vara av värde att göra en studie 

kring UU:s förväntningar inför sammanslagningen med Hgo, men så kommer inte bli 

fallet då fusionen realiseras redan 1 juli 2013.  
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Bilaga 1 - Intervjuguide 
Vi skriver en kandidatuppsats om organisationskulturer och hur dessa eventuellt påver-

kas vid fusioner. Fokus ligger på de kulturella skillnader som finns mellan sammangå-

ende myndigheter, där den ena organisationen är större och har mer inflytande än den 

andra. Vi kommer även belysa kulturellt grundade problem som kan uppstå vid fusioner 

av organisationer. Vi har valt att göra en fallstudie av sammanslagningen mellan Högs-

kolan på Gotland och Uppsala Universitet för att undersöka om, och i så fall hur, Hgo:s 

organisationskultur påverkas och förändras. 

Vår problemformulering lyder: Hur förväntas en mindre myndighets organisationskultur 

påverkasvid fusionering med en större myndighet? 

 

Sammanslagningen mellan Hgo och UU har många intressanta aspekter i och med att 

“stor möter liten” och “gammal möter ung”. Då själva sammanslagningen ännu inte 

skett kan vi nu endast undersöka hur förväntningarna inför sammanslagningen ser ut, 

för att sedan jämföra dessa mot vad teorin säger. 

-Har du några funderingar/frågor innan vi kör igång? 

 

Inledande frågor: 
- Vilka förväntningar har du på sammanslagningen mellan Hgo och UU? 

- Finns det några “orosmoment”? 

- Hur tror du det blir med neddragningar av personal eller ökning av personal (omsätt-

ningen av personal)? Hur kommer den aspekten att påverka utfallet av sammanslag-

ningen? 

 

- Hur tror du Hgo:s varumärke kommer att påverkas (stärkas eller försvagas)? [Hgo som 

är litet, med mycket närhet osv. som blir stor]. 

- Hur stor är risken att Hgo slukas av UU och kanske försvinner (pga misslyckad sam-

manslagning eller annat)? 

- Hur kommer den eventuella minskade närheten till rektor, administration etc. påverka? 

 

Övergripande frågor om kultur: 
- Vad är organisationskultur för dig? 

Två perspektiv av organisationskultur som finns är att antingen se kulturen som en av 

flera delar i en organisation (kultur som variabel) eller att se kulturen som metafor, där 

alla organisationens delar genomsyras av kulturen. 

- Anser du att en organisation har en kultur (kultur som variabel) eller är en kultur (kul-

tur som metafor)? 

 

Kulturen vid Hgo: 
- Vad skulle du säga är utmärkande för Hgo:s organisationskultur? 

 

Kulturförändring vid fusion: 
- Tror du att Hgo:s organisationskultur kommer att påverkas av sammanslagningen med 

Uppsala? 

Om ja: 

- På vilket sätt? 
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Schein och Malmi & Brown 
Artefakter/ Symboler handlar om det synliga i organisationen så som handlingar, doku-

ment och byggnader. 

- Vad skulle du vilja definiera som Hgo:s artefakter och hur tror du att de kommer att 

förändras i samband med sammanslagningen? 

 

Uttalade värderingar/ värderingar handlar om organisationens mål, strategier och riktlin-

jer samt vad man anser är rätt/fel eller bra/dåligt i en viss situation. 

- Vad skulle du vilja definiera som Hgo:s uttalade värderingar och hur tror du att de 

kommer att förändras i samband med sammanslagningen? 

 

Grundläggande underliggande antaganden handlar om ofta omedvetna, taget-för givna 

föreställningar, uppfattningar, tankar och känslor. 

- Vad skulle du vilja definiera som Hgo:s underliggande antaganden och hur tror du att 

de kommer att förändras i samband med sammanslagningen? 

 

Klaner/ subkulturer: 
Något som leder till misslyckade fusioner är, som vi förstått det, den mänskliga faktorn 

och oförenliga kulturer. Hgo och UU har många olikheter.. (De har många motsatta för-

utsättningar som ung/gammal, stor/liten etc.) 

- Tror du att så skilda kulturer som Hgo och UU verkar vara, kan kombineras? 

- På vilket sätt i så fall? 

 

Sammanslagningar kan leda till att olika subkulturer skapas.. 

- Tror du att Hgo kommer att bli en integrerad del av UU eller fungera som en slags 

subkultur (egna värderingar etc.)? 

- Finns det risk att andra subkulturer bildas, exempelvis då ny personal kommer till 

Hgo? 

- Hur påverkas de ritualer och handlingar, som brukar äga rum på Hgo, av sammangå-

endet? 

(exempelvis kåren, sittningar, bal, lamning (inspark), personalfester, lagkänsla...) 

 

Avslutande frågor (ställdes endast till Olle Jansson): 

I P4:s onsdagsintervju påtalar du att det är ett kvalitetsutvecklingsprojekt som sker i och 

med sammanslagningen där du har höga förväntningar på när de “två världarna” möts. 

- Vilka kulturella aspekter finns i detta möte? 

- Vad tror du blir fördelarna och nackdelarna som kan uppstå? 

 

Du gjorde innan sammanslagningen beslutades en utredning på Högskolan på Gotland. 

- Vilka för- och nackdelar fann du i din utredning? 

- Fanns det kulturella aspekter som behandlades? 
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Bilaga 2 - Enkätfrågor 
Inledande frågor 
1. Kön (enval) 

Man 

Kvinna 

  

2. Befattning (flerval) 

Lärare 

Ansvarsbefattning 

Chef 

Administratör 

Ingen av ovanstående 

  

3. Anställningsgrad (enval) 

0-25 procent 

26-50 procent 

51-75 procent 

76-100 procent 

  

4. Institution (enval) 

Speldesign, teknik och lärande 

Humaniora och samhällsvetenskap 

Kultur, energi och miljö 

Ingen av ovanstående 

  

Fördjupande frågor  
5. Hur tror du Högskolan på Gotlands (Campus Gotlands) varumärke kommer att på-

verkas av sammanslagningen? (enval) 

Ingen påverkan 

Stärkas 

Försvagas 

  

6. Hur tror du den eventuellt minskade närheten till rektor, administration etcetera 

kommer att påverka organisationskulturen på Campus Gotland? (Öppen fråga) 

  

7. Vad associerar du med begreppet organisationskultur? (Öppen fråga) 

  

8. Vad skulle du säga är utmärkande för Högskolan på Gotlands organisationskultur? 

(Öppen fråga) 

  

9. Tror du att Högskolan på Gotlands (framtida Campus Gotlands) organisationskultur 

kommer att påverkas av sammanslagningen med Uppsala Universitet? På vilket sätt i så 

fall? (Öppen fråga) 
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10. Något som leder till misslyckade fusioner är, som vi har förstått det, den mänskliga 

faktorn och oförenliga kulturer. Högskolan på Gotland och Uppsala Universitet skiljer 

sig på många sätt såsom till exempel ung/gammal, stor/liten etcetera. 

- Tror du att Hgo:s och Uppsala Universitets organisationskulturer kan kombineras? 

(enval) 

Ja 

Nej 

Vet ej 

  

11. Motivera här gärna ditt svar på föregående fråga. (Öppen fråga) 

  

12. Hur ser du på utvecklingen av verksamheten (studentantal, utbud, anställda etc) vid 

Campus Gotland på sikt? (enval) 

●       Den kommer att öka betydligt 

●       Den kommer att öka till viss del 

●       Den kommer att ligga kvar på samma nivå 

●       Den kommer att minska till viss del 

●       Den kommer att minska radikalt 

●       Den kommer att försvinna 

  

13. Sammanslagningar kan leda till att olika subkulturer skapas.. 

-Tror du att Campus Gotland kommer bli en integrerad del av Uppsala Universitets or-

ganisationskultur eller fungera som en slags subkultur (en egen grupp)? Motivera gärna 

ditt svar. (Öppen fråga) 

  

14. Övriga kommentarer. Skriv gärna här om du har några andra tankar kring samman-

slagningen! (Öppen fråga) 

  

 

 

 

 

 

 

 


