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SAMMANDRAG 
 

Ett flertal högskolepolitiska beslut har fattats de senaste åren som är ämnade att stimulera en 

ökning av kvaliteten på utbildning och forskning i Sverige. Regeringen har sedan 2012 avsatt 

medel till frivilliga samgåenden av lärosäten och menar att en högre grad av samverkan mellan 

lärosätena är nödvändig för att koncentrera kompetensen och stärka Sveriges internationella 

konkurrenskraft. Samgåenden i både högskolevärlden och företagsvärlden sker för att uppnå 

synergier, effektiviseringar och högre kvalitet på organisationens produkter och tjänster. Många 

till synes välmenta samgåenden i båda sektorerna misslyckas dock med att uppnå målen och 

skapa värde. Ett vanligt förekommande problem är att de interna intressenter som ska utföra 

integreringen av verksamheterna sällan involveras i förhandlingarna och planeringen inför ett 

samgående, eftersom ett samgående huvudsakligen är en ledningsfråga. Ledningar kan därför 

selektivt involvera interna intressenter i detta skede för att skapa bättre förutsättningar att uppnå 

målen med samgåendet. Hur ledningar involverar interna intressenter och hur detta skapar 

förutsättningar att uppnå målen är dock inte vida undersökt. Av den anledningen syftar uppsatsen 

till att undersöka hur ledningen involverat interna intressenter i detta skede för att skapa 

förutsättningar att uppnå målen med ett samgående. Studiens teoretiska ramverk har relaterats till 

forskning om motiv, begreppen strategisk och organisatorisk passform samt involverande av 

intressenter vid stora organisatoriska förändringar. Utifrån ramverket genomfördes en kvalitativ 

fallstudie på samgåendet mellan Uppsala universitet och Högskolan på Gotland. Studiens resultat 

visar på att involverandet av intressenter skapar förutsättningar för den organisatoriska 

passformen, vilket sammantaget skapar förutsättningar för den strategiska passformen och 

realiserandet av samgåendets mål. 

 

 

 

 

 
Nyckelord: Samgående, interna intressenter, högre utbildning, ekonomistyrning   
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1 INLEDNING 

1.1 BAKGRUND – ETT NYTT HÖGSKOLELANDSKAP SKAPAS I SVERIGE 
Flera högskolepolitiska beslut har fattats de senaste åren. År 2009 infördes nya direktiv för 

fördelning av forskningsmedel, vilket innebär att delar av forskningsmedlen till lärosäten baseras 

på en kvalitetsbedömning med hänsyn till indikatorerna externa medel respektive vetenskaplig 

produktion och citeringar (Regeringsproposition 2008/09:50). År 2011 trädde autonomireformen 

i kraft vilket innebar att den politiska styrningen skulle minska och ge ökad frihet till universitet 

och högskolor i form av ett mer självständigt styrande av sin verksamhet. Regeringen menade att 

det skulle bidra till ökad kvalitet och en mer konkurrenskraftig högskoleutbildning, både 

nationellt och internationellt (Regeringsproposition 2009/10:149). 

 

År 2010 tilldelades Högskoleverket, i uppdrag från Utbildningsdepartementet, att genomföra en 

kvalitetsutvärdering av utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Högskoleverket, 2010). 

Utredningen sträcker sig från 2011-2014 och bedömningen ges på en tregradig skala i form av 

bristande kvalitet, hög kvalitet samt mycket hög kvalitet. Vid bedömningen bristande kvalitet blir 

utbildningens examenstillstånd ifrågasatt och åtgärder måste vidtas, uppföljning om beslut äger 

rum ett år senare. Utvärderingen ska kunna vara underlag till regeringen för en mindre del av 

resurstilldelningen (Universitetskanslersämbetet, 2012). I juni 2013 var 912 utvärderingar 

färdigställda och 22 % av de utvärderade utbildningarna gavs bedömningen bristande kvalitet 

(Budgetproposition, 2013). 

 

Regeringen har sedan 2012 avsatt medel för frivilliga samgåenden mellan lärosäten och menar 

att det ska bidra till en ökad kvalitet i form av högre utbildning och forskning. Det är nödvändigt 

med en högre grad av samverkan mellan lärosätena för att stärka Sveriges internationella 

konkurrenskraft genom koncentrerad kompetens och en ökad profilering (Budgetproposition, 

2011; Budgetproposition, 2013). Tidigare sammanslagningar som ägt rum i Sverige de senaste 

åren är bland annat Högskolan i Kalmar och Växjö universitet som bildade Linnéuniversitetet, 

Lärarhögskolan i Stockholm blev en del av Stockholms universitet samt Dramatiska institutet 

och Teaterhögskolan i Stockholm som bildade Stockholms dramatiska högskola. Det senast 

genomförda sammangåendet utgörs av Högskolan på Gotlands sammanslagning med Uppsala 

universitet (Universitetskanslersämbetet, 2013). 
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1.2 PROBLEMATISERING 
Syften och motiv för samgåenden inom högskolevärlden delar likheter med de inom samgåenden 

och förvärv i företagsvärlden, i den mening att samgåenden ses som ett strategiskt medel för 

värdeskapande (Rowley, 1997). Genom att konsolidera två eller fler organisationer, och 

kombinera dess kunskaper, resurser och tillgångar är samgåenden tänkta att skapa en effektivare 

och mer konkurrenskraftig organisation genom bland annat synergier och skalfördelar 

(Trautwein, 1990; Haspeslagh & Jemison, 1991). Genom att konsolidera verksamheterna kan 

den nya organisationen erbjuda tjänster och produkter av högre kvalitet. I högskolevärlden tas 

värdeskapandet i uttryck genom synergier, effektiviseringar samt ökad utbildningskvalitet och 

utbud (Harman & Harman, 2003; Goedegebuure, 2012). 

  
I förhandlingarna och planeringen inför ett samgående utvärderas de samgående 

organisationernas strategiska och organisatoriska passform (Jemison & Sitkin, 1986). Strategisk 

passform beskrivs som den utsträckning de samgående organisationerna förstärker eller 

kompletterar varandras strategi. Den strategiska passformen kan således bestå av likheter eller 

kompletterande olikheter i de samgående företagens förmågor och resurser vilket är tänkt att leda 

till synergier och effektiviseringar vilket leder till ökat värde för organisationerna. Organisatorisk 

passform består av matchningen av organisationernas administrativa och kulturella karaktärsdrag. 

Den organisatoriska passformen sägs vara kritiskt för integreringen av organisationernas dagliga 

verksamheter efter det formella samgåendet. Ett flertal forskare menar att värdeskapandet av ett 

samgående sker efter det formella samgåendet, då beslutet för att samgå implementeras och 

organisationerna integreras (Jemison & Sitkin, 1986; Haspeslagh & Jemison, 1991; Pablo, 1994).  

 

Ett beslut för att gå samman grundar sig i organisationernas strategiska och organisatoriska 

passform, men oavsett hur rationellt beslutet förefaller är det ingen garanti för att samgåendet ska 

lyckas (Jemison & Sitkin, 1986). En strategisk och organisatorisk passform som förefaller 

lovande betyder nödvändigtvis inte att samgåendet skapar värde för den nya organisationen. 

Studier visar att mer än hälften av samgåenden i företagsvärlden misslyckas (Cartwright & 

Cooper, 1994; Porter, 1987), och i Storbritannien misslyckades tio procent av alla samgåenden 

mellan högskolor under 1987-1994 (Rowley, 1997). Jemison och Sitkin menar att utvärderingen 

av den strategiska och organisatoriska passformen inför ett samgående inte förmår att skapa 
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tillräckligt goda förutsättningar för att samgåendet ska lyckas på egen hand. De menar istället att 

processen i vilket samgåendet förhandlas och planeras av organisationerna är lika kritiskt för att 

det ska lyckas. Detta synsätt som fått fäste i forskning på samgåenden i företagsvärlden sedan 

Jemison och Sitkin introducerade det 1986 (Gomes et al., 2012) delas av Harman och Harman 

(2003) som är verksamma inom forskning på samgåenden av högskoleinstitutioner. Trots detta är 

det tämligen outforskat inom samgåenden av högskolor. Endast en fallstudie på ett samgående av 

två kinesiska högskolor som är förankrad i Jemison & Sitkins processperspektiv har påfunnits 

(Wan & Peterson, 2007), och Maassen och Stensaker (2005) menar att det finns ett behov av att 

genomföra fler teoretiskt förankrade studier på styrningen i högskoleinstitutioner.   

  
Förhandlingarna och planeringen inför ett samgående sägs vara kritiskt för integreringen, och ett 

vitt förekommande problem är att de interna intressenterna som ska utföra själva integreringen 

sällan involveras i förhandlingarna och planeringen inför ett samgående då detta huvudsakligen 

är en ledningsfråga. Jemison och Sitkin (1986) benämner detta problem som 

aktivitetssegmentering i det avseende att viktiga aspekter av mer operationell och kulturell natur 

som berör integreringen av organisationerna får stå åt sidan till förmån för frågor av mer generell 

strategisk karaktär. Denna aktivitetssegmentering medför att viktiga aspekter för integreringen av 

organisationerna inte behandlas i planeringen, vilket försvårar integrationen och följaktligen 

minskar sannolikheten att uppnå de tänkta målen och skapa värde. Ett sätt att motverka detta 

problem och skapa förutsättningar för en mer framgångsrik integrering är att selektivt involvera 

interna intressenter, operationella chefer och andra nyckelpersoner genomgående i 

samgåendeprocessen. 

 

Harman och Harmans (2003) forskning om samgåenden av högskoleinstitutioner visar att det kan 

vara svårt att fatta beslut som tillfredsställer samtliga interna intressenter i förhandlings- och 

planeringsprocessen och det är sannolikt nödvändigt att vissa kompromisser behöver göras. 

Samtidigt är det viktigt att förhandlingarna med intressenterna görs med principer som ses som 

strategiskt viktiga för samgåendet i åtanke, vilka inte bör omförhandlas. Denna aspekt av 

samgåendeprocessen är alltså prekär och ställer stora krav på ledningens förmåga att hantera 

detta. Trots att forskning visar att ledningen står inför en svårighet att tillfredsställa sina 

intressenter (Harman & Harman, 2003) har forskning dock inte berört hur intressenter involveras 
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i förhandlings- och planeringsprocessen inför ett samgående.  

 

Med de senaste årens högskolepolitiskabeslut i åtanke finns det anledning att förmoda att 

samgåenden av högskoleinstitutioner i Sverige kan komma att ske i en större utsträckning. Det 

finns ett behov av ökad förståelse och kunskap för hur ledningen för ett samgående involverar 

intressenter i förhandlings- och planeringsprocessen då de är kritiska för att skapa förutsättningar 

ett samgåendes tänkta mål och motiv. Vår forskningsfråga lyder således:  

 

Vilka är motiven och målen för att samgå och hur involverar ledningen de interna intressenterna 

i förhandlings- och planeringsprocessen för att skapa förutsättningar att uppnå målen? 

 

1.3 SYFTE 
Denna uppsats syftar till att bidra med en ökad förståelse för styrningen av förhandlings- och 

planeringsprocessen i samgåenden av högskoleinstitutioner genom att studera hur ledningen 

involverar de interna intressenterna. Forskning hävdar att detta är en kritisk fas av 

samgåendeprocessen och att involverandet av intressenterna kan ha en betydande roll för 

realiserandet av de uppsatta målen med samgåendet (Jemison & Sitkin, 1986; Ellis, Reus & 

Lamont, 2009). I besvarandet av frågeställningen kommer vi utföra en fallstudie på två nyligen 

sammanslagna högskoleinstitutioner. Vidare kan resultatet vara av praktisk betydelse för 

ledningar inom denna sektor samt framtida samgåenden av högskoleinstitutioner i Sverige men 

även i andra delar av världen.       

 

1.4 AVGRÄNSNING 
Vi ämnar avgränsa oss till att studera hur ledningen för ett samgående mellan två 

högskoleinstitutioner involverar de interna intressenterna i förhandlings- och 

planeringsprocessen. Vår avsikt är således inte att utvärdera samgåendet i helhet eller huruvida 

det är lyckat eller misslyckat utan uppsatsen avser studera förarbetet innan det faktiska 

samgåendet. De interna intressenterna är inte förutbestämda, identifieringen av dem är helt upp 

till ledningen för samgåendeprocessen.   
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2 LITTERATURGENOMGÅNG 

2.1 VARFÖR SAMGÅ? 

I en studie av trettio samgåenden av högskoleinstitutioner i Storbritannien fann Rowley (1997) 

att en majoritet av motiv för samgåendena förhåller sig till den effektivitetsteori för samgåenden 

och förvärv i företagsvärlden som Trautwein (1990) beskriver. Enligt effektivitetsteorin är 

motiven för samgåenden att skapa synergier och effektiviseringar i verksamheten och därigenom 

kan den nya organisationen erbjuda tjänster och produkter av högre kvalitet. I samgåenden av 

högskoleinstitutioner nämns synergier, effektiviseringar samt ökad utbildningskvalitet och 

bredare utbildningsutbud som motiv och mål för beslutet att gå samman (Harman & Harman, 

2003). De senaste tre decennierna har högskoleinstitutioner i bland annat Storbritannien och 

Australien gått samman med dessa motiv och mål i åtanke. Såväl frivilligt och som resultat av 

politiska drivkrafter som försökt stimulera samgåenden för att rusta institutionerna inför nya 

samhällsbehov, ökad konkurrens, minskande statliga bidrag till utbildningar samt ökande 

kvalitetskrav på utbildningarna som högskoleinstitutioner driver (Harman & Harman, 2003; 

Goedegebuure, 2012). 

 

Effektivitetsteorin betraktar ett samgåendebeslut som ett rationellt val vilket planeras och 

genomförs för att uppnå synergier och effektiviseringar (Trautwein, 1990), som sägs resultera ur 

de samgående organisationernas kombinationspotential (Larsson & Finkelstein, 1999). 

Kombinationspotentialen konceptualiseras som den utsträckning de samgående organisationerna 

är lika i sin strategi och verksamhet (Datta, 1991; Singh & Montgomery, 1987), eller som den 

utsträckning de kompletterar varandras strategi och verksamheter (Larsson & Finkelstein, 1999). 

Kombinationspotentialen, som Larsson och Finkelstein (1999) kallar den, delar tydliga likheter 

med begreppet strategisk passform som konceptualiseras på samma vis, alltså den utsträckning 

de samgående organisationerna förstärker eller kompletterar varandras strategi (Jemison & Sitkin, 

1986). Samgåendemotiv som synergier och effektiviseringar tenderar således att grunda sig i de 

samgående organisationernas förexisterande strategiska passform och kombinationspotential. I 

företagsvärlden kan motivet för att samgå grunda sig på de samgående organisationernas 

kombinationspotential i form av deras liknande operationella verksamhet som kan generera 
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skalfördelar (Larsson & Finkelstein, 1999), medan motivet i högskolevärlden kan grunda sig på 

högskolornas kompletterande utbildningsprogram och ämnesområden (Harman & Harman, 

2003).     

 

2.2 STRATEGISK & ORGANISATORISK PASSFORM 

En betydande ström av forskning inom det som benämns som den strategiska styrningsskolan 

inom samgåenden lyfter fram den strategiska passformen (eller kombinationspotentialen) som 

avgörande för ett framgångsrikt samgående (Larsson & Finkelstein, 1999; Singh & Montgomery, 

1987). Denna skola i samgåendelitteraturen lyfter dock fram olika koncept av den strategiska 

passformen i form av stärkande likheter (Singh & Montgomery, 1987) eller kompletterande 

olikheter (Larsson & Finkelstein, 1999). Anhängarna till det förstnämnda konceptet 

argumenterar för att likheterna indikerar synergipotentialen i ett samgående och möjliggör för 

organisationerna att mer effektivt nyttja sina resurser och förmågor (Singh & Montgomery, 

1987; Palich, Cardinal & Miller, 2000). Anhängarna till det sistnämnda menar dock att de 

kompletterande olikheterna är ömsesidigt stödjande och reflekterar en större synergipotential än 

organisationernas likheter (Larsson & Finkelstein, 1999; Kim & Finkelstein, 2009). De olika 

koncepten har olika värdeskapande mekanismer. Likheterna ses som en indikator för 

effektivitetssynergier i form av skalfördelar, medan de kompletterande olikheterna ger 

organisationer både effektivitetssynergier och värde som skapas av olikheterna som är 

ömsesidigt stödjande (Larsson & Finkelstein, 1999). Kim och Finkelstein (2009) menar att de 

kompletterande olikheterna erbjuder samgående organisationer ett bredare utbud av möjligheter 

att utveckla förmågor som de inte hade kunnat göra på egen hand. Båda koncepten har sina 

teoretiska fördelar, men studier som hittills gjorts på samgåenden inom företagsvärlden visar att 

de strategiskt kompletterande olikheterna har en mer positiv inverkan på framgång än de 

strategiska likheterna (Kim & Finkelstein, 2009; Tanriverdi & Venkatraman, 2005; Wang & 

Zajac, 2007). 

 

Den strategiska passformen förväntas leda till synergier när organisationerna går samman. Även 

om strategisk passform är en viktig förutsättning för att främja bildandet av synergier i ett 

samgående, är det emellertid inte tillräckligt för att uppnå detta ändamål (Jemison & Sitkin, 
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1986). En annan viktig förutsättning för att realisera organisationernas synergipotential och 

skapa värde är den organisatoriska passformen (Buono & Bowditch, 1989; Datta, 1991). 

Organisatorisk passform definieras som matchningen av administrativa och kulturella 

karaktärsdrag mellan organisationerna vilket direkt kan påverka hur organisationerna kan 

integreras med avseende till dagliga aktiviteter när samgåendet fullbordats (Jemison & Sitkin, 

1986). Den organisatoriska passformen är således speciellt viktig för integreringen av 

organisationernas verksamheter eftersom synergierna bildas och värdeskapandet sker under 

denna fas (Jemison & Sitkin, 1986; Haspeslagh & Jemison, 1991; Pablo, 1994). Nahavandi och 

Malekzadeh (1988) betonar att organisationer bör sträva efter att gå samman med en organisation 

som har matchande kulturella drag för att undvika konflikter. Jemison & Sitkin (1986) menar 

därför att den organisatoriska passformen är ett viktigt komplement till den strategiska.  

2.3 PROCESSPERSPEKTIVET 

Jemison och Sitkin (1986) menar att litteraturen om strategisk och organisatorisk passform 

fundamentalt utgått från vad de kallar för valperspektivet. Valperspektivet betraktar motivet och 

beslutet för att samgå som ett rationellt val med betoning på en utvärdering av de samgående 

organisationernas förexisterande strategiska och organisatoriska passform. Passformarna ses i sin 

tur som en betydande förutsättning för samgåendets utfall. Enligt Jemison och Sitkin (1986) 

förmår dock inte valperspektivet att ge en komplett bild av en samgåendeprocess och dess utfall, 

och därför föreslår de att valperspektivet kompletteras med ett processperspektiv. Tidigare 

forskning som tenderat att utgå från detta valperspektiv förmår inte att på egen hand förklara 

varför så många till synes välmenta och rationella samgåenden resulterat i ett misslyckande. De 

menar att betrakta ett samgående ur ett processperspektiv medför möjligheter att identifiera och 

öka förståelsen för hur processrelaterade faktorer påverkar ett beslut för att samgå och dess utfall. 

Processperspektivet erkänner både strategisk och organisatorisk passform som viktiga faktorer 

för ett samgåendes utfall, och betonar dessutom vikten av ledningens styrning av 

samgåendeprocessen som en betydande faktor för ett samgåendes utfall.  

2.3.1 HINDER FÖR FRAMGÅNG I SAMGÅENDEN 

Jemison och Sitkin (1986) nämner fyra processrelaterade faktorer som hinder för en 

framgångsrik integrering av de samgående organisationerna och värdeskapande. Den hindrande 
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faktor som berör involverandet av interna intressentgrupper och är central för vår forskningsfråga 

och syftet med uppsatsen benämns som aktivitetssegmentering. En samgåendeprocess präglas 

ofta av en generalists perspektiv eftersom samgåenden är strategiska i sin natur och strategi är ett 

ämne för ledningen och högt uppsatta beslutsfattare. Aktivitetssegmentering innebär att det är 

många analytiker och specialister involverade i en samgåendeprocess, till följd av aktiviteternas 

tekniska komplexitet som utvärderingen av ett samgående i viss mån kräver. 

Aktivitetssegmentering kan vara essentiell på grund av aktiviteternas komplexitet för att 

utvärdera samgåendeorganisationernas strategiska och organisatoriska passform. 

Segmenteringen kan dock leda till svårigheter att integrera analyserna i beslutet för att gå 

samman, vilket leder till att de analyser som utförs av specialister och är tekniska till naturen får 

stå åt sidan till förmån för frågor av mer strategisk generell natur. Vidare kan de olika 

intressentgrupperna som utför analyserna ha olika perspektiv och motiv för samgåendet som kan 

vara svåra att integrera i beslutet för att samgå (Haspeslagh & Jemison, 1991). Detta kan leda till 

att framförallt frågor relaterade till organisatorisk passform prioriteras mindre än strategisk 

passform, vilket kan försvåra integreringen av de samgående organisationerna. Eftersom det är 

under integreringen av organisationerna som värdet av samgåendet skapas är det viktigt att 

integrera de analyser och perspektiv som rör organisatorisk passform i beslutet för att samgå, och 

andra frågor som kan vara kritiska för värdeskapandet av samgåendet. Aktivitetssegmentering är 

således å ena sidan nödvändigt för att delegera ansvar till olika intressentgrupper inom 

organisationerna att utföra utvärderingar och analyser relaterade till passformerna, men å andra 

sidan kan aktivitetssegmenteringen leda till att utvärderingarna är inkongruenta mot samgåendets 

mål samt svåra att integrera i samgåendebeslutet. Hur kan ledningar se till att utvärderingarna 

svarar mot samgåendets mål och således blir lättare att integrera i samgåendebeslutet? Jemison 

och Sitkin (1986) hävdar att ledningar tidigt kan selektivt involvera interna intressentgrupper i 

förhandlings- och planeringsprocessen, vilket dels kan främja ett sundare strategiskt beslut för att 

samgå och dels främja förtroende bland de interna intressenterna för denna organisatoriska 

förändring.  

2.3.2 INVOLVERANDE AV INTRESSENTER 

I litteraturen framhävs ett samgående som en stor organisatorisk förändring och en process som 

involverar och påverkar många inom organisationerna (Jemison & Sitkin, 1986; Buono & 
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Bowditch, 1989). I stora organisatoriska förändringar kan anställda sannolikt uppleva en hög 

grad av osäkerhet och oro inför vad förändringen innebär för deras del samt organisationens, 

vilket kan leda till skepsis och motstånd gentemot samgåendet. Ett samgående beskrivs som en 

människointensiv process eftersom det är människorna inom organisationerna som tar fram 

underlagen för samgåendebeslutet och sedan implementera besluten under integreringen för att 

realisera samgåendets mål och skapa värde (Jemison & Sitkin, 1986). Ledningar kan involvera 

de interna intressenterna genom att informera de om samgåendets syfte (Greenberg, 1993), samt 

ge intressenterna autonomi över sitt arbete i samgåendeprocessen (Kim & Mauborgne, 1991). 

Sammantaget främjar involverandet attityder som tillit och engagemang vilket kan vara kritiskt 

för implementeringen av strategier som kräver mobiliserandet av organisationernas medlemmar 

(Kim & Mauborgne, 1991). Att informera de intressenter som berörs av samgåendet om dess 

motiv kan hjälpa dem att förstå syftet bakom de förfaranden och förändringar sker vilket skapar 

förtroende för samgåendet (Greenberg, 1993; Napier et al., 1989). Dessutom är det av vikt att 

samtidigt ge de intressenter som berörs av samgåendet en viss grad av autonomi över förfaranden 

och beslutsfattanden, vilket medför att intressenterna blir mer villiga att anta nya utmaningar och 

samarbeta med andra i samgåendeprocessen (Kim & Mauborgne, 1998).  

 

2.4 STUDIENS TEORETISKA RAMVERK 

Samgåendemotiv i högskolevärlden delar likheter med de i företagsvärlden och tenderar att 

hänföras till Trautweins (1990) effektivitetsteori om att samgåenden genomförs för att uppnå 

synergier, effektiviseringar och därigenom högre kvalitet på de produkter eller tjänster som de 

erbjuder (Rowley, 1997; Goedegebuure, 2012). Motiven grundar sig i sin tur på de samgående 

organisationernas förexisterande strategiska passform, även kallad synergipotentialen (Jemison 

& Sitkin, 1986; Larsson & Finkelstein, 1999). Harman och Harmans (2003) studie tyder på att 

samgåendemotiv i högskolevärlden också tenderar att grunda sig högskolornas strategiska 

passform eller synergipotential bestående av liknande eller kompletterande akademiska profiler.  

Trots detta har studier på samgåenden i högskolevärlden som är förankrade i begreppen 

strategisk passform ännu inte påfunnits, och det finns ett uttryckt behov att utföra fler teoretiskt 

förankrade studier på styrningen i högskolor (Maassen & Stensaker, 2005).  
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En utvärdering av de samgående organisationernas förexisterande passform sägs vara en 

betydande, men inte en på egen hand tillräcklig förutsättning för att ett lyckat samgående 

(Jemison & Sitkin, 1986; Larsson & Finkelstein, 1999). I enlighet med processkolans synsätt 

antar denna studie ett processperspektiv med särskilt fokus på involverandet av de samgående 

högskolornas interna intressenter i processen inför ett formellt samgående. Involverandet är av 

särskild stor vikt eftersom ett samgående är en människointensiv process vars utfall beror på de 

underlag som arbetas fram och vägs in i samgåendebeslutet och till slut implementeras av de 

interna intressenterna (Jemison & Sitkin, 1986; Ellis, Reus & Lamont, 2009). Involverandet av 

intressenterna skapar därför förutsättningar för realiserandet av samgåendets mål och skapandet 

av värde. Hur intressenterna involveras i ett samgående är dock tämligen outrönat. 

 

Den nedanstående analysmodellen kommer att användas för att studera hur de interna 

intressenterna involveras i samgåendeprocessen för att skapa förutsättningar för realiserandet av 

samgåendets mål. Analysmodellen utgår från samgåendeteorier om organisationers 

förexisterande passformer och hur intressenter har en kritisk roll i samgåendeprocessen genom 

att de tar fram de beslutsunderlag som sedan förs in vid samgåendets fullbordan. Forskning 

menar att involverandet av intressenterna i samgåendeprocessen skapar förutsättningar för dels 

passformerna och dels realiserandet av samgåendets mål, och analysmodellen är ämnad att 

reflektera dessa aspekter. 
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Figur 1: Analysmodell (egen bearbetning) 
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3 METOD 

3.1 VAL AV STUDIEOBJEKT 
Vid valet av studieobjekt för vårt empiriska underlag, intresserade vi oss tidigt för förvärv och 

samgåenden mellan organisationer. Processen i sin helhet var otroligt intressant med de olika 

beståndsdelar den är uppbyggd i och forskning har berört den från olika perspektiv. Den delen av 

processen vi fastnade för var processen före det faktiska samgåendet av organisationer. Olika 

alternativa av samgåenden diskuterades inom företagsvärlden först och främst, men vägledde 

senare in till icke vinst drivande samgåenden. Samgåenden av högskoleinstitutioner blev då ett 

naturligt val. Vidare undersöktes tidigare samgåenden mellan högskoleinstitutioner som ägd rum 

i Sverige. Det förde oss fram till det senaste och mest aktuella samgåendet av 

högskoleinstitutioner inom Sverige, samgåendet mellan Uppsala universitet och Högskolan på 

Gotland som formellt fullbordades den 1 juli 2013. 

 

Val av tidsperiod att studera avgränsar sig till förhandlings- och planeringsprocessen inom 

samgåendeprocessen. Studien fokuserar på förarbetet till det faktiska beslutet att samgå men 

även perioden efter, till och med att samgåendet formellt var fullbordat. Med hänsyn till den 

valda avgränsningen faller det naturligt att undersöka de personer i fråga som varit ansvariga för 

förhandlings- och planeringsprocessen. Urvalet av respondenter har lett till att studera ledningen 

för samgåendet.   
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3.2 VAL AV METOD 
Syftet med studien är att undersöka hur ledningen för ett samgående av två högskoleinstitutioner 

har involverat de interna intressenterna i förhandlings- och planeringsprocessen för att skapa 

förutsättningar att uppnå målen med samgåendet. Syftet med studien är att undersöka hur 

ledningen för ett samgående av två högskoleinstitutioner har involverat de interna intressenterna 

i förhandlings- och planeringsprocessen. Eftersom vi ämnar undersöka hur de interna 

intressenterna involverats, har vi väldigt lite kontroll över händelserna, och studiens fokus är på 

ett rådande fenomen som hänt i en verklig kontext, är en fallstudie som forskningsmetod en 

lämplig metod för genomförandet av vår studie (Yin, 2003: 1). Enligt Yin är fallstudier ett 

lämpligt tillvägagångssätt när forskningsfrågan är ”hur” eller ”varför”, när undersökaren har 

väldigt lite kontroll över händelserna som studeras och när studiens fokus är på ett rådande 

jämfört med ett historiskt fenomen. Till följd av vår forskningsfrågas karaktär, och att 

förhandlings- och planeringsprocessen inte är vida undersökt när det gäller samgåenden av 

högskoleinstitutioner är vår forskningsansats deduktiv. Vi ämnar utgå från tidigare teori om 

samgåenden, intressenter, processer för att undersöka hur det tar sig i uttryck i ett samgående av 

högskoleinstitutioner och därigenom bidra till ökad förståelse för hur ledningar i denna sektor 

involverar interna intressenter i en samgåendeprocess för att skapa förutsättningar att uppnå de 

målen.  

 

Till följd av syftet med studien berörs frågor hur ledningen har agerat, involverat, tagit hänsyn 

till de interna intressenterna. För att besvara dessa frågor har vi valt att genomföra en kvalitativ 

studie, då det är lämpligt tillvägagångssätt när det krävs mer beskrivande svar för att besvara 

frågorna (Saunders et al., 2009: 324). Vid diskussion om hur intressenternas intressen beaktas 

kan svaren skilja sig beroende på vilken befattning/position respondenten i fråga har haft under 

samgåendet. Således har vi valt att använda oss av kvalitativa intervjuer för att kunna undersöka 

svarens betydelse och diskutera olika ämnen från olika vinklar (Saunders et al., 2009: 324).  

 

Intervjuerna har varit av semi-strukturerade form vilket innebär att intervjuaren utgår från en 

lista av olika teman och specifika frågor, men kan variera från intervju till intervju (Saunders et 

al., 2009: 320). Detta betyder att det finns möjlighet att anpassa frågorna efter respondenten i 

fråga. Intervjuerna bestod av öppna frågor för att ge respondenten möjlighet att tala fritt och 
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kunna ge mer utvecklande svar, för att följaktligen kunna ställa följdfrågor på angiven 

informationen från tidigare ställd fråga och få en djupare förståelse och insikt av kontexten. 

Eftersom teman med frågor och eventuella följdfrågor förbereddes innan minimerades risken för 

att missa viktiga frågor under intervjuerna.    

 

3.3 INSAMLING AV DATA 
För att samla in underlag om samgåendet genomfördes först en diskussionsintervju med båda 

biträdande projektledarna för samgåendet, för att få kännedom om vilka personer som var 

involverade i samgåendeprocessen. De identifierade 14 ansvariga personer vilket bekräftades 

även utifrån dokumentation om samgåendet. Alla kontaktades enskilt via mail och blev 

tillfrågade om det kunde ställa upp på en intervju angående samgåendeprocessen. I mailet 

beskrev vi i övergripande drag om vad intervjun skulle handla om och vad vårt syfte var med 

undersökningen. Det gjordes totalt 12 stycken semi-strukturerade intervjuer med de involverade 

personerna i samgåendet. Intervjuerna varade i 20-50 minuter, tidsskillnaden kan bero på hur 

pass insatt respondenten i fråga var samt hur pass bra respondenten kom ihåg händelseförloppet. 

 

Att respondenterna kan ha haft svårigheter att komma ihåg händelseförloppet i exakt angivelse 

och urskilja vad som skett före respektive efter själva samgåendet, då integreringen av den 

fortfarande är aktiv och ännu inte är färdigställd. Marlow (2005) tar upp flera faktorer som kan 

påverka en studies reliabilitet, retrospektivitet är en av de faktorerna. Vilket innebär att 

respondenternas bild av en situation kan ha förändrats beroende på hur länge sen händelsen ägde 

rum. Vi kan inte veta till vilken grad det kan ha påverkat studiens resultat. För att minimera 

risken för retrospektivitet har urvalet av respondenter varit de ansvariga för processen och 

intervjuerna varit fokuserade på varje enskilds område inom samgåendet (Finkelstein och 

Haleblian, 2002).  

 

Frågorna till respektive respondent kunde skilja sig då personerna innehade olika befattningar 

och ansvarsområden. Det var specifikt tre intervjuer som skiljde sig lite mer från de andra, vilket 

var intervjuerna med kårordförandena, de blev mer inriktade mot studentperspektivet och inte 

lika mycket mot andra intressentgrupper. 
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Majoriteten av intervjuerna genomfördes över telefon då många av respondenterna inte befanns 

sig på närliggande plats för möjlighet till en personligintervju. Det genomfördes med hjälp av 

högtalartelefon vilket möjliggjorde att vi båda kunde vara aktiva under intervjuerna. En av oss 

hade en mer aktivroll medan den andre ställde följdfrågor och såg till att inga viktiga aspekter 

missades. En av telefonintervjuerna genomfördes endast av en av oss, samtidigt kompletterade 

den andre genom att lyssna aktivt via Skype på samtalet för att kunna skriva meddelande till 

intervjuaren om något missades. Med tre av respondenterna genomfördes personligaintervjuer på 

Uppsala universitet. Alla respondenter blev tillfrågade om vi kunde nämna de vid namn i 

undersökningen och om tillåtelse att spela in intervjun, vilket godkändes av samtliga. Orsaken 

till frågan om icke anonymitet gjordes för att respondenterna trovärdighet skulle förstärkas och 

informationen ska anses tillförlitlig. Samtliga intervjuer spelades in och transkriberades i 

efterhand för att underlätta vid framställningen av empiri samt för att kunna återge korrekt 

information.         

 

Nackdelen med att större antal intervjuer skedde över telefon kan vara att den personliga 

aspekten försvinner samt samspelet mellan intervjuare och respondent blir inte lika naturligt. För 

att underlätta intervjuprocessen för respondenten gav vi en utförlig presentation av oss båda och 

inledde med lättsamma hälsningsfraser samt mjukare frågor. För att minimera förvirring för 

respondenten har en av oss varit mer aktiv och lett intervjun medan den andre ställt följdfrågor.  

 

Den kvalitativa insamlingen genom intervjuer har sedan kompletteras med sekundärdata i form 

av offentliga handlingar kring samgåendet. Vid inhämtningen av sekundärdata har ett urval av 

alla tillgängliga handlingar gjorts, utifrån konsulterande med de två biträdande projektledarna 

samt ett eget val utifrån en lista med all dokumentation över samgåendet. Relevant sekundärdata 

valdes ut för att komplettera den kvalitativa insamlingen. Vi har även hämtat information från 

Högskoleverket och respektive lärosätes hemsida.    
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3.4 RELIABILITET OCH VALIDITET 
Vårt val att genomföra en fallstudie är utmanande och sätter stora krav på såväl utformning och 

utförande för att säkerställa studiens reliabilitet och validitet (Yin, 2003). Detta gäller även vårt 

val av att genomföra en kvalitativ undersökning som primär datainsamlingsmetod, vilket skapar 

än större utmaning än vid en kvantitativ ansats, framförallt på grund av en mindre strukturerad 

utformning. Reliabilitet syftar till möjligheten för senare forskare att följa samma procedur så 

som den beskrivs av en tidigare forskare och genomföra samma fallstudie igen och komma fram 

till samma resultat och slutsatser (Yin, 2003: 37-38). Emfasen ligger dock vid möjligheten att 

genomföra samma fallstudie, och inte att replikera samma resultat genom att genomföra samma 

fallstudie. Målet med reliabilitet är att minimera misstag och fördomar i en studie. För att 

överkomma dessa fallgropar har vi redogjort denna studies tillvägagångssätt och 

operationaliserat studiens struktur. Vi har också spelat in och transkriberat intervjuerna, vilket 

leder till att vi kan gå igenom intervjuerna upprepade gånger och därigenom minimera risken för 

fördomar och feltolkningar.  

 

Med validitet menas huruvida resultaten reflekterar det de avser mäta (Saunders et al., 2009). I 

en fallstudie är det särskilt viktigt att operationalisera begreppen för teorierna som undersöks, 

vilket tydliggör att fallstudiens resultat genuint reflekterar det som avses mätas och stärker 

studiens begreppsvaliditet (Yin, 2003: 35). Därför har vi operationaliserat begrepp för de teorier 

vi utgår från och avser undersöka i denna studie. En annan viktig aspekt vi tagit hänsyn är extern 

validitet, vilket är huruvida fallstudiens resultat är generaliserbara utöver själva fallstudien (Yin, 

2003: 37). I vårt fall kan detta ses som huruvida resultaten gäller och kan appliceras på andra 

samgåenden av högskoleinstitutioner. Syftet med en fallstudie är emellertid inte att generalisera 

resultaten till en större population, utan att analytiskt generalisera. Det vill säga att generalisera 

studiens resultat till en bredare teori, vilket i vårt fall är teori om samgåendeprocessen och 

intressenter. Detta är i linje med studiens syfte då vi avser bidra med ökad förståelse för hur 

involverandet av intressenter tar sig i uttryck i en samgåendeprocess av högskoleinstitutioner. 

Studiens resultat kan dock inte analytiskt generaliseras per automatik utan resultaten behöver 

studeras vidare på liknande fall innan de kan generaliseras till teorin. 
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3.5 VAL AV RESPONDENTER 
Studien ämnar undersöka hur ledningen för ett samgående involverat de interna intressenterna i 

förhandlings- och planeringsprocessen. Vilket avgjorde valet av inriktning av respondenter mot 

ledningen för samgåendet. På grund av studiens tidsbegränsning har de interna intressenterna 

inte varit en del av urvalet, vilket är en av studiens begränsningar. Detta kan medföra att studien 

visar en orättvis bild av samgåendet gentemot de interna intressenterna. Dock blev studenternas 

intressen i fokus vid intervjuerna med kårordförandena då det var representanter för studenterna i 

ledningsgruppen för samgåendet.     

 

Första ansatsen för det faktiska valet av respondenter för denna studie var genom en muntlig 

intervjudiskussion med båda biträdande projektledarna för samgåendet. Med syftet att få 

underlag om hur projektorganisationen var utformad och vilka personer på ledningsnivå som var 

av störst betydelse för samgåendet. Projektorganisationen utgjordes av en styrgrupp högst upp i 

hierarkin och en projektgrupp under med en assisterande grupp kallad sekretariatet sedan sju 

delprojektgrupper (se Figur 2). Det framgick efter intervjudiskussionen att styrgruppen och 

projektgruppen var av störst betydande roll för samgåendet, men även också delprojektet 

utbildningsplanering. 

 

Samtliga involverade i styrgruppen och projektgruppen samt ansvarige för delprojektet 

utbildningsplanering kontaktades. Det var totalt 14 personer, alla hade inte möjlighet att ställa 

upp på en intervju. 12 stycken intervjuer genomfördes och vi anser att det borde ge en 

rättvisande bild av projektorganisations arbete inför samgåendet. Dock saknas två personer från 

styrgruppen, rektorn och universitetsdirektören från Uppsala universitet. Då en intervju blev 

avbokad på grund av tillfällig sjukdom och den andra återkom för sent för att genomföra en 

intervju. Detta kan påverka framställningen av samgåendet och att viktiga perspektiv inte 

återgivits då det är fler respondenter från Gotland än Uppsala. En annan aspekt att ha i åtanke är 

att respondenterna kan ha framställt sig själva positivt då undersökningen granskar det faktiska 

arbetet utfört av dem. Förekomsten av fördelaktig framställning är en faktor som kan påverka 

reliabiliteten av studien, respondenterna kan ha skildrat en mer positiv bild av sig själva och 

samgåendet snarare än att gett sanningsenliga svar vid frågor med anknytning till rättvisa och 

insats (Ellis et al., 2009). Enligt Trautwein (1990) finns det dessutom en inneboende risk i att 
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endast utgå från ett ledningsperspektiv då ledningar tenderar att rationalisera ett samgåendes 

motiv och styrningen av samgåendeprocessen. För att minimera dessa risker och främja att 

framställningen ska bli sanningsenligt har ett flertal intervjuer genomförts och kompletterats med 

sekundärdata.      

 

3.5.1 RESPONDENTERNA 
 

 
Tabell 1, översikt av respondenter 

 

I den empiriska framställningen betecknas respondenterna med förkortade 

bokstavskombinationer för att underlätta för läsaren utifrån vilken ”grupp” och ”säte” 

respondenten i fråga tillhör. Bokstavskombinationen utformas med första bokstav efter 

grupptillhörighet med undantag för kårordförandena (S=styrgruppen, P=projektgruppen, 

U=utbildningsplanering, K=kårordförande) sedan andra bokstav efter lärosäte (U=Uppsala, 

G=Gotland) inklusive initialer för respondenten. Exempel Olle Jansson, Gotland, styrgruppen 

blir således: SGOJ.    
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3.6 OPERATIONALISERING 
Operationalisering är enligt Saunders et al, att ge uttryck åt koncept till konkreta indikatorer för 

att skapa tydlighet (Saunders et al, s.127, 597). För att konkretisera koncepten i denna studie och 

underlätta för läsaren har vi utformat sex olika kategorier för att besvara studiens syfte. 

Utförande och underlaget för den empiriska och analytiska framställningen är baserad utifrån 

dessa kategorier. De har även varit till grund för insamlingen av data och utformningen av 

intervjuerna. Nedan följer de sex kategorierna med förklaring och huvudfrågor från 

intervjuunderlaget.  

 

STRATEGISK PASSFORM      

Den utsträckning samgåendet mellan de två berörda lärosätena har tänkt bidra till att förstärka 

eller komplettera respektive lärosätes strategiska mål.  

 

- Hur fattades beslutet för att Gotland/Uppsala skulle gå samman med Uppsala/Gotland? 
 

- På vilka grunder fattades beslutet att gå samman? 
 

 

ORGANISATORISK PASSFORM      

Hur de båda lärosätenas organisationer matchas ihop och integreras samman med varandra för att 

fungera och agera som en enhet efter samgåendeprocessen. Matchningen utgår ifrån aspekter 

såsom administrativa och kulturella karaktärsdrag från respektive lärosäte.  

 

- Fanns det några uttalade specifika intressen från olika intressegrupper som man var 
tvungen att ta hänsyn till? 
 

- Vad mötte man för reaktion från intressenternas sida? 
 

- Influerade detta målen för samgåendet, eller den planerade integreringen av 
institutionerna? 
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IDENTIFIERAD INTRESSENTGRUPP     

Ett erkännande från projektledningen för samgåendets sida om vilka intressenter som de anser 

berörs och/eller påverkas av samgåendet samt kan påverka samgåendets utfall.  

 

- Arbetade ni med att identifiera några intressentgrupper? 

 

 

 

INVOLVERANDE       

Den utsträckning som de identifierade intressenterna bemötts och involverats eller haft möjlighet 

att involveras i samgåendeprocessen. 

 

- Hur arbetade ni med att bemöta och involvera intressentgrupperna i 
samgåendeprocessen?  

 
- Hur utvecklades arbetet med och involverandet av intressenterna genom 

samgåendeprocessen? 
 

 

PÅVERKAN       

Den utsträckning som de identifierade intressenterna påverkat eller haft möjlighet att påverka 

samgåendeprocessen. 

 

- Hur påverkade intressentgrupperna samgåendeprocessen?  
 

 

INTRESSEN        

Det projektorganisationen identifierat som ett intresse från en eller flera intressentgrupper med 

samgåendet eller ett intresse som framträtt genom involverandet och kommunikationen med 

intressentgrupper genom samgåendeprocessen.  

 

- Fanns det några uttalade intressen från intressenternas sida? 
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4 FALLSTUDIERESULTAT 
 

4.1 FALLSTUDIEOBJEKT  
 

4.1.1 UPPSALA UNIVERSITET 

Nordens äldsta universitet, Uppsala universitet (UU) grundades 1477 och har en stor bredd inom 

forskning och utbildning med en ständig förnyelse. Organisationen består av tre 

vetenskapsområden, humaniora och samhällsvetenskap, medicin och farmaci samt teknik och 

naturvetenskap som sedan är uppdelat i nio fakulteter. År 2011 uppgick universitetets omsättning 

till 5 282 mnkr och medelantalet anställda var 5 924 stycken och 38 450 registrerade studenter 

varav 23 426 helårsstudenter (Uppsala Universitet, Årsredovisning 2012). 

 

UU påbörjade ett samarbete med Högskolan på Gotland år 2008 vilket har ledsagat till flera 

genomförda samarbetsprojekt lärosätena emellan. Överenskommelsen om samarbetet har i första 

hand avsett utbildning, pedagogisk utveckling och administration. Under 2011 intensifierades 

samarbetet på grund av omvärldsförändringar och förändrade förutsättningar nationellt och 

internationellt för både UU och HGO. Vilket resulterade i att alternativet att gå samman började 

utredas (Uppsala universitet & Högskolan på Gotland, hemställan, 2012).  

 

4.1.2 HÖGSKOLAN PÅ GOTLAND 

Gotlandsmodellen – samverkan för kvalitet, kallades den högre högskoleutbildningen på Gotland 

som startades på 1970-talet med stöd av universitet och högskolor på det svenska fastlandet. 

Tidigt etablerades kontakter österut och det internationella perspektivet var i fokus. År 1998 

inrättades myndigheten Högskolan på Gotland (HGO) och blev en del av det svenska 

högskolesystemet. I ställning till andra svenska lärosäten var den förhållandevis liten men efter 

fem års tid en av Gotlands största arbetsplatser (Högskolan på Gotland 1998-2013). År 2011 

erbjöds utbildningar till 6 608 studenter av 2304 helårsstudenter varav cirka 67 % var 

nätbaserade studier. Medelantalet anställda var 217 stycken och högskolan omsatte cirka 11,8 

mnkr (Högskolan på Gotland, Årsredovisning, 2011). Gotland läge och dess miljö har varit en 

central roll för högskolan med visionen att nyttja dess läge, historia och kultur för en 

gränsöverskridande forskning och utbildning (Högskolan på Gotland 1998-2013). 
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HGO genomförde 2011 en utredning av förutsättningarna att fortsätta bedriva 

självständigverksamhet, vilket resulterade i att högskolan började söka efter möjliga 

samarbetspartners (Uppsala universitet, Delrapport, 2013). Den 16 december 2011 undertecknar 

rektorerna vid HGO och UU den avsiktsförklaring som senare kom att leda till att myndigheten 

HGO avvecklas och går samman med Uppsala universitet för att bilda nya Campus Gotland 

(Uppsala universitet, Slutrapport, 2013).  

 

4.1.3 SAMGÅENDET 

Avsiktsförklaringen undertecknades av rektorerna efter godkännande från konsistoriet på UU 

och högskolestyrelsen på HGO om ett eventuellt framtida samgående. Konsistorier och 

högskolestyrelsen beslutade om hemställan om samgåendet att lärosätena avsåg att gå samman 

från och med den 1 juli 2013, hemställan inlämnades till regeringen den 24 april 2012 (Uppsala 

universitet, Slutrapport, 2013; Uppsala universitet & Högskolan på Gotland, hemställan, 2012). 

Regeringen beslutade den 20 december 2012 i regleringsbrev för budgetåret 2013 att 

verksamheten på Gotland införlivas i UU från och med 1 juli 2013 (Uppsala universitet, 

Slutrapport, 2013). Förberedelserna inför samgåendet togs vid efter hemställan, ett 

projektdirektiv för projektet fastställdes av rektorn den 5 juni 2012 med förutsättningar att 

beslutet av regeringen var i enlighet med hemställan (Uppsala universitet & Högskolan på 

Gotland, övergripande projektplan, 2012; Uppsala universitet, Slutrapport, 2013).      
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Figur 2, Projektorganisation (Uppsala universitet & Högskolan på Gotland, övergripande projektplan, 2012) 

En styrgrupp utseddes och bestod av rektor, universitetsdirektör och en studentrepresentant från 

UU samt ledamöterna av rektor, prorektor och en student representant från HGO. 

Projektledningen bestod av biträdande universitetsdirektör vid UU och förvaltningschef vid 

HGO samt två biträdande projektledare utsedda av styrgruppen (Uppsala universitet & HGO, 

övergripande projektplan, 2012; Oskar Pettsson, 2013-12-19). Projektledningens huvudansvar 

var att i enlighet med avsiktsförklaring, hemställan och konsistoriets beslut om övergripande 

organisation och verksamhetsinriktning för Campus Gotland att vidta de åtgärder som krävdes 

för att genomföra samgåendet (Uppsala universitet, Slutrapport, 2013). Sekretariatet bistod 

projektledningen i form av specialkompetens inom relevanta områden vid behov. Sju stycken 

delprojekt upprättades inom olika områden med delprojektplaner fastställda av projektledningen 

(Uppsala universitet & Högskolan på Gotland, övergripande projektplan, 2012). För att 

säkerhetsställa att både UUs och HGOs intressen och synpunkter skulle beaktas, var alla grupper 

inom projektorganisationen styrda av två projektledare, en från respektive lärosäte (Uppsala 

universitet, Slutrapport, 2013).  

 
Utifrån avsiktsförklaringen var syftet med samgåendet att skapa en unik profilering inom UU 

och en konkurrenskraftig och hållbar akademisk verksamhet på Gotland. Detta med syfte att 
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medverka till att utveckla Sverige som kunskapsnation. Den agenda som prioriterades bestod av 

tre huvudområden man syftade vidareutveckling:   

 

• Utbildningsmodellen Liberal Education 

• Nätbaserad utbildning 

• Utbildning och forskning med regional och internationell förankring  

 

(Uppsala universitet, Avsiktsförklaring, 2011).  

 

Att vidareutveckla Liberal Education var en av HGOs visioner och genom samgåendet med UU 

skulle den visionen kunna förverkligas. Utbildningen ämnar ge bättre förutsättningar för 

studenter att anpassa sig till en föränderlig samhällsmiljö genom kritiskt tänkande, personlig 

utveckling samt bildning. Liberal Education utbildningen skulle vara mycket attraktiv för 

studenter och lärare samt bidra med en unik profilering nationellt och vara internationell 

konkurrenskraftig (Uppsala universitet, Avsiktsförklaring, 2011).  

 

HGO har bedrivit nätbaserad utbildning under lång tid och har en stor erfarenhet av flexibla 

undervisningsformer. UU innehar en hög kompetens inom pedagogiskt utvecklingsarbete, dessa 

två kombinerat ger möjlighet att skapa nyskapande högskolepedagogik och didaktik samt att 

universitetet positionerar sig högt inom den flexibla undervisningsformen (Uppsala universitet, 

Avsiktsförklaringen, 2011). 

 

I och med samgåendet stärks de båda lärosätena verksamhet, Gotland genom tillgången till UU 

resurser för att ta fasta på regionala utbildningsbehov och den samverkan med samhälle och ett 

högkvalitativt lärosäte. För UUs del innebär det förstärkningar i flera områden Gotland utvecklat 

till starka ämnesmässiga miljöer. Detta skulle kunna bidra till att starka ledande miljöer skapas 

både nationellt och internationellt (Uppsala universitet & Högskolan på Gotland, Hemställan, 

2012).   
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4.2 MOTIV OCH PROCESSEN INFÖR HEMSTÄLLAN 
 
UU och HGO hade samarbetat sedan 2008 genom en samarbetsgrupp som hade till uppgift att se 

över möjligheter att utveckla gemensamma ämnessamarbeten (OP). Enligt Oskar Pettersson, som 

arbetade i samarbetsgruppen från 2009 i egenskap av utbildningsledare för Historisk-filosofiska 

fakulteten på UU, fanns det ingen tvekan om att lärosätena kunde utveckla ämnessamarbeten. 

Samarbetsgruppen fann dock svårigheter i att utveckla ämnessamarbetena genom att bilda 

gemensamma utbildningar p.g.a. reglementen om myndighetsutövning (OP; KJ). För att 

vidareutveckla gemensamma ämnessamarbeten som separata lärosäten skulle reglementena om 

myndighetsutövning mot den enskilde innebära att lärosätena tvingas upprätta avtal om att flytta 

utbildningar mellan lärosätena, vilket sågs som en svårighet. Samarbetsgruppen upplevde således 

att samarbetet gick bra, men att det var svårt att utveckla vidare. Utifrån detta började därför 

HGO att fråga sig om hur deras framtid såg ut, menade Oskar Pettersson. HGO var den minsta 

högskolan i Sverige, hade minst ekonomi, och hade haft vissa problem med kvalitetsfrågor i sina 

utbildningar.  

 

Oskar Petterssons redogörelse bekräftades av HGOs dåvarande rektor Jörgen Tholin (SGJT) som 

tidigt 2010 insåg att högskolan var för litet för att vara kvar som en egen enhet och en diskussion 

och ett övervägande om att gå samman med ett annat lärosäte började växa fram på högskolan 

(JT). SGJT menade att det var svårt att skapa långsiktig kvalitet i verksamheten p.g.a. högskolans 

ringa storlek. SGJT lyfte fram att ämnen såsom etnologi och historia på HGO var framgångsrika 

och ständigt lyckades få vetenskapsrådspengar för sina framstående insatser, men att antalet 

lärare inom dessa ämnen bara uppgick till totalt fyra. SGJT menade att det fanns en risk för att 

HGO inte skulle kunna undervisa i exempelvis historia om någon av lärare beslutade sig för att 

lämna, vilket gjorde högskolans verksamhet sårbar och därmed försvårade möjligheten för att 

bygga långsiktig kvalitet.  

 

Startpunkten för en formell diskussion kring HGOs framtid var april 2011 när högskolestyrelsen 

beslutade att tillsätta en utredning som presenterade frågan om HGO skulle fortsätta sträva efter 

att vara en självständigt lärosäte, söka allians eller gå samman med ett större universitet (OJ; JT; 

ES). Utredningen presenterade frågan brett utan att ta ställning till de alternativ som det fördes en 



 31 

diskussion kring. Förutom om huruvida HGO skulle förbli självständigt eller gå samman med 

UU, diskuterades även det kring ett potentiellt samgående med Södertörns högskola och 

Linköpings universitet. I utredningen som lämnades till högskolestyrelsen i oktober 2011 

konstaterade dock Olle Jansson (SGOJ) att om HGO valde att gå samman med ett annat lärosäte, 

rekommenderade han UU eftersom lärosätena hade samarbetat tidigare (OJ). Enligt rektor SGJT 

snävades då UU in som enda kvarstående alternativ gällande ett potentiellt samgående.  

 

Efter detta tillsattes en ny utredning av högskolestyrelsen som penetrerade frågan om ett 

samgående med UU eller att förbli självständigt, men tog inte ställning till något av alternativen 

(ES; OJ). Den diskuterade potentiella för- och nackdelar om dels ett möjligt samgående med UU 

och dels om högskolan valde att förbli självständigt. Med utgångspunkt från denna utredning 

fattade högskolestyrelsen beslutet att HGO avsåg gå samman med UU (ES; JT; OJ). Samma dag 

fattade konsistoriet på UU beslutet att universitetet avsåg gå samman med HGO, varpå 

dåvarande rektorerna på respektive lärosäte skrev under avsiktsförklaringen den 16 december 

2011 (Avsiktsförklaringen, 2011; ES). Lärosätena hade haft en kontinuerlig dialog under HGOs 

utredningar (JT). Avsiktsförklaringen var dock inte ett formellt beslut för att lärosätena skulle gå 

samman, utan en viljeriktning från båda lärosätena att de avsåg att gå samman i framtiden (ES; 

KJ). Efter avsiktsförklaringen påbörjades en utredning på UU på initiativ av nytillträdda rektorn 

Eva Åkesson i början på 2012 för att utvärdera möjligheter och risker med ett samgående (KJ). 

Eva Åkesson menade att ett samgående inte är intressant för UUs del såvida det inte fanns ett 

genuint intresse i de verksamheter som kommer att beröras av ett samgående (KJ). Det fördes 

diskussioner med institutioner som skulle beröras av ett eventuellt samgående och flera av 

institutionerna såg en potential i det, i vissa ämnen hade det redan samarbetats ganska utbrett 

(KJ; MF). Efter att UUs utredning hade genomförts fattade lärosätena att de skulle gå samman 1 

juli 2013 med målet att stärka utbildningskvaliteten (OJ; KJ). 

 

4.3 STRATEGISK PASSFORM 

Lärosätena såg en potential i ett samgående i framförallt tre avseenden: möjligheten att skapa 

ämneskombinationer och tvärvetenskapliga utbildningar, möjligheten att kombinera och stärka 

lärosätenas små miljöer samt möjligheten att utveckla det nätbaserade lärandet (KN; FT; MF; 

TIG; KJ). Genom samgåendet får HGO tillgång till fler ämnen och därmed möjligheter att skapa 
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fler tvärvetenskapliga utbildningar, vilket är svårt för en liten högskola att bygga upp från 

grunden (ES; JT). Samtidigt får UU tillgång till och inblick i HGOs sätt att arbeta 

tvärvetenskapligt (KN). År 2006 togs ett rektorsbeslut på UU att perspektivet hållbar utveckling 

ska integreras in och tillgodoses i samtliga utbildningsprogram. UU har haft svårt med att 

integrera detta i utbildningarna, vilket HGO varit mer framgångsrikt med. Den andra möjligheten 

var att slå samman liknande institutioner och ämnen som var små var för sig men som 

tillsammans skulle bli starkare (MF; KJ; OJ; Delrapport, 2013). Ett flertal respondenter lyfte 

fram ämnet arkeologi som ett exempel på detta (MF; OJ; KJ; CW). Samgåendet kunde potentiellt 

skapa en av de främsta arkeologiinstitutionerna i Norden (OJ; KN). Den tredje möjligheten var 

utvecklandet av nätbaserat lärande. En väldigt stor andel av HGOs utbildningar var nätbaserade 

och högskolan hade en stor praktisk erfarenhet av det och på UU finns det Uppsala Learning Lab, 

ett pedagogiskt utvecklingscentrum (ES). Genom att slå samman teori (UU) och praktik (HGO) 

såg utredningen möjligheten att utveckla det nätbaserade lärandet genom den kombinationen 

(ES; CW). 

 

4.4 ORGANISATORISK PASSFORM 
 

4.4.1 ADMINISTRATION 

Administrativt hade HGO en organisationsstruktur, med tillhörande ansvarsfördelning och 

styrning, som var väldigt olik UUs (KJ; OJ; CW; BG; Hemställan, 2012). Inför samgåendet 

bestod HGOs organisationslinje av 1 fakultet och under detta fanns sammanlagt 3 institutioner 

med tillhörande ämnen (CW; ES). I jämförelse bestod UUs organisationslinje av 3 

vetenskapsområden som sedan är uppdelade i 9 fakultet och som i sin tur var uppdelade i 

institutioner (Årsredovisning, 2012; KJ). HGO var dessutom betydligt mindre i storlek än UU, 

och det småskaliga i HGO medförde att organisationslinjen var platt, beslutsvägarna var korta, 

och beslutsfattandet var flexibelt (Hemställan, 2012; OJ). Styrningen var också tämligen 

centraliserad eftersom institutionerna och utbildningarna arbetade tvärvetenskapligt och nära 

varandra (OJ; BG; CW). Småskaligheten på HGO medförde också att medarbetare och 

beslutsfattare kunde träffas informellt och ledande beslutsfattare var mer tillgängliga för att 

kontaktas personligen till skillnad från UU var betydligt större som lärosäte och hade en längre 

organisationslinje (OJ; KJ; ES; CW; Hemställan, 2012). Inom UUs enhetliga 
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organisationsstruktur delegerade lärosätets arbetsordning ansvar till vetenskapsområdena och 

fakulteten att de beslutar om sin egen arbetsordning (Hemställan, 2012). Eftersom 

vetenskapsområdena och fakulteten var så pass självstyrande fanns det inte en enhetlig Uppsala-

modell, utan varje vetenskapsområde och fakultet hade en egen modell och tillvägagångssätt i sin 

verksamhet (BG; CW; TIG).   

 

4.4.2 KULTUR 

Kulturellt sett skiljde sig lärosätena åt då de hade olika bildningsperspektiv och olika sett att 

arbeta med sina utbildningar (KJ; BG; CW; OJ; ES; Hemställan, 2012). HGO hade en tradition 

av att arbeta tvärvetenskapligt till följd av att högskolan var liten, småskalig och institutionerna 

kunde arbeta nära varandra (Hemställan, 2012). I kontrast till HGOs mångvetenskapliga 

arbetssätt hade UU en tradition av att arbeta mer ingående inom ett och samma ämne, och UUs 

institutioner hade ingen större erfarenhet av att arbeta gränsöverskridande med andra 

institutioner (KN; BG). Ett flertal respondenter menade dessutom att UU inte är en enhetlig 

kultur eftersom lärosätet är väldigt stort och institutionerna är självstyrande, och arbetar separat 

och sällan gränsöverskridande med varandra (TIG; CW; ES; BG). Trots att UU och HGOs 

kulturer var väldigt olika inför samgåendet ansåg Kerstin Jacobsson (SUKJ) att det var många 

som tyckte att det fanns spännande möten mellan det gamla och unga, mellan det lilla och stora 

lärosätet (KJ). Det var bildningsperspektivet, den breda tvärvetenskapliga modellen samt den 

praktiska erfarenheten med nätbaserat lärande som Gotland hade som var intressant (KJ; BG). 

HGO hade exempelvis med framgång lyckats integrera perspektivet hållbar utveckling i sina 

utbildningar medan UU haft problem med detta, trots att UU haft som mål att integrera detta i 

samtliga utbildningar efter ett rektorsbeslut som togs 2006 (KN). 

 

4.5 IDENTIFIERADE INTRESSENTGRUPPER 
På HGO berördes tydligt samtliga medarbetare och studenter av ett kommande samgående 

eftersom hela lärosätet skulle införlivas i UU (JT; ES; TIG; CW; KJ; KN). Det innebar att 

ledningen på HGO till en början inte identifierade intressenter som de ansåg beröras mer eller 

mindre än andra grupper när den formella diskussionen om HGOs framtid genomfördes i 

utredningarna i april och december 2011. Samtliga medarbetare och studenter skulle beröras av 

ett samgående och därför såg ledningen initialt lärosätet som en enda intressent, menade SGJT. 
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Samtidigt var ledningen på HGO redan under utvärderingarna medvetna om vilka institutioner på 

UU som kunde komma att få ämnen till sig genom samgåendet, och identifierade följaktligen 

HGOs ämnen som intressenter med tillhörande lärare, forskare och studenter (TIG; ES; OJ; CW).   

Efter att avsiktsförklaringen hade undertecknats, UU hade genomfört sitt förankringsarbete och 

hemställan hade skickats in till Utbildningsdepartementet tog samgåendets projektorganisation 

form och startades i juni 2012 (KJ; OJ; Projektdirektiv, 2012). Efter UUs förankringsarbete 

enades lärosätena om att UU organisationsstruktur även skulle användas på HGO (KJ; CW; OP; 

TIG; Hemställan, 2012). Ett flertal respondenter menade att en av anledningarna till att de kom 

till detta var för att just underlätta för identifierandet av intressenter inom UU och därigenom 

identifiera vilken institution (intressent) som hade en motsvarande part på HGO och således 

berördes av samgåendet (OP; KJ; CW; TIG; OJ). HGO kunde således kartlägga och identifiera 

vilka institutioner på UU som ämnena på HGO kunde tillhöra samt förmedla och skapa kontakt 

mellan parterna (OJ; OP; TIG; ES; KJ). 

 

UU berördes inte på samma sätt eftersom det var betydligt större och samgåendets intressenter på 

Uppsalasidan utgjordes istället av de verksamheter som direkt berördes av det (KJ; OJ; KN; OP; 

TIG; JT). Dessa var i första hand institutioner som hade motsvarande ämnen på HGO och i dessa 

institutioner ingick prefekter, lärare, forskare, studenter samt administrativ personal (KJ; OJ; 

KN; ES; JT). Enligt flera av respondenterna var både projektorganisationen och applicerandet av 

UUs organisationsstruktur på HGO ett hjälpmedel för att identifiera intressentgrupper på UU 

som berördes av samgåendet (KJ; OP; JT; TIG). Delprojektet utbildningsplanering lyftes fram 

som ett exempel på detta. Detta delprojekt använde sig av UUs befintliga organisationslinje i 

vilken HGOs verksamhet skulle integreras in i (KJ; OP; CW). Utbildningsplanering bestod av 

arbetsgrupper där det ingick forskare, lärare, administrativ personal och studentrepresentanter 

från berörda institutioner och ämnen från UU och HGO för att dessa dels skulle hållas 

informerade och dels arbeta fram underlag för att förbereda samgåendet (OJ; OP; JT; KJ). I vissa 

fall var det emellertid svårt att identifiera vilken institution som skulle ta emot ett ämne med 

tillhörande medarbetare från HGO (BG). Då fick Björn Gembert (UUBG) i egenskap av 

utbildningsledare på TekNat exempelvis tillfråga institutioner som han ansåg kan beröras av 

samgåendet och därigenom identifiera institutioner som intressenter.  
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4.6 INVOLVERANDE AV INTRESSENTER 
På HGO påbörjades involverandet av intressenter redan innan avsiktsförklaringen i och med 

utredningarna som genomfördes om huruvida HGO skulle vara självständigt eller gå samman 

med ett annat lärosäte (ES; TIG; OJ; JT). I utredningarna samlades synpunkter från lärare, 

anställda och studenter (OJ; FT). SGJT menade att de interna intressentgrupperna på Gotland 

egentligen bara var en stor grupp på grund av HGOs storlek. Lärosätet var litet vilket gjorde det 

möjligt att involvera alla (ES; JT; OJ; TIG). HGOs ledning arrangerade dessutom flera stora 

medarbetarmöten där ledningen samlade in synpunkter om möjligheter och risker med ett 

potentiellt samgående och tog hänsyn till dessa (ES; TIG). Ett flertal respondenter menade att det 

genomfördes ett brett förankringsarbete på HGO genom utredningarna och stormötena vilket 

också skapade en kraftig delaktighet kring samgåendet (OJ; ES; TIG). Alla anställda och 

studenter hade fått möjlighet att få göra sig hörda, diskutera, och komma med idéer. Efter 

avsiktsförklaringen fortsatte HGO med löpande fikamöten varje vecka, utöver personalmöten 

och institutionsmöten som ägde rum (ES; TIG).  

 

Involverandet av intressenter på UU påbörjades efter avsiktsförklaringen på initiativ av den 

nytillträdda rektorn Eva Åkesson som menade att ett samgående inte är intressant såvida det inte 

finns ett genuint intresse i de verksamheter som skulle beröras av ett eventuellt samgående (KJ; 

MF). Under denna kartläggningsfas kontaktades och involverades de institutioner inom UU som 

hade tydliga motparter på Gotland och skulle bli berörda av samgåendet. Ett beslut för att samgå 

med HGO skulle fattas på verksamhetsgrunder (MF; KJ). Respektive ansvarig prefekt fick 

genomföra en bedömning av dess motsvarande institution på HGO och komma med ett utlåtande 

angående möjligheter, orosmoment, ingångsvärden (OP; MF).      

 

De hade inte blivit något samgående med Gotland om de hade sagt att: vi tycker inte det här är 

något bra. -PUMF 

 

Eftersom ett samgående skulle innebära en myndighetsförändring var regeringen tvungen att 

inblandas (KJ). Efter avsiktsförklaringen tryckte statssekreteraren på ett ganska högt tempo och 

ville att hemställan skulle komma in i februari för att det skulle ge en tillräcklig beredningstid i 

regeringskansliet. Genom diskussioner och förhandlingar med statssekreteraren fick lärosätena 
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fram till april på sig att lämna in hemställan, vilket gjorde det viktigt att samla in så mycket 

underlag som möjligt från berörda verksamheter. Utbildningsdepartementet ville även till en 

början att det formella samgåendet skulle ske 1a januari 2013, men efter förhandlingar kom 

lärosätena och utbildningsdepartementet fram till att det skulle ske 1a juli 2013 (MF). I 

kartläggningsfasen som påbörjades i början på 2012 fördes dialoger med fakultet och prefekter 

från berörda institutioner på UU (KJ; OP; MF). De framförde att det inte kunde skapas en separat 

organisationsstruktur på HGO eftersom det kunde försvåra integreringen av lärosätena, och detta 

fick förklaras för HGO varpå båda lärosätena kom fram till att HGO skulle integreras i UUs 

organisationslinje som bestod av vetenskapsområde, fakultet och institution (KJ; OP; CW; OJ; 

TIG; Hemställan, 2012). Kartläggningsfasen som ledde fram till hemställan var mer centralt 

styrd och frågorna som diskuterades var mer strukturella till karaktären, men de berörda 

institutionerna var involverade och kompletterade med underlag till besluten kring de strukturella 

frågorna (KJ). Beslutet om att integrera HGO i UUs organisationsstruktur var ett exempel på 

detta.  

 

Projektorganisationen tog form i juni 2012 och från sommaren till hösten 2012 låg fokus på 

planeringen inför hösten 2013 när alla utbildningsprogram vid HGO skulle vara inrättade i UU 

(KJ; OJ). I denna del av planeringsarbetet var de berörda fakulteterna och institutionerna mer 

involverade (KJ). Denna del benämndes som utbildningsplanering i projektorganisationen (se 

Figur 2). Eftersom HGOs utbildningar och ämnen skulle inrättas i UUs organisationsstruktur, 

identifierades och involverades de fakultet och institutioner på UU som hade motparter på HGO 

genom att använda UUs organisationslinje (KJ; OJ; TIG; CW; MF; OP). Delprojektet 

utbildningsplanering var inte någon tillfällig organisatorisk lösning för samgåendeprojektet utan 

utgjordes av UUs organisationslinje (KJ). Det gjordes av tre anledningar: (1) för att underlätta 

identifierandet och involverandet av berörda intressenter (motparter) (KJ; CW; OP; TIG; OJ), (2) 

för att kunna integrera HGOs verksamhets i UUs struktur efter det formella samgåendet 1a juli 

2013 (KJ; OP; OJ; TIG; CW), (3) stödja arbetsgrupperna som utgjorde delprojektet (KJ; OP; 

CW). Gällande den senare nämnda anledningen, menade SUKJ att det var viktigt för de 

involverade att känna igen sig i en så pass stor förändringsprocess som samgåendet innebar. 
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I delprojektet utbildningsplanering skapades arbetsgrupper som bestod av forskare, lärare, 

administrativ personal och studentrepresentanter från berörda institutioner (intressenter) och 

ämnen (intressenter) från UU och HGO (OJ; JT; KJ; OP). Det skapades exempelvis en 

arbetsgrupp för ämnet arkeologi som bestod av institutionen för arkeologi från UU och ämnet 

arkeologi från HGO (OJ). Det var dessa arbetsgrupper som bestod av intressenter från båda 

lärosätena som ansvarade för att få ihop sina verksamheter inför samgåendet samt diskutera 

utvecklingsfrågor (OJ; KJ; OP; CW). Ett flertal respondenter menade att detta låg i händerna på 

intressenterna själva, att de ägde frågan (OJ; KJ; OP; CW).  Med stöd av UUs organisationslinje 

var det utbildningsledarnas (fakultetsnivå) och prefekternas (institutionsnivå) roll på UU samt 

prefekternas roll på HGO att skapa förtroende och dialog mellan mottagande institution 

(intressent) på UU och ämne (intressent) från HGO (KJ; OJ). Syftet med detta var att involvera 

intressenterna och underlätta för dem att komma igång med arbetet för att få ihop sina 

verksamheter inför samgåendet samt arbeta med utvecklingsfrågor i arbetsgrupperna (OJ; OP; 

CW; TIG).  

 

Många arbetsgruppers utvecklingsarbete var problemfria, och andra grupper präglades initialt av 

problem och friktioner mellan mottagande institution på UU och ämne från HGO (OJ; CW; OP; 

MF; BG; TIG). I vissa arbetsgrupper gick utvecklingsarbetet inledningsvis bra, men de upplevde 

problem senare när olikheterna i kulturerna blottades när det började diskuteras kring detaljer om 

hur verksamheten skulle utvecklas (OJ; CW). Gemensamt för alla arbetsgrupper oavsett hur 

utvecklingen såg ut i dem var att projektledningen på Uppsalasidan kommunicerade med de 

berörda institutionerna på UU genom organisationslinjen och hade möten med 

institutionsledningar och prefektgrupper (KJ; OP). På Gotlandssidan var kommunikationen mer 

informell mellan projektledningen och ämnena på HGO, den skedde löpande under 

planeringsprocessens gång (ES; TIG). I de arbetsgrupper där det uppstod problem och 

utvecklingsarbetet inte gick framåt uppstod det ett behov av att kommunicera till berörda 

institutioner och ämnen (OP; KJ; TIG; CW; OJ). Medan vissa institutioner hade haft möjlighet 

att förankra samgåendet i sina verksamheter inför hemställan hade andra institutioner på UU som 

kom att beröras av samgåendet hade inte haft samma möjlighet att göra detta (OJ; OP; CW). En 

del av dessa institutioner hade på förhand inte tydliga motparter på HGO, utan fick identifieras 

och involveras allteftersom efter att projektorganisationen tog form och delprojektet 
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utbildningsplanering sjösattes (BG). Hela samgåendet var inte efterfrågat av alla institutioner 

som kom att beröras på UU (OP; OJ). Många av dessa institutioner kände att beslutet togs över 

deras huvuden och att de fick stå inför fullbordat faktum utan att ha kunnat förankra samgåendet 

i deras verksamheter. På Uppsalasidan var samgåendet mer ett ledningsprojekt än ett 

universitetsprojekt som det var på Gotlandssidan i.o.m. att beslutet togs högt upp och sedan 

trycktes ner i organisationen (OP; OJ). För att involvera dessa institutioner och få dem att 

komma igång med utvecklingsarbetet med deras motpart från HGO arrangerades möten där delar 

av projektledningen deltog och fick förklara för de att samtliga ämnen från HGO skulle inrättas i 

UU för att ta till vara på högskolans breda tvärvetenskapliga profil (OJ; OP). Delar av 

projektledningen fick förklara att samgåendet var ett kvalitetsutvecklingsprojekt, och att 

institutionerna ägde denna fråga själva (OJ; OP; CW). De institutioner som tidigt insåg att HGOs 

ämnen skulle inrättas i deras verksamhet, att det låg i deras händer att göra det bästa av 

situationen, kom också längst i utvecklingsarbetet (OJ). De relaterade till målen som sattes upp 

med samgåendet och insåg att de kanske behövde arbeta innovativt tillsammans med motparten 

från HGO med utvecklingsfrågor såsom pedagogik och forskning (OJ; KJ).  

 

Utvecklingen såg annorlunda ut från arbetsgrupp till arbetsgrupp, och ett flertal respondenter 

menade att utvecklingen var väldigt personbunden (OP; OJ; MF; BG; KJ; TIG; CW).  Medan 

vissa institutioner insåg och tog till sig att samgåendet sker, var andra fortsatt skeptiska till det 

(OJ; MF; BG; OP). För projektledningen handlade det om att involvera och få mottagande 

institution på UU och ämne från HGO att träffas och skapa förtroende mellan dem för att 

stimulera de att ta komma igång med utvecklingsarbetet och få ihop sina verksamheter (OJ). 

Förtroendeutvecklingen i arbetsgrupperna var väldigt sårbar på grund av att den var så pass 

personbunden, och det försvårades ytterligare av samgåendeprojektets snäva tidsram vilket 

gjorde att arbetsgrupperna var tvungna att diskutera detaljfrågor tidigt i utvecklingsarbetet (OJ; 

CW; OP; KJ; TIG). Den tidiga diskussionen kring detaljfrågor blottade ibland olikheterna i 

intressenternas kultur och sätt att arbeta vilket skapade friktion mellan dem (CW; OJ). I takt med 

att institution (intressent) på UU och ämne (intressent) från HGO träffades byggdes dock ett 

förtroende mellan dem, och de hittade successivt gemensamma lösningar för deras verksamheter 

vilket förde utvecklingsarbetet framåt (OJ). Olle Jansson (SGOJ) menade att intressenterna som 

fastnade i detaljfrågor fick påminna sig om varför de går samman och fråga sig hur de kunde lösa 
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detaljfrågan med målet att höja utbildningskvaliteten på Campus Gotland, att samgåendet var ett 

kvalitetsutvecklingsprojekt. Sammantaget såg utvecklingen väldigt olika ut i arbetsgrupperna 

som bestod av intressenter från båda lärosätena, vilket berodde på hur institutionerna tog sig an 

uppgiften att få ihop sin verksamhet med ämnet från HGO (OJ; OP; CW; BG). Men ett flertal 

respondenter menar att ett mer gediget involverande och förankringsarbete i de institutioner som 

kom att beröras av samgåendet men som inte hade haft möjlighet att förankra samgåendet i sina 

verksamheter hade kunnat genomföras (KJ; MF; OJ). Genom att arbeta mer med prefekterna i 

början, hade de kunnat förankra detta i sina verksamheter och på så sätt skapa bättre 

förutsättningar för deras institutioner att komma igång med utvecklingsarbetet i 

utbildningsplaneringen. Men givet den snäva tidsram som samgåendeprojektet fick av 

utbildningsdepartementet, gjorde UU det förankringsarbete de kunde inför hemställan (MF; KJ; 

OP).  

 

4.6.1 STUDENTER 

Studenter involverades i samgåendeprocessen genom att fanns studentrepresentanter i de olika 

arbetsgrupperna (OP; KN; FT; SS). Kårordförande från respektive lärosäte satt också i 

styrgruppen för att se till studenternas intressen (OP; KN; FT; SS; Projektdirektiv, 2012). Enligt 

PUOP involverades studenterna i den mening att de informerades om samgåendet, vad det var 

för riktlinjer och ändringar som skulle ske. Men att det var representanterna studenterna valt som 

involverades i processen. 

 

KGSS berättar att dåvarande rektorn SGJT för HGO involverade studentkåren tidigt i processen 

för att det ansågs vara ett viktigt perspektiv. Redan under utredningen om frågan om HGO skulle 

vara självständigt eller gå samman med ett annat lärosäte fanns kårordföranden med. 

Kårordföranden var länken mellan studenterna och utredningen samt samgåendet. Styrelsen 

inom studentkåren arbetade aktivt för att informera studenterna på HGO om vad som hände, det 

anordnades öppnaträffar på kåren där rektorn deltog för att informera och besvara frågor. Även 

rektorn från UU kom till dessa möten ett antal gånger för att svara på frågor. Studenterna var 

även välkomna till fikamötena varje vecka på HGO. 
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Jag tyckte verkligen att det kändes bra i den här processen att vi var verkligen en central 

samarbetspartner. –KGSS 

 

Studentrepresentanterna fick möjligheten att medverka i alla projektgrupper, det var ett eget val 

vilka grupper de var delaktiga i, vilket gjordes till största möjliga utsträckning det fanns 

representanter (SS).  

 

I Uppsala var kårordförande involverad redan från första början innan avsiktsförklaringen kom 

till. Flera studentrepresentanter finns representerade i organisationen ibland annat konsistoriet 

och universitetsledningen. I och med samgåendet fick UU studentkår likt HGOs utse 

studentrepresentanter till arbetsgrupperna i projektorganisationen (KN). Enligt Karin Nordlund 

(KUKN) handlade det främst i sin position som kårordförande att förankra samgåendet bakåt i 

leden till fullmäktige och styrelsen i kåren.   

 

Det är mitt arbete att försöka på något sätt att få de 40 000 studenter vid Uppsala universitet att 

ha en röst, det blir väldigt svårt. Det var inte alla som brydde sig så mycket kan man säga, och 

de som brydde sig var positiva från början. -KUKN   

 

För att förmedla information och involvera studenterna på UU använde sig studentkåren av alla 

deras kommunikationskanaler det var studentportalen, Ergo universitetstidning, Facebook samt 

nyhetsbrev. Även ett öppet informationsmöte anordnades, när kårordförande från HGO kom till 

Uppsala (KN). 

 

4.7 INTRESSENTERNAS PÅVERKAN 

Formuleringen av målen för samgåendet sattes uppe på ledningsnivån, av konsistoriet på UU och 

högskolestyrelsen på HGO i samband med avsiktsförklaringen (OP; OJ; CW; JT; KJ; TIG; FT; 

KN). Detta trots att samtliga medarbetare och studenter hade haft möjlighet att vara delaktiga i 

utredningarna som gjordes på Gotlandssidan inför avsiktsförklaringen (OJ; CW; JT; TIG). Efter 

avsiktsförklaringen började involverandet av intressenter på Uppsalasidan (KJ; OP; MF). Då tog 

ledningen på UU kontakt med de prefekter från institutioner på UU som hade tydliga motparter 

(ämnen) på HGO och som skulle beröras av ett eventuellt samgående (KJ; MF). I denna 
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kartläggningsfas förankrade prefekterna samgåendet i sina verksamheter och de gjorde 

bedömningen att HGOs verksamheter behöver integreras i UUs organisationslinje, varpå 

ledningarna på båda lärosätena beslöt att HGOs ämnen skulle inrättas i UUs organisationslinje 

(KJ; OP; CW; TIG; Hemställan, 2012). När hemställan skickades till utbildningsdepartementet 

och projektorganisationen tog form i juni 2012 övergick fokusen från de strukturella frågorna 

som i huvudsak involverade prefekterna från berörda institutioner till delprojektet 

utbildningsplanering (KJ; OJ). Detta delprojekt utgjordes av arbetsgrupper som bestod av 

mottagande institution (intressent) på UU och ämne (intressent) från HGO (OJ; ES; CW; OP; KJ; 

MF; BG). Dessa arbetsgrupper ansvarade för att planera hur de skulle få ihop sina verksamheter 

inför samgåendet och diskutera utvecklingsfrågor (OJ; CW; OP). Ett flertal respondenter menade 

att intressenterna inte direkt påverkade målen som formulerades på ledningsnivå, eftersom dessa 

uttrycktes i ganska breda termer (OJ; BG; OP; KJ). De påverkade däremot samgåendet genom att 

uppfylla de delprojektmål som sattes för utbildningsplaneringen (KJ; OJ; OP; CW). SGOJ lyfte 

fram att det fanns en växelverkan mellan samgåendeprojektets övergripande strategiska mål och 

delprojektens mål; att det projektet styrde, korresponderade med utvecklingen i delprojekten där 

de interna intressenterna deltog. Enligt PUKJ påverkade arbetsgrupperna i delprojektet genom att 

uppfylla de mål som sattes upp i delprojektet, vilket bland annat bidrog till att samtliga 

vetenskapsområden inom UU har planerad verksamhet på Campus Gotland för att bidra till dess 

tvärvetenskapliga profilering (Slutrapport, 2013). SGOJ, PUKJ och SGJT menade att 

intressenterna på så vis skapade förutsättningar för att målen att finnas. 
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5 ANALYS      
 

5.1 STRATEGISK PASSFORM 
Det finns två olika grenar inom det som i samgåendelitteraturen benämns som strategisk 

passform eller synergipotential, varav den ena grenen lyfter fram de samgående 

organisationernas stärkande likheter som avgörande för realiserandet samgåendets 

synergipotential (Singh & Montgomery, 1987; Palich, Cardinal, & Miller, 2000). Den andra 

grenen menar dock att det är de samgående organisationernas kompletterande olikheter som är 

avgörande för realiserandet av samgåendets synergipotential (Larsson & Finkelstein, 1999; Kim 

& Finkelstein, 2009). Fallstudiens resultat tyder på att samgåendet mellan UU och HGOs 

strategiska passform består av både stärkande likheter och kompletterande olikheter och kan 

relateras till båda grenarna inom teorin om strategisk passform. De stärkande likheterna tar sig i 

uttryck i form av lärosätenas liknande ämnen som var för sig är små men som tillsammans kan 

växa sig starkare. Ett exempel på detta är ämnet arkeologi som enligt flera respondenter har 

potentialen att bli ett av Nordens starkaste inom ämnet (OJ; KN). De kompletterande olikheterna 

tar sig i uttryck i lärosätenas olika vetenskapliga profileringar samt deras kompletterande 

förmågor gällande utvecklandet av flexibla undervisningsformer såsom nätbaserat lärande. 

Genom att kombinera lärosätenas olika vetenskapliga profileringar i form av UUs - där 

tyngdpunkten låg på att arbeta djupgående inom en och samma utbildning - och HGOs breda 

tvärvetenskapliga profil såg de en potential i att utveckla den tvärvetenskapliga 

utbildningsformen Liberal Education på HGO (Campus Gotland). UU såg också en möjlighet i 

att få en inblick i HGOs sätt att arbeta tvärvetenskapligt för att kunna integrera 

hållbarhetsperspektivet i sina utbildningar, vilket varit ett uttalat mål sedan 2006 (KN). Det 

nätbaserade lärandet kunde utvecklas genom att slå samman UUs teoretiska kunnande inom 

pedagogik med HGOs praktiska kunnande inom nätbaserat lärande. 

 

5.2 ORGANISATORISK PASSFORM  
Den organisatoriska passformen beskrivs som matchningen av de samgående organisationernas 

administrativa och kulturella karaktärsdrag, vilket direkt kan påverka hur de kan integreras med 

avseende till dagliga aktiviteter när samgåendet fullbordats (Jemison & Sitkin, 1986). Den är 
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således viktig för integreringen organisationernas verksamheter som tar vid efter att samgåendet 

formellt fullbordats av eftersom synergierna bildas och värdeskapandet sker under denna fas 

(Jemison & Sitkin, 1986; Haspeslagh & Jemison, 1991; Pablo, 1994). Fallstudieresultatet visar 

att UUs och HGOs administrativa karaktärsdrag inte matchade inför samgåendet, trots att 

Jemison & Sitkin (1986) menar att organisationer bör sträva efter att gå samman med en 

organisation som har liknande administrativa karaktärsdrag för att underlätta integreringen av 

verksamheterna. Resultatet visar att UU hade en längre organisationslinje än HGO, som 

dessutom bestod av fler fakultet och institutioner som var relativt självstyrande. I kontrast till 

UUs mer decentraliserade styrning hade HGO en mer centraliserad styrning. Resultaten visar 

dessutom att UUs och HGOs kulturer inte matchar då lärosätena hade olika vetenskapliga 

profiler och sätt att arbeta med utbildning, trots att Nahavandi och Malekzadeh (1988) särskilt 

betonar att organisationer bör sträva efter att gå samman med en organisation som har matchande 

kulturella drag för att undvika konflikter.  

 

5.3 AKTIVITETSSEGMENTERING – INVOLVERANDE AV INTRESSENTER 
Jemison & Sitkin (1986) menar att aktivitetssegmenteringen i samgåendeprocessen leder till ett 

oproportionellt fokus på frågor som rör den strategiska passformen eftersom samgåenden är 

strategiska i sin natur och strategi är ett ämne för ledningar och högt uppsatta beslutsfattare. 

Aktivitetssegmentering tycks förekomma i samgåendeprocessen, vilket indikeras av att endast 

ledningarna var involverade i formuleringen av samgåendets mål och att det i delprojektet 

utbildningsplanering huvudsakligen involverade intressenterna på verksamhetsnivå. 

Fallstudieresultatet tyder dock inte på att aktivitetssegmenteringen medfört att den strategiska 

passformen fick ett oproportionellt fokus jämfört med frågor som rör den organisatoriska 

passformen i samgåendeprocessen, eftersom fokus snarare låg på utbildningsplaneringen när 

projektorganisationen tog form. Från juni 2012 fram till samgåendets formella fullbordan låg 

nämligen tyngdpunkten på att inrätta HGOs verksamhet i UUs organisationslinje, och resultaten 

tyder på att involverandet av intressenterna i detta delprojekt medförde att det skapades 

förutsättningar för att integrera verksamheterna eftersom samtliga ämnen på HGO är planerade 

att inrättas i UUs institutioner vid samgåendets fullbordan.  
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SGOJ och PUOJ menade att samgåendeprojektet var mer av ett ledningsprojekt på Uppsalasidan, 

eftersom beslutet på ledningsnivå och samtliga institutioner som kom att beröras av samgåendet 

hade inte haft möjlighet att förankra detta i sina verksamheter. Samgåendebeslutet trycktes sedan 

ner i organisationen och till institutionerna varpå vissa institutioner inledningsvis motsatte sig 

samgåendet (OJ; OP; KJ; MF; CW). I enlighet med Greenbergs (1991) forskning involverade 

ledningen de institutioner som var kritiska genom att informera de om samgåendets syfte samt 

förklara för intressenterna att de ägde frågan själva vilket är i linje med Kim & Mauborgnes 

(1991) forskning som menar att intressenter behöver autonomi över sitt arbete i ett 

förändringsarbete som ett samgående innebär. Detta gjorde att vissa av intressenterna fick mer 

förtroende för samgåendet vilket medförde att de kom igång med utvecklingsarbetet med sin 

motpart från HGO. Detta gjorde att intressenterna arbetade för att fylla delprojektmål så som att 

inrätta sin motparts ämne i deras verksamhet, vilket skapade förutsättningar för att stärka de 

liknande ämnena (OJ; Slutrapport, 2013). Det medförde också att intressenterna uppfyllde 

delprojektmålet att samtliga vetenskapsområden inom UU skulle ha planerad verksamhet på 

Campus Gotland vid samgåendets fullbordan (OJ; Slutrapport, 2013). SGOJ lyfte fram att det 

fanns en växelverkan mellan samgåendeprojektets övergripande strategiska mål och 

delprojektens mål; att det projektet styrde, korresponderade med utvecklingen i delprojekten där 

de interna intressenterna deltog. Flera respondenter menade således att intressenterna skapade 

förutsättningar för att samgåendet kunde ha de mål det hade (OJ; ES; KJ; JT; OP). Blickar man 

över resultaten genom analysmodellen indikerar det att involverandet av intressenterna skapade 

förutsättningar för att den organisatoriska passformen till slut skulle matcha vid samgåendets 

formella fullbordan vilket i sin tur skapade förutsättningar för den strategiska passformen vilket 

sammantaget skapar förutsättningar för att uppnå målen med samgåendet. 
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6.1 SLUTSATSER 
Syftet med denna studie har varit att undersöka hur interna intressenter involveras i förhandlings- 

och planeringsprocessen i ett samgående av högskoleinstitutioner för att skapa förutsättningar för 

att uppnå dess mål. Vår undersökning har resulterat i följande slutsatser: 

- Samgåendet var ett ledningsbeslut och dess mål formulerades av ledningen vilket sedan 

trycktes ner i UUs organisation och involverade institutioner (intressenter) som hade 

motparter (intressenter) på HGO i form av ämnen. Det var viktigt att involvera 

intressenterna genom att förklara målen med samgåendet samt att de ägde frågan själva 

vilket skapade ett förtroende för samgåendet. Därefter kunde många intressenter relatera 

till målen och arbeta för att skapa förutsättningar för den organisatoriska passformen, 

vilket i sin tur skapade förutsättningar för lärosätenas strategiska passform vilket skapar 

förutsättningar för samgåendets övergripande mål att förbättra utbildningskvaliteten. 

 
Utifrån dessa slutsatser har vi konstruerat följande modell: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Figur 3. Involverandet av intressenter skapar förutsättningar för att uppnå målen i samgåenden 

(egenkonstruerad) 
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6.2 BIDRAG OCH FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 
Studien har genererat två implikationer för praktiker som verkar inom styrning av 

högskoleinstitutioner. Studiens resultat visar att involverandet de intressenterna i 

samgåendeprocessen kan skapa förutsättningarna för högskoleinstitutionerna att ha de mål de 

formulerat med samgåendet. Det är således viktigt att involvera intressenterna för att få dem att 

relatera till samgåendets mål och jobba aktivt för att skapa förutsättningar får att uppnå målen.  

 

Studien visar också att teorin kring strategisk och organisatorisk passform samt 

samgåendeprocessen är applicerbar för att studera samgåenden av högskoleinstitutioner. Vidare 

forskning på samgåenden av högskolor kan exempelvis jämföra om stärkande likheter eller 

kompletterande olikheter i den strategiska passformen har en mer positiv inverkan på kvalitet i 

utbildningen. Vidare kan framtida forskning undersöka hur interna intressenter involveras och 

påverkar ett samgående dels utifrån ett ledningsperspektiv och dels utifrån de interna 

intressenternas.  
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APPENDIX 1 

FRÅGEFORMULÄR - PROJEKTORGANISATIONEN 
 
- Skulle du kunna presentera dig själv, vem är du och vad gör du? 
 
- Under vilken tid blev du involveras i samgåendeprocessen? 
 
- Varför involverades du i samgåendeprocessen? 
 
- Vad hade du för uttalad roll under samgåendeprocessen? 
 - Vad innebar rollen i praktiken? 
 - Vad var dina arbetsuppgifter?  
 
- Vad hade projektgruppen/styrgruppen för roll i samgåendeprocessen? 
 
- Hur fattades beslutet för att Gotland/Uppsala skulle gå samman med Uppsala/Gotland? 
 - På vilka grunder fattades beslutet att gå samman? 
 
- Arbetade ni med att identifiera några intressentgrupper? 
 - Vad mötte man för reaktion från deras sida? 
 - Hur gick ni tillväga för att bemötta när man möte motstånd eller blandad  respons? 
 - Fanns det några uttalade specifika intressen från olika intressegrupper som man var 
 tvungen att ta hänsyn till? 
 
- Hur arbetade ni med att bemöta och involvera intressentgrupperna i samgåendeprocessen?  
 
- Hur utvecklades arbetet med och involverandet av intressenterna genom samgåendeprocessen? 
 
- Fanns det några uttalade intressen från intressenternas sida? 
 - Hur utvecklades detta?  
 
- Hur upplevde du att inställningen var från intressenternas sida i och med samgåendet med 
Uppsala/Gotland?  
 - Hur bemötte man detta? 
 
- Hur påverkade intressentgrupperna samgåendeprocessen?  
 
- Influerade detta målen för samgåendet, eller den planerade integreringen av institutionerna? 
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APPENDIX 2 
FRÅGEFORMULÄR - KÅRORDFÖRANDEN 
 
- Skulle du kunna presentera dig själv, vem är du och vad gör du? 
 
- Under vilken tid blev du involveras i samgåendeprocessen? 
 
- Varför involverades du i samgåendeprocessen? 
 
- Vad hade du för uttalad roll under samgåendeprocessen? 
 - Vad innebar rollen i praktiken? 
 - Vad var dina arbetsuppgifter?  
 
- Vad innebar din roll under samgåendeprocessen i egenskap av kårordförande? 
 
- Kom ni fram till uttalade intressen från studentkårens perspektiv för samgåendet? 
 - Hur utvecklades det? 
 - Hade du någon särskild roll i formulerandet av intressen? 
 
- Vad hade Uppsala/Gotland studentkår för intressen relaterade till samgåendet? 
 
- Hur arbetade ni med att bemöta och involvera intressentgrupperna i samgåendeprocessen?  
 - Hur utvecklades arbetet med och involverandet av intressentgrupperna genom 
 samgåendeprocessen? 
 
- Fanns det några uttalade intressen från intressentgruppernas sida? 
 - Hur utvecklades detta?  
 
- Hur upplevde du att inställningen var från intressentgruppernas sida i och med samgåendet med 
Uppsala/Gotland?  
 - Hur bemötte man detta? 
 
- Hur påverkade intressentgrupperna samgåendeprocessen?  
 
 
 


