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Sammanfattning 

Organisationsförändringar är i stort sätt oundvikliga i dagens samhälle. Att organisat-

ioner består av människor är en viktig aspekt att ta hänsyn till, då olika känslor och 

reaktioner kan uppkomma under en förändring. Den interna kommunikationen mel-

lan ledning, chefer och medarbetare är en viktig del under en förändringsprocess, 

eftersom kommunikationen kan påverka hur medarbetaren upplever och förhåller sig 

till en förändring. 

Ett förekommande problem vid organisationsförändringar är att organisationsled-

ningar lägger större fokus på de ekonomiska aspekterna med en förändring, än att 

informera och förankra ett förändringsbeslut hos medarbetarna. Detta kan i sin tur 

leda till olika konsekvenser under förändringsprocessen. Mot bakgrund av detta 

resonemang utgår uppsatsen från frågeställningen “Vilka behov av information och 

kommunikation har medarbetare från ledning och chefer under en planerad organisa-

torisk förändringsprocess?” 

Syftet med denna uppsats är att utifrån ett medarbetarperspektiv undersöka hur beho-

vet av information och kommunikation ser ut under en planerad organisatorisk 

förändringsprocess. Detta har gjorts genom att jämföra uppsatsens teoretiska refe-

rensram med en fallstudie där vi undersöker hur medarbetarna upplevt informationen 

och kommunikationen under en planerad organisationsförändring. En fallstudie har 

valts för att få en närmare förståelse för hur medarbetarna i fallorganisationen upp-

levt den kommunikation som förmedlades i samband med en organisationsföränd-

ring. Fysiska intervjuer har använts som undersökningsmetod och för att erhålla så 

nyanserade svar som möjligt konstruerades en intervjuguide med öppna frågor. 

I uppsatsens teoretiska referensram behandlas tidigare forskning kring den kommuni-

kation som förekommer inom organisationer. Därefter presenteras en modell över 

medarbetarens behov av kommunikation som har valts ut med hänsyn till uppsatsens 

övergripande frågeställning. Vidare behandlas även olika typer av osäkerhet som kan 

uppstå under en förändringsprocess och en modell kring vilka kommunikativa 

aspekter som bör beaktas vid förändringsprocesser. Avslutningsvis presenteras en 

modell som sammanfattar uppsatsens teoretiska referensram. 

Den slutsats som vi kommit fram till i denna uppsats är att medarbetares behov av in-

formation och kommunikation från ledning och chefer under en förändringsprocess 

skiljer sig åt beroende på i vilken fas av processen som organisationen befinner sig i. 

Medarbetare har också ett behov av att få information om hur de kommer påverkas 

som enskilda individer av organisationsförändringen, framförallt i början av en för-

ändringsprocess. Det har även framkommit att medarbetare kan uppleva olika typer 

av osäkerhet under en förändringsprocess, vilket bland annat kan uppkomma till följd 

av att kommunikationen upplevs som bristfällig. 

 

Nyckelord: Organisationsförändringar, medarbetare, förändringskommunikation, 

osäkerhet. 

 



 

 

Abstract 

Changes are occurring in most organizations today and due to the fact that changes 

often are harder to implement than they seem, it often takes much longer time to im-

plement them than the management have planned. During an organizational change 

theorist claim that communication between managers and employees is one of the 

most important things to consider. Therefore, in this essay, our aim is to closer inves-

tigate which needs of information and communication co-workers have during a 

planned organizational change. To collect data, we interviewed five co-workers and 

one manager who works in an organization which has gone through a major change. 

Our theoretical framework comprises former research of organizational communica-

tion, employee’s needs of communication, change communication and theories of 

uncertainty during organizational change. In this essay, we conclude that co-workers 

have various needs of information and communication depending on in which phase 

of the change process the organization is situated in. What also emerged in this essay 

is that the individual co-worker has a need for more specific information of how the 

change will affect him or her.  
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1  Inledning 

1.1 Bakgrund  

Förändringar är mer eller mindre oundvikliga i dagens organisationer på grund av 

den ständiga utvecklingen som sker i världen. “In response to the introduction of new 

technologies, changing labour forces, and various environmental factors, many or-

ganizations are finding it necessary to engage in some form of reorganization or 

change in order to remain competitive.” konstaterar Allen, Jimmieson, Bordia och 

Imer (2007:188). McShane och Von Glinow (2010) framhåller att detta ständiga be-

hov av utveckling bidrar till ett ökat tryck på organisationer att förändras.  

En organisationsförändring kan innebära allt från att ett nytt datasystem implemente-

ras till att en chef slutar och ibland sker dessutom flera förändringar samtidigt inom 

en organisation (Forslund, 2009). Det finns olika anledningar till varför förändringar 

uppkommer i organisationer, det kan bland annat handla om att ett förändringsbehov 

har identifierats eller att en organisation med hänsyn till dess naturliga livscykel för-

ändras i enlighet med ett bestämt utvecklingsmönster menar Jacobsen (2005). Samti-

digt understryker Jacobsen att förändringar är ett komplext fenomen eftersom organi-

sationsförändringar är starkt knutna till kontexten, det vill säga den organisation som 

förändringen skall implementeras i och de orsaker som bidragit till att en förändring 

är nödvändig. Därför är det svårt att dela in förändringar i olika typer eftersom de 

kan anta så många olika former.   

Förutom en modifiering av maskiners funktioner kan en organisationsförändring 

också medföra att människorna i organisationen behöver ändra sina arbetsrutiner i 

enlighet med vad förändringen avser förklarar Ahrenfelt (2001). Det kan exempelvis 

handla om att människorna i organisationen behöver lära sig att använda ett nytt IT-

system (Forslund, 2009). Implementeringen av en organisationsförändring är sällan 

helt oproblematisk framhåller Beer och Nohria (2000), vilket även Forslund (2009) 

betonar. Kotter (1999) förklarar att det vid förändringsprocesser ofta uppstår problem 

vilka medför att implementeringen tar betydligt längre tid än vad organisationen har 

räknat med. Enligt Beer och Nohria kan misslyckade eller problematiska föränd-

ringsprocesser få konsekvenser för såväl individerna i organisationen som 

organisationens ekonomi. 

Varför förändringsprocesser tar längre tid än planerat eller upplevs som problema-

tiska att genomföra kan bero på olika faktorer, men Kotter (1999) framhåller att mot-

stånd från medarbetarna är en av de vanligaste orsakerna till detta. Rashid, 

Sambasivan, och Rahman (2004) förklarar att förändringar inom organisationer kan 

ge upphov till en rad olika känslor och reaktioner hos medarbetare, såväl glädje och 

belåtenhet som stress och misströstan. Proctor och Doukakis (2003) menar att det 

finns olika orsaker till varför motstånd från medarbetarna uppstår i samband med en 

organisationsförändring, men att det bland annat kan handla om att medarbetarna har 

en oro inför vad förändringen kommer innebära för dem eller att organisationsled-

ningens information om förändringen upplevs som bristfällig. Liu och Perrewé 

(2005) menar också att medarbetares attityder och beteende i samband med en för-

ändring styrs av deras egna tankar och känslomässiga upplevelse av förändringen. 

Jacobsen (2005) menar att det är fullt möjligt att förändra organisationsstrukturer, 

men huruvida individerna vilka arbetar inom en organisation anpassar sitt beteende i 
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linje med den nya strukturen är inte lika självklart. Bovey och Hede (2001) framhål-

ler också att ett fel många organisationer gör är att de lägger större fokus på de tek-

niska delarna med förändringen än den mänskliga faktorn, vilket kan vara en avgö-

rande omständighet vid genomförandet av förändringar.  

Med andra ord, forskningen visar således att organisationsförändringar ofta är svåra 

att genomföra då det kan uppstå problem såsom motstånd. Inom forskningsfältet 

finns det olika aspekter som organisationer kan beakta för att tillmötesgå dessa pro-

blem och i följande avsnitt kommer vi gå närmare in på en av dem, nämligen kom-

munikation. 

1.2 Problemdiskussion 

Kommunikationen mellan individer och individens förmåga att samla in information 

är enligt Hård af Segerstad (2002) en grundläggande förutsättning för att kunna lösa 

de praktiska och teoretiska problem som uppkommer under livets gång. Individer 

upplever ofta förändringar som något nytt och okänt menar Forslund (2009), och till 

en början kan det därför vara svårt för individer att skapa sig en egen uppfattning om 

vad förändringen kommer innebära för dem. Vid förändringsprocesser har därför den 

interna kommunikationen mellan ledning, chefer och medarbetare en betydande roll 

framhåller Johansson (2008). Samtidigt menar Jacobsen och Thorsvik (2008) att 

organisationer ofta stöter på olika problem när det gäller kommunikationen under en 

förändringsprocess och att det generellt sätt handlar om att chefer och medarbetare 

inte har samma syn på hur kommunikationen bör fungera.  

Organisationsförändringar genomförs inte av sig självt, utan det krävs ett samarbete 

mellan såväl ledning, chefer och medarbetare poängterar Johansson (2008). Vidare 

menar Johansson att många chefer inte inser vikten av att involvera och informera 

medarbetarna i förändringsprocessen, trots att medarbetarna borde ha en central roll 

med hänsyn till att de oftast är mer insatta i organisationens dagliga arbete. Barrett 

(2002) poängterar också att organisationsledningar ofta tenderar till att lägga större 

fokus på andra aspekter, exempelvis ekonomiska resultat, än huruvida kommunikat-

ionen med medarbetarna i samband med en förändring fungerar eller inte. 

Organisationsförändringar är komplexa och implementeringen av dem är ofta före-

nade med utmaningar. Istället för att fokusera på hur organisationsledningen skall in-

formera och förankra ett förändringsbeslut hos medarbetarna läggs ofta ett större 

fokus på de ekonomiska aspekterna med en förändring. För att kunna implementera 

en förändring är samarbetet mellan individerna i en organisation viktigt. Därför är det 

väsentligt för organisationsledningar att även ta medarbetarna i beaktning och hur 

kommunikationen skall fungera med dem vid en förändringsprocess. Således kom-

mer därför denna uppsats att behandla hur kommunikationen med medarbetarna har 

fungerat i en organisation i samband med en organisationsförändring. 

1.3 Frågeställning 

Mot bakgrund av problematiseringen avser vi att närmare undersöka följande fråge-

ställning: 

 Vilka behov av information och kommunikation har medarbetare från ledning 

och chefer under en planerad organisatorisk förändringsprocess?  
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1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att utifrån ett medarbetarperspektiv undersöka hur beho-

vet av information och kommunikation ser ut under en planerad organisatorisk för-

ändringsprocess. Vi avser att undersöka detta genom jämföra uppsatsens teoretiska 

referensram med en fallstudie där vi undersöker hur medarbetarna upplevt informat-

ionen och kommunikationen vid en organisationsförändring. Tanken är att vår upp-

sats senare kan bidra till vidare forskning inom ramen för kommunikation i samband 

med organisationsförändringar. 

1.5 Avgränsning 

Vi har valt att genom en fallstudie undersöka hur medarbetarna på Campus Gotland 

upplevde kommunikationen i samband med att Högskolan på Gotland gick samman 

med Uppsala universitet år 2013. På grund av begränsningar både vad det gäller tid, 

pengar och resurser har vi inte inkluderat medarbetarna som arbetar inom universite-

tet i Uppsala. I den empiriska undersökningen har vi också valt att göra ytterligare en 

avgränsning då vi avser att endast studera medarbetarna som arbetar inom den admi-

nistrativa funktionen på Campus Gotland. De avgränsningar vi gjort enligt ovan 

medför att denna uppsats inte kommer kunna representera hur samtliga medarbetare 

inom Uppsala universitet har upplevt kommunikationen. 
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2 Tillvägagångssätt 

2.1 Förförståelse och val av undersökningsfall 

En förförståelse är enligt Olsson och Sörensen (2007) den föreställning eller erfaren-

het forskaren har inom det område där studien ska göras. Olsson och Sörensen för-

klarar att kvalitativa studier speglas av en närhet mellan forskaren och det specifika 

problem forskaren avser att undersöka, vilket kallas för ett inifrånperspektiv. Vid ett 

inifrånperspektiv är forskarens erfarenheter och värderingar förutsättningar för att 

lyckas tolka den informationen som studien resulterar i. Vidare menar Olsson och 

Sörensen att redovisningen av forskaren förförståelse kan ses som ett kvalitetskrav, 

vilket innebär att forskaren bör tillkännage egna erfarenheter som varit betydelsefulla 

under och innan arbetets gång. 

Vi som skriver denna uppsats inledde vår ekonomutbildning på Högskolan på 

Gotland under hösten år 2012 och i juli år 2013 gick Högskolan på Gotland samman 

med Uppsala universitet. Ingen av oss två kände till att samgåendet skulle ske när vi 

påbörjade våra studier på Högskolan på Gotland, samtidigt råder det oklarheter kring 

när vi fick information om samgåendet. Sammantaget upplever vi att samgåendet 

inte har berört oss i någon större utsträckning. Vi valde att genomföra en enkätunder-

sökning (se bilaga A), för att undersöka vilken uppfattning de hade om samgåendet. 

Enkäten besvarades av 15 ekonomstudenter som påbörjade sin studietid samtidigt 

som oss vid Högskolan på Gotland. 

Enkätundersökningen visade att studenterna fått information om att samgåendet 

skulle ske på olika sätt. Många uppgav att de fått information från lärare eller genom 

ett informationsmöte. Samtidigt fanns det ett fåtal vilka, precis som vi, inte heller 

mindes hur de fått informationen. Dessutom hade några redan innan beslutet om 

samgåendet lagt märke till att en del rykten spreds via internetforum om att lärosä-

tena skulle gå samman. Den information studenterna fått från ovanstående källor vi-

sade sig ha olika innehåll, där några endast fått information om att ett samgående 

skulle ske, medan andra även hade hört att det var av vikt att avsluta pågående kurser 

eftersom kursernas innehåll skulle ändras i det kommande företagsekonomiska pro-

grammet. I enkätundersökningen upplevde en av studenterna en viss oro med att ingå 

i den sista ekonomiklassen från Högskolan på Gotland, ”kanske infann sig en form 

av rädsla att man inte skulle kunna ta examen av någon anledning […]”.  

Studenterna tycktes överlag vara tillfredsställda med informationen de fått om sam-

gåendet. Några av studenterna gav förslag på att informationsmöten hade skapat en 

klarare bild över hur samgåendet skulle påverka oss studenter. Vidare skulle även ett 

informationsmöte gett oss studenter möjlighet att ställa frågor kring samgåendet, 

vilket en student betonade då denne framhöll att ”[…] så mycket information som 

möjligt, allt för att undvika rykten”. Flera av de som deltog i enkätundersökningen 

hade en positiv inställning till samgåendet och den främsta anledningen var att vi 

genom samgåendet får ett examensbevis från Uppsala universitetet. En student som 

var positiv till samgåendet poängterade dock följande, ”smidigt, men dåligt med in-

formation om orsakerna till samgåendet, i form av fördelar”. Ingen av de som deltog 

såg samgåendet som negativt utan de som inte var positiva var snarare likgiltiga till 

samgåendet, det vill säga varken positiva eller negativa. Vår förförståelse i denna 

uppsats bygger således både på vår och andra ekonomstudenters syn på samgåendet 

mellan Uppsala Universitet och Högskolan på Gotland.  
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2.2 Undersökningsdesign 

En undersökningsdesign kan enligt Bryman och Bell (2013) beskrivas som en ram, 

vilket är utgångspunkten för hur man använder en viss metod samt hur man analyse-

rar den information som samlats in via undersökningen. För att undersöka uppsatsen 

frågeställning upplevde vi att antingen en longitudinell, komparativstudie eller fall-

studiedesign skulle vara att föredra. Då vi är tids och resursmässigt begränsade, insåg 

vi att det skulle vara svårt att göra antingen en longitudinell eller komparativ studie. 

Detta eftersom en longitudinell studie innebär att ett urval studeras mer än en gång 

och vid olika tillfällen (Bryman och Bell, 2013). Om vi hade gjort en komparativ 

studie, hade det varit intressant att jämföra medarbetarna från Uppsala universitet 

med medarbetarna på Campus Gotland, men en sådan studie hade varit för resurskrä-

vande vilket även Bryman och Bell framhåller. Slutligen valde vi därför att använda 

en fallstudiedesign med ett fall för att närmre få en förklarande bild över den kontext 

vi studerar. När forskaren väljer att använda en fallstudie avser forskaren enligt Yin 

(2007) att genom sin empiriska undersökning studera fenomen som uppstår i den 

verkliga kontexten.  

Yin (2007) menar att möjligheten till generalisering utifrån ett enda fall, är en utma-

ning vid tillämpningen av fallstudier. Detta innebär att det vi kommer fram till i vår 

slutsats inte kan representera vad som generellt gäller för alla organisationsföränd-

ringar. Vidare framhåller Yin att vid fallstudier, istället för att generalisera till en hel 

population, kan forskaren sträva efter att generalisera studien till teorier. Att generali-

sera med utgångspunkt av teorierna, innebär att forskaren gör en jämförelse mellan 

den teoretiska referensramen och resultatet av fallstudien.  

2.3 Val av respondenter 

Från början var tanken att vi skulle grunda vårt urval på de lärare som undervisar i 

företagsekonomi på Campus Gotland, men efter samtal med två av dessa lärare upp-

märksammade vi att de inte heller märkt av förändringen i någon större utsträckning. 

Det visade sig att de i princip hade samma perspektiv på förändringen som vi och de 

tipsade oss istället om att prata med medarbetarna inom den administrativa funkt-

ionen vid Campus Gotland. 

Bryman och Bell (2013) förklarar att ett snöbollsurval innebär att en forskare i ett 

första led tar kontakt med individer, vilka på något sätt har en koppling till det fors-

karen är intresserad av att undersöka. Genom kontakten med dessa individer erhåller 

forskaren nya kontaktuppgifter till andra individer som också har en koppling till det 

forskaren vill undersöka. Att genom våra lärare få tips om att kontakta medarbetare 

inom administrationen skulle därför kunna ses som ett snöbollsurval. Samtidigt kan 

den första kontakten vi tog med lärarna ses som ett bekvämlighetsurval. Ett bekväm-

lighetsurval bottnar i att en forskare använder sig av respondenter vilka finns 

tillgängliga i forskarens närmaste omgivning framhåller Bryman och Bell. Jämfört 

med andra urvalstyper menar Bryman och Bell att snöbollsurval och bekvämlighets-

urval oftast inte kan ses som representativa för populationen, vilket innebär att det 

respondenterna i vår empiriska undersökning belyser inte kan representera vad samt-

liga medarbetare på Campus Gotland tycker.  

2.3.1 Att kontakta respondenter 

Inledningsvis var det svårt att uppskatta hur många intervjuer vi behövde genomföra 

för att erhålla tillräckligt med data till vår analys. Inför uppsatsskrivandet konstrue-
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rade vi en projektplan där vi, utifrån samtliga moment som ingår i att skriva en upp-

sats på kandidatnivå, schemalade hur lång tid varje del får ta. Med hänsyn till detta 

ansåg vi att intervjuer med sju respondenter á cirka 45 minuter vardera samt sam-

manställning av varje intervju var det vi skulle hinna med, därför valde vi att kon-

takta sju respondenter inom den administrativa funktionen på Campus Gotland. När 

vi hade gjort ett antal intervjuer upplevde vi en viss mättnad i respondenternas svar, 

vilket är en anledning till att vi slutligen intervjuade fem personer istället för sju som 

var vår tanke från början.  

Även om vi valt att utgå från ett medarbetarperspektiv beslutade vi att dessutom kon-

takta en person med en högre befattning på Campus Gotland eftersom vi ville få en 

bild av hur organisationsledningens perspektiv på kommunikationen under 

samgåendet såg ut. Vi valde därför att intervjua Olle Jansson som idag är rektorsråd 

på Campus Gotland, eftersom han kunde bidra med riklig information kring samgå-

endet. Framförallt då han innan samgåendet, som dåvarande konsult för Högskolan 

på Gotland, upprättade en utredning av den dåvarande högskolans styrkor och svag-

heter. Därefter, inför samgåendet, blev han dessutom prorektor vid Högskolan på 

Gotland. 

Även om anonymitet är en viktig aspekt att ta hänsyn till vid empiriska undersök-

ningar enligt Bryman och Bell (2013) har vi till skillnad från de respondenter vi kon-

taktade inom administrationen valt att inte låta Olle Jansson vara anonym i undersök-

ningen, vilket vi informerade honom om. Vi upplever att hans berättelser om 

samgåendet har en annan infallsvinkel än medarbetarna inom administrationen och 

kan därför inte presenteras på samma sätt som medarbetarna eftersom vi har ett med-

arbetarperspektiv.  

2.3.2 Att ta del av respondenternas berättelser 

För att få en djupare förståelse för hur medarbetarna inom administrationen upplevde 

samgåendet med Uppsala universitet och den interna kommunikationen som fördes 

kring detta valde vi att göra fysiska intervjuer med dem. Kylén (2004) framhåller att 

valet av metod styrs av vad forskaren vill uppnå med sin undersökning och har 

genom en trappa illustrerat olika uppgiftsnivåer som en forskare vill uppnå. På första 

trappsteget söker forskaren fakta, på andra steget vill forskaren få en ökad förståelse 

för erfarenheter och önskemål och på sista trappsteget söker forskaren information 

om åsikter, känslor och relationer. Eftersom vi vill undersöka samgåendet mellan lä-

rosätena och kommunikationen utifrån ett medarbetarperspektiv söker vi efter mer 

nyanserade uppgifter och precis som Kvale (1997:9) framhåller, ”Om man vill veta 

hur människor uppfattar sin värld och sitt liv, varför inte prata med dem?” ville vi 

föra en dialog med dem. 

2.3.3 Kvalitativa intervjuer 

Intervjuerna genomfördes i ett enskilt rum på Campus Gotland. Vi ville vara lättill-

gängliga för respondenterna och inte ”stjäla” för mycket av deras tid på grund av att 

de fick gå ifrån deras arbete för att medverka i undersökningen. Krag Jacobsen 

(1993) framhåller vikten av att välja en bra plats för att genomföra intervjuer på, 

bland annat eftersom respondenten inte skall behöva ställas inför något onödigt be-

svär som exempelvis en kostnad för en taxiresa för att kunna medverka i en intervju.  

När vi kontaktade respondenterna inom administrationen via e-post skickade vi med 

ett informationsbrev. Informationsbrevet innehöll information om vad vår uppsats 

kommer behandla, vårt syfte med undersökningen och praktiska detaljer kring hur vi 
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avsåg att genomföra intervjuerna (se bilaga B). Vi valde att berätta mer ingående om 

vår undersökning redan i informationsbrevet eftersom respondenterna skulle ha möj-

lighet att ta ställning till huruvida de ville delta i vår undersökning. Det finns vissa 

etiska principer en forskare bör ta hänsyn till vid genomförandet av empiriska under-

sökningar menar Bryman och Bell (2013). Principerna handlar bland annat om att 

respondenterna som deltar i undersökningen ska känna till att deltagandet är helt fri-

villigt och att de uppgifter som samlas in från respondenterna kommer att behandlas 

konfidentiellt och endast brukas till forskningsändamålet. 

Samtliga intervjuer spelades in för att vi i efterhand skulle kunna transkribera det in-

samlade materialet och sedan sammanställa det i vårt empiriska avsnitt. Bryman och 

Bell (2013) poängterar att ljudinspelning vid kvalitativa intervjuer kan vara avgö-

rande för det senare analysarbetet. Även Krag Jacobsen (1993) menar detta då han 

framhåller att uteslutandet av att använda ljudinspelning kan resultera i att forskaren 

glömmer bort viktiga detaljer kring respondentens berättelser. Transkriberingen från 

varje intervju skickades per e-post till respektive respondent inom administrationen 

eftersom vi ville säkerställa att vi inte missuppfattat något i deras berättelser. Vi bad 

därför medarbetarna att läsa igenom sammanställningen och återkoppla till oss om 

det fanns några felaktigheter innan vi slutligen sammanfogade intervjuerna i vårt em-

piriska avsnitt.  

2.3.4 Intervjufrågorna 

Under intervjuerna med respondenterna inom administrationen följde vi en intervju-

guide (se bilaga C), vilket vi även gjorde vid intervjun med Olle Jansson (se bilaga 

D). Intervjuguiderna utformade vi för att ha en någorlunda struktur över vilka frågor 

vi önskade få svar på. Frågorna i intervjuguiderna är främst baserade på de befintliga 

teorierna vi presenterar i vårt teoriavsnitt och vi har försökt att konstruera öppna frå-

gor eftersom vi önskade få så nyanserade svar som möjligt. Till skillnad från kvanti-

tativa intervjuer, vilka oftast följer en noggrann struktur, är kvalitativa intervjuer en 

mer flexibel forskningsmetod förklarar Bryman och Bell (2013). Då en forskare 

använder kvalitativa intervjuer avser forskaren att till viss del låta respondenten styra 

intervjuns riktning eftersom forskaren främst är intresserad av respondentens erfaren-

heter och upplevelser menar Bryman och Bell.  

2.4 Dokumentanalys 

För att få en grundläggande uppfattning om samgåendet mellan lärosätena valde vi  

även att studera officiella dokument kring samgåendet, vilka har hämtats från 

Uppsala universitets och de gotländska nyhetstidningarnas hemsidor. Dokumenten 

från den lokala nyhetstidningen består av nyhetsartiklar kring samgåendet mellan lä-

rosätena. Studerandet av nyhetsartiklarna har bland annat resulterat i att vi kunnat 

följa hur beslutet kring samgåendet kommunicerades ut externt. 
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3 Teoretisk referensram 

I följande kapitel presenteras uppsatsens teoretiska referensram, inledningsvis be-

handlas teorier kring kommunikation inom organisationer och medarbetarens behov 

av kommunikation. Vidare beskrivs bland annat olika typer av osäkerhet som kan 

upplevas vid förändringsprocesser samt hur kommunikation kan användas för att 

reducera osäkerhet. Därefter följer ett avsnitt med teorier kring förändringskommuni-

kation och avslutningsvis presenteras en modell som belyser kommunikationens vikt 

under en förändringsprocess.  

3.1 Kommunikation inom organisationer 

Inom ramen för kommunikationsteori går det att urskilja två typer av kommuni-

kation, nämligen intern och extern kommunikation (Larsson, 2008). Övergripande 

kan den interna kommunikationen ses som samtliga slag av budskapsförmedling 

mellan individer i en organisation (Strid, 1998).  Falkheimer och Hede (2007) 

förklarar att extern kommunikation främst är riktad till någon eller några som står 

utanför organisationen, vilket exempelvis kan vara konkurrenter, politiker och jour-

nalister. Att journalister söker information, som handlar om en organisation, är 

vanligt förekommande eftersom det finns ett intresse för massmedierna att bevaka 

organisationer då det ligger i samhällets intresse framhåller Strid (1998). Inom ramen 

för den externa kommunikationen förekommer det emellertid att organisationsledare 

har en negativ syn på media då de ofta hävdar att massmedierna förvränger och 

vinklar information om organisationer. Strid betonar dock att detta problem bottnar i 

att journalister ofta får göra tolkningar och gissningar kring vad som händer i organi-

sationer, då det är vanligt att ingen vågar uttala sig om vad som faktiskt pågår i en 

organisation.  

Larsson (2008) framhåller att olikheterna mellan intern och extern kommunikation är 

svåra att tydligt definiera då de förekommer i varandras sammanhang. Sammanfatt-

ningsvis kan kommunikationen inom en organisation därför ses som en trevägspro-

cess, kommunikation sprids uppifrån och ned, nedifrån och uppåt men även 

horisontellt igenom organisationen (Smith, 2008). Utifrån ett organisation och led-

ningsperspektiv har den interna kommunikationen fyra funktioner, vilka Kreps (1990 

i Larsson 2008) beskriver enligt följande: 

 Förmedla information och uppfylla de regler, uppgifter och mål den enskilda 

organisationen har 

 Samordna organisationens olika aktiviteter 

 Bistå ledningen med information om tillståndet i organisationen samt ge 

besked om tillförlitligheten i den information som förmedlas vertikalt i 

organisationen 

 Överföra organisationens kultur till medarbetarna 

Övergripande går det också att urskilja två slag av intern kommunikation, vilket 

består av formell och informell kommunikation (Strid, 1998). Jacobsen och Thorsvik 
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(2008) menar att formell kommunikation kan relateras till samtliga planlagda aktivi-

teter och upplägg för informationsförmedling som pågår i en organisation.  

Den formella kommunikationen kan enligt Larsson (2008) vara en kommunikativ 

aktivitet som ledningen i en organisation vidtar och förutsätter blir utförd i enlighet 

med exempelvis organisationens policy för hur kommunikationen inom organisat-

ionen skall fungera. Informell kommunikation är en kommunikativ aktivitet som sker 

bredvid den formella och är ett resultat av interaktionen mellan medarbetare 

(Larsson, 2008).  

Den informella kommunikationens innehåll kan cirkulera kring förhållandet på 

arbetsplatsen, arbetsuppgifter, ledare samt kolleger (Jacobsen & Thorsvik, 2008). 

Vidare menar Jacobsen och Thorsvik att den formella informationen kan resultera till 

uppkomsten av informell kommunikation mellan medarbetare. Formell information 

om förändringsplaner kan exempelvis i den informella interaktionen resultera till 

uppslutning eller motstånd till förändringsförslaget. Sammanfattningsvis är inte upp-

komsten till uppslutning eller motstånd baserat på hur beslut formellt kommuniceras, 

utan istället uppstår denna reaktion via den informella kommunikationen mellan 

medarbetare. 

3.2 Medarbetares behov av kommunikation i organisationer 

En fungerande kommunikation har blivit en allt viktigare aspekt att ta hänsyn till 

inom dagens organisationer (Jacobsen & Thorsvik, 2008). D’Aprix (1996) har ut-

vecklat en modell, vilken belyser medarbetares individuella behov av kommunikat-

ion och information i en organisation (Se figur 1). I modellen har D’Aprix identifie-

rat sex olika frågor, vilka chefer inom organisationer måste kunna svara på för att 

tillfredsställa medarbetarnas behov av information. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 Chefernas kommunikationsroll (D’Aprix 1996:98)  

De första frågorna i modellen rör medarbetarens egna grundläggande behov och i de 

senare frågorna har individen utvecklat ett behov av att få reda på hur det går för 

hens grupp inom organisationen. 
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Individbaserade frågor 

D’Aprix (1996) förklarar att den första mest grundläggande frågan, ”Vad är mitt 

jobb?” handlar om att medarbetaren behöver få veta vad som förväntas av hen i hens 

vardagliga arbetsuppgifter inom organisationen. Om medarbetaren inte vet vad som 

förväntas av hen, finns risken att medarbetaren utvecklar egna arbetsuppgifter vilka 

kanske inte stämmer överens med de arbetsuppgifter som hens chef egentligen avser 

att denne skall utföra. Den andra frågan, ”Hur går det för mig?” bottnar enligt 

D’Aprix i medarbetarens behov av att bli utvärderad för att kunna ändra och förbättra 

sitt sätt att utföra arbetsuppgifterna på. Genom att medarbetaren känner till vilka 

punkter hen behöver förbättra sig på, får medarbetaren möjlighet att utvecklas och bli 

bättre på sitt arbete. Detta kan på sikt vara fördelaktigt för organisationen eftersom 

medarbetaren presterar bättre i sina arbetsuppgifter. Den sista frågan vilken rör med-

arbetaren som individ, Är det någon annan som bryr sig? syftar till medarbetarens 

behov av att känna sig bekräftad och sedd. D’Aprix menar här att medarbetare, vilka 

inte känner sig uppmärksammade och uppskattade av cheferna, känner sig uteläm-

nade eftersom de aldrig får bekräftelse på deras arbete trots att de går till jobbet varje 

dag och utför sina arbetsuppgifter. 

Frågor rörande gruppen 

De sista tre frågorna i D’Aprix (1996) modell bottnar i medarbetarens behov av att få 

kännedom om hur det går för gruppen och organisationen som denne ingår i. 

D’Aprix framhåller att när medarbetarens behov i de tre första frågorna har uppfyllts 

brukar ett behov av att få svar på ”Hur går det för min avdelning?” utvecklas. Detta 

behov kan uppfyllas genom att medarbetaren tillsammans med sin avdelning får möj-

lighet att diskutera huruvida de arbetar i linje med avdelningens särskilda mål, samt 

hur det fungerar med hänsyn till organisationens övergripande mål. I nästa steg fram-

träder behovet av att känna tillhörighet, vilket D’Aprix exemplifierar då han förklarar 

att individer ofta tenderar till och gillar att visa vilken grupp de tillhör då de exem-

pelvis bär kläder med organisationens logotype på. I samband med detta uppkommer 

därför ofta frågan ”Vart är vi på väg?”, vilket enligt D’Aprix handlar om medarbeta-

rens behov av att gruppen och organisationens vision, uppdrag och värderingar 

tydliggörs. Den sista frågan, vilket kanske ur ett ledarskapsperspektiv är den intres-

santaste frågan, känner medarbetaren sig tillfreds med de grundläggande behoven av 

hur det går för denne som enskild individ och hur det går för gruppen. Medarbetaren 

vill nu därför enligt D’Aprix ha svar på frågan ”Hur kan jag hjälpa till?” D’Aprix 

poängterar vidare att denna fråga inte kan tvingas fram ur en individ utan den måste 

helhjärtat komma från individens egen vilja. 

D’Aprix understryker att hänsynstagande till frågorna i modellen är av största vikt 

för ledare inom organisationer, då beaktandet av dessa frågor kan bidra till huruvida 

medarbetaren upplever kommunikationen som tillfredsställande eller inte. I samband 

med en organisationsförändring kan medarbetare uppleva en viss grad av osäkerhet 

kring vad förändringen kommer innebära för dem. Detta framförallt när kommuni-

kationen från ledningen upplevs som bristfällig menar Elving (2005). Mot bakgrund 

av detta resonemang kommer olika former av osäkerhet vid förändringsprocesser be-

lysas mer ingående under följande rubrik.  
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3.3 Osäkerhet vid förändringsprocesser 

När en organisation står inför en förändring är det vanligt att medarbetare inom orga-

nisationen upplever osäkerhet framhåller Allen et al. (2007). Medarbetare, vilka kän-

ner osäkerhet och oro i förhållande till en förändring, tenderar ofta till att bilda egna 

uppfattningar kring vad förändringen innebär poängterar Grandien (2008). Vidare 

menar Grandien att detta kan leda till negativa konsekvenser för implementeringen 

av förändringen då medarbetarna, istället för att arbeta med förändringen, fortsätter 

att arbeta på samma sätt som tidigare. Osäkerhet och andra faktorer som påverkar 

medarbetares mottaglighet och förhållning till en organisationsförändring är enligt 

Frahm och Brown (2007) också viktigt att ta hänsyn till för att undvika problem som 

exempelvis motstånd under förändringsimplementeringen. Allen et al. har utifrån 

deras studie kring upplevd osäkerhet vid organisationsförändringar identifierat tre 

olika typer av osäkerhet som medarbetare ofta upplever, nämligen: strategisk, 

jobbrelaterad och implementeringsosäkerhet. 

Strategisk osäkerhet 

Den första typen av osäkerhet som medarbetare vanligen upplever är strategisk 

osäkerhet. Vidare menar Allen et al. (2007) att denna osäkerhet uppkommer i 

samband med att medarbetarna, för första gången, fått ta del av information om att en 

förändring ska ske. Bordia, Hobman, Jones, Gallois och Callan (2004) förklarar att 

strategisk osäkerhet vanligtvis är en uppkomst av individens osäkerhet till problem 

som kan refereras till den organisatoriska nivån. Denna osäkerhet handlar bland 

annat om individens osäkerhet kring de övergripande skälen för förändring, samt 

kring huruvida framtiden kommer se ut för exempelvis organisationens hållbarhet 

och verksamhetsmiljö. Allen et al. konstaterar även att strategisk osäkerhet upplevs 

då medarbetarna inte känner sig trygga och informerade kring vart organisationen är 

på väg. Samtidigt framhåller Allen et al. att denna osäkerhet gradvis reduceras hos 

medarbetarna då de erhåller mer information kring den kommande förändringen. 

Jobbrelaterad osäkerhet 

Precis i början, när en förändring skall implementeras i en organisation, upplever 

medarbetare vanligen jobbrelaterad osäkerhet framhåller Allen et al. (2007). Denna 

typ av osäkerhet kan relateras till då en medarbetare känner oro för hur hens arbets-

uppgifter kommer påverkas av en organisationsförändring. Om medarbetaren upple-

ver en jobbrelaterad osäkerhet kan medarbetaren känna oro kring huruvida hen kom-

mer få mer eller mindre att göra då förändringen implementeras och om det finns 

någon risk för att förlora arbetet. Vidare understryker Allen et al. att den vanligaste 

typen av upplevd osäkerhet vid en organisationsförändring är jobbrelaterad osäker-

het.  

Implementeringsosäkerhet 

När implementeringsprocessen av en förändring har kommit i gång i en organisation 

upplever medarbetare vanligen implementeringsosäkerhet menar Allen et al. (2007). 

Osäkerhet kring implementeringen av en förändring kan relateras till medarbetare 

vilka känner sig osäkra kring hur själva genomförandet av förändringen skall fungera 

och hur eventuella problem som kan dyka upp skall lösas. 
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Sammanfattningsvis förklarar Allen et al. (2007) att den strategiska och den jobbrela-

terade osäkerheten ofta upplevs i början av förändringsprocessen. Detta medan 

implementeringsosäkerheten uppkommer under själva implementeringen av föränd-

ringen, exempelvis i samband med att problem dyker upp som måste lösas för att 

förändringsförloppet skall fortgå. Nelissen och Van Selm (2008) menar också att 

medarbetares uppfattning och mottaglighet av en organisationsförändring oftast 

förändras över tid, det vill säga att medarbetare vilka till en början har en negativ 

inställning blir mer positiva ju längre in i förändringsprocessen organisationen 

kommer. Samtidigt framhåller Nelissen och Van Selm att en medarbetares positiva 

inställning till en förändring reduceras och går mot en “likgiltighet” när organisat-

ionen rör sig mot en mer stabil vardag. Detta eftersom det, som en gång var nytt – en 

förändring, så småningom blir en del av det vardagliga i organisationen. 

3.3.1 Osäkerhetsreducerande kommunikation 

En fungerande kommunikation inom en organisation kan reducera risken för upplevd 

osäkerhet hos medarbetarna i samband med en förändring framhåller Frahm och 

Brown (2007). En anledning till att organisationer emellertid har problem att redu-

cera upplevd osäkerhet hos medarbetare under förändringsprocesser kan enligt Allen 

et al. (2007) bottna i att organisationsledningen och cheferna utövar en envägskom-

munikation kring vilken framtid organisationen avser att gå emot. Vidare förklarar 

Allen et al. (2007) att ledningen och chefernas envägskommunikation inte är lämplig 

att använda under hela förändringsprocessen. Bordia et al. (2004) framhåller att den 

breda variationen av osäkerhet som kan uppkomma vid en organisationsförändring 

också utgör en utmaning för chefer att utveckla såväl kommunikation och genomfö-

randestrategier, vars syfte är att minimera osäkerhet. Grandien (2008) menar att med-

arbetare, i samband med en förändring, har ett behov av information kring hur 

förändringen kommer påverka dem som enskilda individer. Bordia et al. (2004) för-

klarar dock att medarbetarens behov av kommunikation kan skilja sig åt, beroende på 

vilken osäkerhet som förekommer. Allen et al. (2007) menar även att den informat-

ion som kommuniceras till medarbetarna behöver anpassas beroende på i vilken fas 

av förändringsprocessen som organisationen befinner sig i. 

Grandien (2008) poängterar att cheferna, vilka ofta är ansvariga för kommunikat-

ionen med medarbetarna, redan i ett tidigt skede bör föra dialoger med medarbetarna 

kring förändringen för att reducera upplevd osäkerhet. Vid strategisk osäkerhet fram-

håller Bordia et al. (2004) att ledningens kommunikation till medarbetaren är av stor 

vikt för att reducera den osäkerhet som “florerar”. Vidare betonar Bordia et al. att en 

envägskommunikation är lämpligast när ledningen skall förmedla information 

rörande olika strategiska beslut. Vid jobbrelaterad osäkerhet poängterar Bordia et al. 

att olika delaktighetsstrategier kan vara av betydelse, vilket exempelvis kan utföras 

genom att ge medarbetarna tillgång att genomföra gruppmöten. 

Grandien (2008) framhåller att medarbetare ofta tenderar till att inte känna sig invol-

verade och delaktiga i förändringsprocessen. Anledningen till varför medarbetare 

inte upplever att de är delaktiga kan enligt Grandien bero på olika faktorer. Bland 

annat att medarbetarna helt enkelt inte har fått chansen att delta och bidra till 

processen eller att de inte vill delta, det är också möjligt att medarbetarna väljer att 

inte delta då de inte tror att de kan tillföra förändringsprocessen något. Bordia et al. 
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(2004) menar dock att om medarbetarna får chansen att bidra i beslutsfattandet redu-

ceras risken för att de upplever osäkerhet kring frågor som berör deras arbete, 

eftersom medarbetare ofta efterfrågar mer delaktighet när det gäller frågor som invol-

verar deras arbetsuppgifter. Vidare kan detta även bidra till att medarbetaren upple-

ver en mer individuell kontroll över förändringsresultatet understryker Bordia et al.  

3.3.2 Ryktesspridning vid organisationsförändringar 

En anledning till varför medarbetare upplever oro och osäkerhet i förhållande till en 

förändring kan enligt Grandien (2008) bottna i att det råder problem rörande kommu-

nikationen i en organisation. Det kan handla om att medarbetarna upplever kommu-

nikationen från ledning och chefer som otydlig, bristfällig eller att det finns ett över-

flöd av information och att medarbetarna samtidigt känner att de inte får svar på hur 

de som enskilda individer kommer påverkas av förändringen. Mot bakgrund av detta 

kan det uppstå ryktesspridning bland medarbetarna framhåller Grandien. Strid 

(1998:43) menar också att rykten ofta uppstår vid organisationsförändringar eftersom 

alla i organisationen inte har tillgång till “all information”.  

Mills (2010) förklarar att skvaller och ryktesspridning mellan medarbetare kan klar-

göra och skapa mening i den information som kommuniceras via den formella kom-

munikationen inom organisationen. Detta genom att den formella informationen sätts 

in i ett sammanhang där medarbetarna ofta tolkar informationen i förhållande till vad 

liknande information tidigare har resulterat i. Strid (1998:42) förklarar att rykten har 

olika ursprung, men att rykten oftast uppstår “som en social skapelse”. För att ett 

rykte ska sprida sig menar Strid att det måste finnas en trovärdighet i det budskap 

och den information som förmedlas, trovärdigheten skapas genom att flera individer 

tillsammans bygger på det ursprungliga ryktet med mer detaljerad information. 

3.4 Förändringskommunikation 

Innan beslut har tagits om att en förändring skall genomföras inom en organisation 

brukar organisationsledningen oftast inte kommunicera ut till medarbetarna att det 

pågår diskussioner kring en eventuell förändring. Simonsson (2008) menar dock att 

det kan vara riskabelt att organisationsledningen inte är öppna med att det pågår dis-

kussioner kring detta. Även om det inte har tagits något beslut om att organisationen 

skall förändras på något sätt, utan endast diskussioner har förts kring eventuella för-

ändringar så riskerar ändå information att läcka ut till medarbetarna. Detta läckage av 

information kan då bidra till både ryktesspridning och upplevd oro hos medarbetarna. 

3.4.1 Vikten av kommunikation vid organisationsförändringar 

Nelissen och Van Selm (2008) framhåller att ledningens kommunikation till medar-

betarna i samband med en organisationsförändring har en stor betydelse för hur de 

uppfattar och förhåller sig till förändringen. Detta betonar även Allen et al. (2007) då 

de förklarar att medarbetares upplevelse av hur kommunikationen fungerar under en 

organisationsförändring påverkar huruvida deras attityder är positiva eller negativa 

till en förändring. Medarbetare, vilka upplever att de får tillräcklig information kring 

hur en förändring kommer påverka dem, har oftast en mer positiv syn på föränd-

ringen (Nelissen & Van Selm, 2008). 



 

14 

 

Hur skickliga chefer inom en organisation är på att kommunicera med medarbetarna 

är avgörande för hur väl kommunikationen fungerar i samband med en förändrings-

process poängterar Smith (2008). Likväl som medarbetare har behov av att få 

information om vad en förändring innebär och hur det är tänkt att den skall genomfö-

ras, likväl har medarbetarna behov av att få yttra sig om sina egna tankar kring för-

ändringen. Därför menar Smith att chefernas skicklighet kring att kommunicera är 

avgörande för förändringsprocessen, samtidigt som en chef måste kunna informera 

medarbetarna om vad som pågår måste chefen också kunna lyssna på vad de har att 

säga. 

För att skapa acceptans gentemot en förändring kan det dessutom krävas en viss grad 

av övertygelse framhåller Proctor och Doukakis (2003). I ett första led handlar det 

därför enligt Proctor och Doukakis om att skapa medvetenhet hos medarbetarna 

kring vilka problem som finns med den nuvarande situationen och varför en föränd-

ring är nödvändig. I nästa steg handlar det om att tydliggöra vilka problem som kan 

uppstå om medarbetarna inte accepterar en förändring. I sista steget gäller det att 

övertyga dem om vilka fördelar en förändring kan bidra till för den enskilde medar-

betaren. 

3.4.2 En modell för förändringskommunikation 

Den information som kommuniceras till medarbetarna under en förändringsprocess 

behöver enligt Allen et al. (2007) anpassas i förhållande till den fas i förändringspro-

cessen som organisationen befinner sig i. Genom en modell framhäver Simonsson 

(2008) betydelsen av kommunikation mellan ledning, chefer och medarbetare i sam-

band med en förändringsprocess. I modellen lägger Simonsson fokus på att ledning 

och chefer kommunicerar med medarbetarna, inte till dem. Modellen är uppdelad i 

fyra olika faser av en förändringsprocess, nämligen: analys, förankring, genomfö-

rande och konsolidering. Utifrån varje fas i en förändringsprocess diskuteras olika 

aspekter kring hur kommunikationen bör användas. 

Analysfasen 

Den första fasen i en förändringsprocess kan ses utifrån när en organisationsledning 

har börjat diskutera kring ett behov av en eventuell organisationsförändring, med 

andra ord har inga beslut tagits än. Det är framförallt i denna fas som ryktesspridning 

och oro kan uppstå hos medarbetarna till följd av att information kring ledningens 

pågående diskussioner läcker ut. Simonsson framhåller att kommunikationen har två 

viktiga funktioner i denna fas. Kommunikationen kan lugna medarbetarna, vilket 

medför att risken för att det sprids oro bland dem reduceras samtidigt som kommuni-

kationen också kan förbereda dem på att det eventuellt kan bli aktuellt med en för-

ändring. 

I analysfasen är det viktigt att ledningen håller chefer och medarbetare informerade 

om varför diskussioner kring en eventuell organisationsförändring pågår, det vill 

säga informera dem om vilka faktorer som gör att organisationen behöver förändras. 

Samtidigt är det viktigt att ledningen lyssnar till vad medarbetarna har att säga kring 

detta för att de skall känna sig involverade i den pågående diskussionen. Om det i ett 

senare skede tas ett förändringsbeslut menar Simonsson att den tidiga involveringen 
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av medarbetarna kan underlätta mottagandet av förändringsbeslutet. Cheferna i orga-

nisationen har en viktig roll i denna fas eftersom de fungerar som spindeln i nätet, då 

de skall vidarebefordra information från ledningen till medarbetarna. Detta innebär 

att det också är viktigt att cheferna är välinformerade om varför en eventuell föränd-

ring kan bli aktuell och vilka fördelar förändringen kan bidra med. 

Förankringsfasen 

I förankringsfasen har ett förändringsbeslut tagits, vilket medför att ledningen behö-

ver informera alla medarbetare om att organisationen står inför en förändring. 

Simonsson förklarar att denna fas är förenad med en hel del utmaningar eftersom 

beslut om förändringar ofta föranleder att det uppstår känslomässiga reaktioner hos 

medarbetarna. Vidare poängterar Simonsson att kommunikationen är avgörande i 

denna fas för huruvida förändringen kommer kunna genomföras eller inte. 

Under förankringsfasen är det viktigt att ledningen utifrån beslutet om förändringen 

arbetar med vilket budskap de vill sända till medarbetarna i organisationen, både för 

att budskapet skall skapa mening och motivation till förändringen, men också för att 

skapa förståelse kring förändringen. En central del under förankringsfasen är också 

att det förs dialoger mellan chefer och medarbetare kring hur genomförandet av för-

ändringen skall fungera. Simonsson menar dock att ett vanligt problem i samband 

med detta är att underordnade chefer, vilka skall fungera som spindeln i nätet, ofta 

inte har tillräckligt med information om förändringen eller inte förstår ledningens 

budskap i informationen. Därför är det angeläget att ledningen, samtidigt som de hål-

ler cheferna informerade, säkerställer att cheferna förstår informationen.  

Att ledning, chefer och medarbetare kommunicerar med varandra är också viktigt för 

att hantera dessa känslomässiga reaktioner som kan uppstå. Detta för att kunna iden-

tifiera varför en medarbetare reagerar på ett visst sätt och vad chefen kan göra för att 

bemöta och stötta medarbetaren i denna känslomässiga process. Om ledningen och 

chefer endast utövar envägskommunikation kring förändringen, det vill säga att de 

inte för dialoger med medarbetarna, kan kommunikationen upplevas som bristfällig 

menar Simonsson.  

Genomförandefasen 

I den tredje fasen är det dags att implementera förändringen och kommunikationen 

bör enligt Simonsson användas här som ett verktyg för att hålla samtliga i organisat-

ionen engagerade i implementeringen. Även om det finns en plan för hur föränd-

ringen skall implementeras så uppstår det ofta olika problem som måste lösas. 

Kommunikationen mellan chefer och medarbetare är därför av största vikt för att 

problemen skall kunna lösas. Samtidigt är det viktigt att de pågår en kontinuerlig 

kommunikation kring själva förändringsprocessen, vilket bland annat kan vara den 

ständiga punkten som tas upp på personalmötena framhåller Simonsson. 

Konsolideringsfasen 

I den sista fasen är förändringen mer eller mindre implementerad och har blivit en 

del av organisationens vardag. Under konsolideringsfasen skall kommunikationen 

bidra till att klargöra vad förändringen har inneburit och hur den har påverkat organi-

sationen. Precis som i de tidigare faserna är det fortsatt viktigt att ledningen, cheferna 

och medarbetarna kommunicerar med varandra. Detta för att kunna dra slutsatser 
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kring hur arbetet har fungerat under implementeringen och vad organisationen inför 

en framtida förändring bör tänka på förklarar Simonsson. 

 

3.5 Sammanfattning av teori 

Den teoretiska referensram som presenterats i detta avsnitt kommer senare att 

jämföras och analyseras i förhållande till det empiriska materialet. Nedan presenteras 

därför en kortare sammanställning av de teorier och modeller som behandlas i detta 

avsnitt (se tabell 1). Den senare analysen kommer att struktureras i enlighet med 

Simonsson (2008) fyra faser i en förändringsprocess och under faserna kommer 

sedan de andra teorierna att belysas.  

 Sammanfattning Referenser 

Förändringskommuni-
kation och fyra faser i 
en förändring 

Förändringskommunikation från chefer 

och ledning är av stor vikt för att påverka 

hur medarbetaren upplever en organisat-

ionsförändring. Kommunikationen behö-

ver anpassas i förhållande till den fas i 

förändringsprocessen som organisationen 

befinner sig i. Analys, förankrings, ge-

nomförande och konsolideringsfasen är 

fyra faser av en förändringsprocess. Uti-

från varje fas finns olika aspekter kring 

hur kommunikationen bör användas. 

Allen et al. 

(2007), Nelissen 

och Van Selm 

(2008), 

Proctor och 

Doikakis (2003), 

Simonsson 

(2008). 

Kommunikation inom 
organisationer 

Intern och extern kommunikation är två 

typer av kommunikation som används i 

organisationer. Inom organisationer går 

det även att skilja på formell och infor-

mell kommunikation. Där den formella 

kommunikationen kan ses som den in-

formationsförmedling vilken är planlagd, 

medan den informella kommunikationen 

är den kommunikation som sker bredvid 

den formella.  

Falkheimer och 

Hede (2007), 

Jacobsen och 

Thorsvik (2008), 

Larsson (2008), 

Strid (1998). 

Medarbetarens behov 
av kommunikation, 
en modell  
 

Modellen belyser medarbetarens behov av 

kommunikation och information i en or-

ganisation. För att tillfredsställa medarbe-

tarens behov av information måste en chef 

kunna besvara de sex frågor modellen pre-

senterar. Dessa frågor representeras av 

både individbaserade frågor och frågor 

rörande gruppen. 

D´Aprix (1996). 

Osäkerhet vid föränd-
ringsprocesser 

Vid organisationsförändringar kan 

medarbetare uppleva osäkerhet. Denna 

osäkerhet kan påverka medarbetarens 

mottaglighet och förhållning till en orga-

nisationsförändring. Strategisk, jobbrela-

terad och implementeringsosäkerhet är tre 

Allen et al. 

(2007),  

Bordia et al. 

(2004), Frahm och 

Brown (2007), 

Grandien (2008), 

Mills (2010), 
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typer av osäkerhet som medarbetaren kan 

uppleva under en förändringsprocess.  

Kommunikation kan reducera risken för 

upplevd osäkerhet. Den breda variationen 

av osäkerhet kan leda till kommunikativa 

utmaningar. Medarbetarnas behov av 

kommunikation skiljer sig åt, beroende på 

vilken osäkerhet som förekommer och be-

roende på vilken fas i förändringsproces-

sen organisationen befinner sig i.  

Om kommunikationen upplevs som brist-

fällig kan detta leda till att ryktesspridning 

uppstår bland medarbetare. 

Nelissen och Van 

Selm (2008),  

Strid (1998). 

 

Tabell 1 En sammanställning av uppsatsens teoretiska referensram 
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4 Förändringskommunikation i praktiken 

I första delen av detta kapitel presenteras en kortare fallbeskrivning som bygger på 

några av de dokument vi studerat samt Olle Janssons berättelser om samgåendepro-

cessen. I nästa del följer en sammanställning av de intervjuer vi genomfört med fem 

respondenter som arbetar inom den administrativa funktionen på Uppsala universitet, 

Campus Gotland. Presentationen av både fallbeskrivningen och respondenternas be-

rättelser följer en kronologisk ordning och inleds med respondenternas skildring av 

tiden innan avsiktsförklaringen skrevs. 

4.1 Vägen till samgående mellan lärosätena 

I december år 2011 undertecknade de dåvarande rektorerna Jörgen Tholin från 

Högskolan på Gotland och Anders Hallberg från Uppsala universitet en avsiktsför-

klaring om att lärosätena skulle gå samman med varandra (Uppsala universitet & 

Högskolan på Gotland, 2011). Den 19 april år 2012 meddelade Uppsala universitets 

nuvarande rektor Eva Åkesson på sin rektorsblogg att lärosätena fattat ett formellt 

beslut om samgående och i december samma år godkändes beslutet av Sveriges 

riksdag (Waara, 2015). Den 1:a juli år 2013 gick Högskolan på Gotland officiellt 

samman med Uppsala universitet och blev då Uppsala universitet, Campus Gotland. 

Högskolan på Gotland ville genom ett samgående med Uppsala universitet skapa en 

långsiktig ekonomisk stabilitet och en akademisk kvalitet framhåller Olle Jansson¹.  

Varför ett samgående mellan de två lärosätena blev aktuellt beror på olika faktorer 

förklarar Jansson som för närvarande är rektorsråd för Campus Gotland, men att 

huvudskälen till samgåendet främst grundar sig på att det fanns en ”allmän politisk 

trend” och ett ekonomiskt hot. Den dåvarande regeringen, de borgerliga partierna, 

ansåg att det fanns för många små högskolor. Från år 2006 ökade därför samgående-

trenden mellan lärosäten i Sverige och enligt Jansson är detta en orsak till att diskuss-

ionerna om ett samgående startade på Högskolan på Gotland.  

Högskolan på Gotland hade en förhållandevis hög andel distansstudenter jämfört 

med de som studerade på plats. Jansson framhåller att distansstudenter ofta tenderar 

till att ha en lägre prestationsgrad. Vidare förklarar Jansson att finansieringssystemet 

för högskolor i Sverige bygger på att högskolorna får ut en del av den ekonomiska 

ersättningen när en student antas till utbildningen och sedan den resterande delen när 

studenten tar sin examen. Även om antagningen till den dåvarande högskolans 

distanskurser var hög fanns det många studenter som inte fullföljde sin prestation, 

vilket innebar att de inte tog ut någon examen. Enligt Jansson hade den dåvarande 

regeringen uppmärksammat att många högskolor fick mycket betalt för studenter 

som aldrig tog ut någon examen, vilket regeringen ville ändra på. En ändring av detta 

hade kunnat slå hårt mot Högskolan på Gotlands ekonomi och därför framhåller 

Jansson att detta var en av drivkrafterna till diskussionerna om ett samgående. 

 

 

 

 

 

1 Olle Jansson. Rektorsråd Uppsala universitet, Campus Gotland. Intervju den 17 april 2015. 



 

19 

 

4.1.1 Samgåendet – ett förväntat beslut och en transparent process 

När det formella beslutet togs i april år 2012, var det ett förväntat beslut för många 

av medarbetarna menar Jansson som också framhåller att ”den mer engagerade 

diskussionen om olika uppfattningar kring samgåendet främst förekom innan avsikts-

förklaringen skrevs i december år 2011”. Innan avsiktsförklaringen fanns det en viss 

oro bland medarbetarna för att överge den självständighet de hade som högskola. Det 

fanns också en oro kring hur kulturen inom högskolan skulle påverkas då de gick 

samman med Sveriges äldsta universitet. Högskolans ledning bemötte medarbetarnas 

oro genom att vara öppna och transparenta med vilka frågor de drev och tyckte var 

viktiga kring ett eventuellt samgående, ”inga frågor var förbjudna utan det fördes en 

öppen kritisk diskussion kring situationen” poängterar Jansson.  

Innan avsiktsförklaringen skrevs utförde Jansson, på uppdrag som konsult av den då-

varande högskolan, en utredning kring högskolans styrkor, svagheter och möjlig-

heter. Detta för att utreda huruvida Högskolan på Gotland skulle fortsätta som själv-

ständig högskola alternativt gå samman med ett annat lärosäte. Under utredningen 

intervjuades många av högskolans medarbetare och Jansson upplevde då att medar-

betarna både kände sig informerade och delaktiga i beslutsprocessen om ett samgå-

ende. Vidare menar Jansson att medarbetarna fick kontinuerlig information både 

innan, under och efter att beslutet om samgåendet var taget och att det ”emellertid 

kanske fanns för mycket information”. Informationen kommunicerades ut till medar-

betarna genom e-post, informationsmöten samt via skolans intranät och utgångs-

punkten var att samtliga medarbetare skulle få samma information. Emellertid var 

det dock möjligt att det gjordes viss selektion kring hur pass detaljerad informationen 

var till olika avdelningar inom organisationen. “Beroende på vilka frågor det 

handlade om och vilken avdelning det främst berörde, valde man kanske att mest 

informera de som inte var lika berörda lite mer övergripande” framhåller Jansson. 

Jansson anser att det var ett bra beslut att lärosätena skulle gå samman och han 

upplever nu i efterhand att samgåendeprocessen har fungerat väl, “vi har haft en 

förvånansvärt liten mängd av stora problem med tanke på att samgående är en svår 

process att få ihop”. Till hösten år 2015 kommer en större utredning att genomföras 

där medarbetarna kommer få möjlighet att ge återkoppling kring hur de uppfattat 

samgåendeprocessen genom en medarbetarenkät. Jansson framhåller att denna utred-

ning egentligen var planlagd att genomföras under år 2016, men eftersom universi-

tetsledningen har identifierat att det finns ett behov av att följa upp hur samgåendet 

gått, har denna utredning tidigarelagts.   

4.2 Ett medarbetarperspektiv 

4.2.1 Drivkrafter till ett samgående – tydligt för medarbetarna 

Varför en organisationsförändring var nödvändig och att ett samgående var högst 

aktuellt för Högskolan på Gotland upplever samtliga respondenter som tydligt. 

Samtliga var medvetna om Högskolan på Gotlands ekonomiska situation och de 

”påtryckningar” som kom från regeringen om att mindre högskolor skulle gå 

samman med större universitet, vilket en av respondenterna sammanfattade enligt 

följande: 

För att högskolan skulle överleva förstod vi att ett samgående var nödvändigt. Under 
ett stormöte vi hade med Peter Honeth, som då var statssekreterare, blev detta tydligt 
eftersom han i stort sätt pekade med hela handen om att vi hade en samarbetspartner 
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och att vi var för små. Eftersom det redan fanns ett samarbetsavtal med Uppsala för-
stod vi hur departementet tänkte. 

På frågan ”Innan avsiktsförklaringen, hade du fått någon information om att det 

kunde bli aktuellt med ett samgående mellan lärosätena?” svarar samtliga responden-

ter att diskussionerna om att en organisationsförändring var nödvändig hade pågått 

under en längre tid. De diskussioner som pågick inom högskolan innan avsiktsförkla-

ringen skrevs i december år 2011 rörde olika alternativ framhåller tre av responden-

terna. Alternativen som fanns var att fortsätta bedriva högskolan i egen regi eller gå 

samman med ett annat lärosäte, men vilket alternativ det i slutändan skulle bli var 

”länge osäkert” betonar en av respondenterna. Informationen kring vilka alternativ 

högskolans ledning behandlade kommunicerades enligt samtliga respondenter ut via 

olika formella informationsmöten. En av respondenterna uppger att denne, med 

hänsyn till sin yrkesroll, erhöll information kring alternativen då hen satt med i olika 

möten med bland annat högskolans styrelse. Samtidigt framhåller två av responden-

terna att det även spreds mycket information via ”skvaller” mellan medarbetarna. 

Tre av respondenterna uppger att de långa diskussionerna som hade pågått kring de 

olika alternativen medförde att när avsiktsförklaringen slutligen skrevs, upplevdes 

den som en relativt ”bearbetad” överenskommelse. Att samgåendet skulle bli med 

Uppsala universitet var något som en respondent upplever ”växte fram gradvis” 

eftersom samarbetet mellan lärosätena hade växt allt större för varje år. Vidare fram-

håller samma respondent att samgåendet blev ett faktum efter att utredningen, som 

Olle Jansson genomförde, visade att ett samgående var det bästa alternativet för 

Högskolan på Gotland. 

4.2.2 Media påverkade inte medarbetarnas uppfattning om samgåendet 

Via de lokala nyhetstidningarnas hemsida på Gotland publicerades det förhållandevis 

frekvent artiklar kring att Högskolan på Gotland skulle gå samman med Uppsala 

universitet. Bland annat diskuterades ett eventuellt samgående med ett annat lärosäte 

i en artikel från maj år 2011, då den dåvarande regeringen avsåg att skärpa gransk-

ningarna av högskolornas kvalitet (Carlsson Daun, 2011). I augusti samma år publi-

cerades ytterligare en artikel, vilken behandlade alternativet om att högskolan skulle 

gå samman med Uppsala universitet (Simonson, 2011). En månad innan avsiktsför-

klaringen skrevs år 2011 publicerades också en artikel kring de alternativen som 

Högskolan på Gotland hade att välja mellan, det vill säga att fortsätta i egen regi eller 

gå samman med Uppsala universitet (Hammar, 2011). 

Mot bakgrund av de artiklar som ”florerade” via det lokala nyhetsmediet ställdes 

frågan ”Upplever du att du påverkades av nyheterna i medierna på något sätt?” till 

respondenterna. Samtliga respondenter upplever att de inte påverkades av nyheterna i 

media, utan de framhåller snarare att de påverkades mer av den process som pågick 

internt inom högskolan. En av respondenterna minns att hen läste en nyhetsartikel, 

där någon uttalade sig anonymt om att samgåendet var ”iscensatt” och att den utred-

ning som Olle Jansson genomförde innan avsiktsförklaringen bara var för ”skens 

skull”. Respondenten betonar dock att hen inte delade denna bild, utan istället upple-

ver respondenten att det fanns en öppenhet från ledningen kring samgåendefrågan. 

En annan respondent framhåller också: 

I de flesta fall upplever jag att vi fick information innan det stod saker i tidningen, 
men jag vet även att det förekom att vi fick information från tidningen. Samtidigt vet 
vi hur tidningsvärlden kan vara och speciellt här på ön kan ibland små nyheter försto-
ras. Det förekom att man läste saker i media, som inte alls stämde med verkligheten. 
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Man stämde då av med kollegorna om detta verkligen var sant, oftast var det inte så 
stort som media framställt det. 

4.2.3 Medarbetarnas tankar om ett eventuellt samgående 

Samtliga respondenter minns att de innan avsiktsförklaringen upplevde att en föränd-

ring var nödvändig eftersom den ekonomiska situationen såg ut som den gjorde. Fyra 

av fem respondenter uppger att de såg förhållandevis positivt på ett samgående sam-

tidigt som det fanns en viss oro för hur det skulle bli. En av respondenterna berättar 

att hen framförallt upplevde att ett samgående skulle kunna leda till ”ökad stabilitet” 

för högskolan. Två av respondenterna nämner att de upplevde att en examen från 

Uppsala universitet skulle ”väga tyngre” för studenterna. Studenter från Högskolan 

på Gotland hade ett antal år tidigare möjlighet att få ut sin examen från Stockholms 

universitet och i samband med att den möjligheten togs bort, tappade Högskolan på 

Gotland många studenter. En av respondenterna minns att denne tyckte att samgåen-

det var det ”bästa alternativet för Högskolan på Gotland” samtidigt var respondenten 

innan samgåendet osäker kring vilket alternativ som var bäst för hen som enskild 

individ. Respondenten minns bland annat att hen hade en oro inför vad som skulle 

hända ifall hen blev arbetslös i samband med samgåendet, “hur kommer det här att 

påverka mig som individ?”. Två andra respondenter uppger även att det fanns en viss 

oro bland medarbetarna inför vilket engagemang Uppsala universitets skulle ha för 

Högskolan på Gotland. En av dessa respondenter utvecklar detta resonemang då 

respondenten minns att hen innan samgåendet tänkte “kommer Uppsala universitet 

att ha något engagemang och inkludera Gotland efter tre år med tanke på att Uppsala 

universitet består av 40 000 studenter?”. 

4.2.4 Personalnedskärning – en parallell organisationsförändring 

Även om de pågående diskussionerna kring samgåendet med Uppsala universitet 

stod i centrum under slutet av år 2011 och framåt, pågick en parallell organisations-

förändring vilken upptog ett större fokus hos tre av respondenterna. Samtliga respon-

denter berättar att det parallellt med samgåendediskussionerna pågick en besparing 

inom Högskolan på Gotlands administration, vilket resulterade i personalnedskär-

ningar. Tre av respondenterna framhåller att denna parallella process skapade oro 

bland medarbetarna, vilket en av respondenterna uttrycker enligt följande: ”Vi visste 

att många skulle sägas upp, men vi visste aldrig vem. Bara vetskapen om att man 

kanske får sluta eller att en kollega skall försvinna påverkar en negativt.” En av 

respondenterna betonar också att den pågående personalnedskärningen var ”mer 

relevant” för denne som anställd än de diskussioner som fördes kring samgåendet. 

Vidare framhåller hen också att “all den administrativa personalen levde i en bubbla 

eftersom ingen visste vem som skulle få vara kvar och vem som skulle få gå”.  En av 

respondenterna berättar dock att de fick ett ”lugnande besked” då Uppsalas universi-

tetsdirektör personligen kom till högskolan innan samgåendet och berättade att all 

personal från högskolan skulle bli anställda av Uppsala universitet. Respondenten 

poängterar att detta besked var viktigt för hen och hens kollegor. 

4.2.5 Det formella beslutet – ett förväntat beslut 

Samtliga respondenter upplever att det formella beslutet som togs i april år 2012 inte 

kom oväntat. Redan när avsiktsförklaringen skrevs upplevde respondenterna att 

beslutet om att ett samgående skulle ske redan var fattat och att det formella beslutet 

som senare togs, bara var ren formalitet. En av respondenterna använder presidentva-

let i USA som en metafor för det formella beslutet om samgåendet: ”Formellt sätt är 
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du inte president förrän du svurit eden, men egentligen har du redan blivit vald.” 

Samtliga respondenter har svårt att minnas exakt hur och vilken information de fick 

när det formella beslutet var taget. Alla kände till att beslutet skulle fattas och tre av 

fem respondenter tror att beslutet kommunicerades ut av den dåvarande rektorn 

Jörgen Tholin på ett större personalmöte, medan de andra två respondenterna uppger 

att de fått information genom media och via e-post. 

4.2.6 Oklart hur samgåendet skulle gå till praktiskt 

När den faktiska samgåendeprocessen inleddes i juli år 2013 var det mycket som stod 

oklart för samtliga respondenter kring hur de skulle arbeta. ”Vi hade hela tiden ett 

informationsflöde om att vi skulle gå ihop, men vi visste inte hur det skulle gå till.  

Så under denna tid var det ganska oroligt”, framhåller en av respondenterna. En 

annan respondent berättar att det till en början blev lite ”rörigt” eftersom många av 

de funktioner som tidigare funnits på campus, istället flyttade till Uppsala. Framför-

allt två av respondenterna anser att kommunikationssträckorna innan samgåendet var 

kortare eftersom alla resurser då fanns samlade på högskolan, efter samgåendet visste 

de inte riktigt vem de skulle fråga eller vart de skulle vända sig för att lösa olika pro-

blem som uppstod. 

En respondenterna framhåller även att några av arbetskollegorna fick, i ett ganska 

sent skede, information om vad de skulle ha för nya arbetsuppgifter vilket medförde 

att det blev en hektisk tid. Respondenten berättar att hen då valde att hjälpa kolle-

gorna med deras arbetsuppgifter, ”Jag var nog med som en form av brandkårsutryck-

ning där”. Samtidigt betonar respondenten ”Det är chefens ansvar att se till att med-

arbetarna är informerade och förberedda i sina nya arbetsuppgifter”. Information 

kring hur arbetet skulle fungera när samgåendet blev verklighet är något som har 

kommit efter hand berättar respondenterna. En av respondenterna beskriver att ”Det 

var som att komma till en ny arbetsplats när samgåendet inleddes i juli år 2013”, 

vidare delar respondenten med sig av en erfarenhet från första dagen under 

samgåendet: 

När jag, precis efter samgåendet i juli 2013, skulle ringa ett telefonsamtal blev det 
problem. Tidigare slog vi in en nolla för att ringa ut men detta fungerade inte. Hade 
jag börjat på en ny arbetsplats som nyanställd hade jag förmodligen fått information 
kring hur jag bland annat gör för att ringa ut, men denna information fanns alltså inte 
att tillgå, utan sådana detaljer hade glömts bort. 

Samtliga respondenter framhåller att det innan samgåendet var klart och tydligt att 

samgåendet skulle ske, samtidigt upplever de i olika utsträckning att det var mindre 

tydligt hur de som enskilda medarbetare och deras avdelning skulle påverkas av sam-

gåendet. ”Det var övertydligt att vår avdelning skulle påverkas, men inte riktigt hur”, 

uttrycker en av respondenterna. Tre av fem respondenter upplever att de inte alls 

hade fått någon information kring hur deras egna arbetsuppgifter skulle påverkas när 

högskolan gick samman med Uppsala universitet. De övriga två respondenterna 

anser att de till en viss del hade fått det. Den ena respondenten som till viss del upp-

levde att denne fått information framhåller att hen, strax innan samgåendet, blev er-

bjuden en ny arbetsuppgift vilket medförde att respondenten fick vara med och 

bestämma hur upplägget för denna arbetsuppgift skulle fungera. 

Samtliga respondenter förstod mer eller mindre att samgåendet skulle innebära 

förändringar för dem, men på vilket sätt och i vilken utsträckning kände de innan 

samgåendet inte till. En av respondenterna betonar dock att den parallella personal-
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nedskärningen som också pågick, stod i högre fokus hos respondenten än samgåen-

det eftersom denne var orolig för att förlora sin anställning. Även om nästan samtliga 

respondenter till viss del upplever att de saknade information kring hur de skulle på-

verkas av samgåendet, framhåller de ändå att de haft en viss förståelse för att varken 

deras chef eller högskoleledningen kunde ge något svar på det. 

Eftersom ett samgående innebär att den ena myndigheten tar över den andra myndig-
hetens personal så uppstår det givetvis en viss oro och för oss alla blir nog frågan 
’hur kommer det här att påverka mig?’, vilket är en fråga som inte alltid är enkel att 
besvara. 

På frågan ”Inför samgåendet, fanns det någon du kunde ställa frågor till om samgå-

endet?” svarar fyra av fem respondenter att det fanns möjlighet att ställa frågor bland 

annat till närmaste chefen och den dåvarande rektorn Jörgen Tholin, men responden-

terna uppger att de innan samgåendet hade svårt att veta vilka frågor de skulle ställa. 

Den femte respondenten upplever inte att det fanns någon att ställa frågor till rörande 

dennes specifika arbetsuppgifter inför samgåendet, ”givetvis kunde jag prata med 

min chef, men hen visste väl egentligen inte mer än oss andra”. 

4.2.7 Dialog med chefer 

På frågan ”Är det någon som har följt upp/utvärderat dig i dina arbetsuppgifter för att 

du skall kunna göra bättre ifrån dig?” svarar tre respondenter att de efter samgåendet 

har fått två chefer istället för en och att detta har lett till en ökad uppföljning av deras 

arbete. De tre respondenterna berättar att de dels har kvar samma chef som de hade 

tidigare och dels har de fått nya chefer som är stationerade i Uppsala. Chefen som de 

har kvar sedan tidigare är stationerad på campus och hanterar främst löne och ut-

vecklingsfrågor medan de i större utsträckning diskuterar frågor som rör deras speci-

fika arbetsuppgifter med respektive chef i Uppsala. En av respondenterna berättar 

dessutom att denne innan samgåendet hade en viss oro för hur det skulle fungera med 

att ha två chefer istället för en, i efterhand har detta dock visat sig vara mycket posi-

tivt för respondenten. 

De övriga två respondenterna svarar att de inte känner att någon direkt har följt upp 

eller utvärderat dem i deras arbetsuppgifter. En av respondenterna framhåller dock 

att under själva implementeringen av samgåendet infördes kontinuerliga veckomö-

ten, där deras närmaste chef hade möjlighet att följa upp hur implementeringen av de 

nya rutinerna fungerade. Den andra respondenten berättar att hens chef, med hänsyn 

till att respondenten innehar flera olika arbetsroller, har svårt att följa upp responden-

ten i hens arbetsuppgifter. Samtliga respondenter upplever ändå att de har fått upp-

skattning och positiv respons kring hur de utför sina arbetsuppgifter från antingen en 

chef eller sina kollegor under samgåendeprocessen. En av respondenterna framhåller 

även att ledningen på Campus Gotland har varit bra på att inkludera och visa upp-

skattning till medarbetarna under samgåendeprocessen. 

4.2.8 Möjlighet att påverka 

Kort efter att beslutet hade tagits tillsattes olika projektgrupper som skulle arbeta 

med samgåendeprocessen och många av medarbetarna blev involverade i dessa för-

klarade en av respondenterna. Samtidigt upplever en annan respondent att deras möj-

lighet till delaktighet under samgåendeprocessen inte handlade om att låta dem vara 

med och påverka, utan att det snarare handlade om att förankra kommande beslut hos 

dem. 
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För mig kändes det som att man gav en illusion av att vi hade möjlighet att påverka. 
Ledningen presenterade olika alternativ och uppmanade också oss som anställda att 
komma med lösningar, men i själva verket visste ledningen redan hur de tänkte göra. 

På frågan “Inför samgåendet/under samgåendet, funderade du över vad du kunde 

göra för att du och din avdelning skulle komma till ordning med eventuella nya ar-

betsrutiner?”, ger respondenterna förhållandevis skilda svar. En av respondenterna 

framhåller att denne bidrog genom att försöka vara den “som löser olika problem”. 

Två av respondenterna berättar att de nu i efterhand önskar att de hade bidragit mer 

under förändringsprocessen genom att ifrågasätta mer, vilket en av respondenterna 

sammanfattar tydligt: 

Det är först nu i efterhand som jag funderar över varför jag inte ifrågasatte mer hur 
arbetet skulle fungera eftersom jag upplever att det emellertid finns bättre sätt att ut-
föra vissa arbetsuppgifter på, men man vill kanske inte var den “bråkiga” och den 
som skall styra om hela verksamheten. 

Varför respondenten ovan intog en “passiv” roll under samgåendeprocessen vet 

denne egentligen inte, “antingen såg jag inte vad jag kunde göra eller valde jag helt 

enkelt att inte agera”. De övriga två respondenterna svarar istället att de, i början av 

förändringsprocessen, bidrog genom att fortsätta utföra deras arbetsuppgifter. En av 

dessa respondenter framhåller dock att hen i dagsläget bidrar med att försöka skapa 

dialoger mellan medarbetarna inom administrationen och lärarna. 

4.2.9 Reflektion över samgåendet 

Hur samgåendet fungerat överlag har respondenterna främst haft möjlighet att disku-

tera med deras närmaste chefer. Två av respondenterna nämner att de känner till den 

större utvärderingen som skall göras under hösten år 2015 och uppger att de då kom-

mer få möjligheter att dela med sig av deras egna åsikter om hur samgåendet har fun-

gerat. Frågan som ställdes till respondenterna handlade egentligen om huruvida de 

fått möjlighet att ge återkoppling till skolans ledning om hur de uppfattat samgåen-

det, men ingen av respondenterna känner att de hade något större behov av att 

återkoppla till direkt ledningen. Utan respondenterna upplever snarare att frågor, 

vilka rör hur samgåendet fungerat och fungerar, är något som de antingen diskuterar 

med deras närmaste chefer eller inom deras arbetslag. 

Samtliga respondenter framhåller att de nu i efterhand tycker att samgåendeproces-

sen har fungerat förhållandevis bra och en av respondenterna upplever dessutom att 

de har kommit in i en ”slags vardag”. Mellan år 2013 och 2014 handlade samgående-

processen enligt en av respondenterna om att knyta kontakter med deras kollegor i 

Uppsala, nu handlar det istället om att bygga upp kommunikationen mellan 

medarbetarna på campus. Fortfarande kvarstår vissa problem kring bland annat in-

formationsflödet eftersom organisationen på Gotland inte fungerar exakt likadant 

som organisationen i Uppsala, vilket medför att information inte alltid hinner fram i 

tid berättar två av respondenterna. 
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4.3 Samgåendeprocessen sammanfattningsvis  

Nedan sammanfattas samgåendeprocessen i fyra punkter, därefter följer en kortare 

sammanfattning av respondenternas berättelser (se tabell 2). 

Samgåendeprocessen 

 Avsiktsförklaring undertecknas av lärosätenas rektorer i december år 2011 

 Ett formellt beslut om samgående tas i april år 2012 

 I december år 2012 godkänner Sveriges riksdag samgåendet 

 Den 1:a juli år 2013 går Högskolan på Gotland samman med Uppsala universitet. 

Respondenternas berättelser 

Samgåendet,  
ett förväntat beslut 
 

På grund av regeringens påtryckningar och högskolans ekono-

miska situation upplever samtliga respondenter att det var tyd-

ligt varför en organisationsförändring var nödvändig.  

Långt innan avsiktsförklaringen skrevs fördes diskussioner 

kring vilka alternativ högskolan hade, vilket medförde att sam-

gåendet kändes som ett förväntat beslut. Respondenterna upp-

lever att beslutet om att det skulle bli ett samgående med 

Uppsala universitet redan var taget när avsiktsförklaringen 

skrevs. 

Nyheterna om 
samgåendet i media 

Samtliga respondenter upplever att de inte påverkades av de 

nyheter som publicerades i media kring samgåendet. 

Oro för en parallell 
organisationsförändring 

Samtidigt som det fördes diskussioner om ett samgående, på-

gick en besparing inom Högskolan på Gotlands administration. 

Denna parallella personalnedskärning skapade oro hos tre av 

respondenterna. En av respondenterna uppger dessutom att 

denna situation var mer ”relevant” för hen, än samgåendedis-

kussionerna. 

Samgåendet i  
juli år 2013 

Respondenterna berättar att det var relativt oklart hur själva 

samgåendet skulle genomföras. Samtidigt hade respondenterna 

förståelse för att varken deras chef eller högskoleledningen 

kunde ge några exakta svar kring hur de som enskilda medar-

betare skulle påverkas.  

Två chefer,  
istället för en 

Tre av respondenterna har efter samgåendet fått två chefer 

istället för en. Detta har enligt respondenterna bidragit till att 

de i större utsträckning har möjlighet att diskutera deras arbets-

specifika uppgifter med en chef. 

Medarbetarnas 
delaktighet 

Många medarbetare ingick i de projektgrupper som skulle ar-

beta med samgåendet berättar en respondenterna. En annan re-

spondent ansåg att denna möjlighet ”bara gav en illusion av att 

man hade möjlighet att påverka”. Respondenterna berättar att 

de på olika sätt bidrog till samgåendet. Samtidigt uppger två av 

respondenterna att de nu i efterhand önskat att de ifrågasatt 

mer hur arbetet efter samgåendet skulle fungera.  

Samgåendeprocessen  
i efterhand 

Överlag upplever respondenterna att samgåendet har fungerat 

bra och en av dem upplever att de har kommit in i en ”slags 

vardag”. Till hösten år 2015 kommer samgåendet att utvärde-

ras och två av respondenterna framhåller att de då kommer få 
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möjligheter att dela med sig av deras åsikter kring hur proces-

sen fungerat. Under samgåendeprocessen har respondenterna 

främst kunnat diskutera samgåendet inom deras avdelning och 

med deras närmaste chefer. 

Tabell 2 En sammanfattning av samgåendeprocessen 
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5 Analys 

5.1 Ett identifierat förändringsbehov – analysfasen 

Den första fasen i en förändringsprocess, analysfasen, kan enligt Simonsson (2008) 

beskrivas som när en organisation har identifierat ett förändringsbehov och börjat 

diskutera kring det. Utifrån Jansson och respondenternas berättelser i undersök-

ningen tycks analysfasen utgöra den perioden som förekom före avsiktsförklaringen 

skrevs i december år 2011 fram till det formella beslutet togs i april år 2012. Att en 

förändring var nödvändig för Högskolan på Gotland bottnade i att det pågick ”en 

allmän politisk trend” och att det fanns ett ekonomiskt hot framhåller Jansson.  

I analysfasen har inga förändringsbeslut tagits än framhåller Simonsson (2008). 

Vidare menar Simonsson att de pågående diskussionerna om ett förändringsbehov 

oftast hålls inom organisationens ledning och kommuniceras inte ut till medarbe-

tarna. Trots detta brukar en del information om de pågående diskussionerna ”läcka 

ut” till medarbetarna, vilket kan resultera till att oro och ryktesspridning uppstår 

poängterar Simonsson. Samtliga respondenter i undersökningen framhåller att dis-

kussionerna om behovet av en organisationsförändring hade pågått under en längre 

tid innan avsiktsförklaringen skrevs. Tre av fem respondenter förklarar att diskuss-

ionerna rörde olika alternativ, det vill säga att antingen fortsätta bedriva högskolan i 

egen regi eller gå samman med ett annat lärosäte. Information kring vilka alternativ 

högskolans ledning behandlade kommunicerades enligt samtliga respondenter ut via 

olika formella informationsmöten. En av respondenterna framhåller dessutom att 

denne erhöll information beträffande de alternativ som diskuterades direkt från 

högskolans styrelse eftersom respondenten satt med i olika möten med dem på grund 

av sin yrkesroll. En annan respondent berättar också att de oftast fick information 

internt inom organisationen innan det stod saker i tidningen, men det förekom även 

att de fick information från tidningen.  

Formell kommunikation inom en organisation kan enligt Jacobsen och Thorsvik 

(2008) definieras som samtliga planlagda aktiviteter för informationsförmedling, 

medan informell kommunikation är en parallell aktivitet som är resultatet av interakt-

ionen mellan medarbetare förklarar Larsson (2008). Utifrån respondenternas berättel-

ser i undersökningen tycks de i relativt stor utsträckning erhållit information om att 

diskussioner om en eventuell förändring pågick genom den formella kommunikat-

ionen, via informationsmöten. Detta snarare än den informella kommunikationen 

som Simonsson (2008) lyfter fram som en vanlig källa till att information kring för-

ändringsplaner ofta ”läcker ut” och skapar ryktesspridning. Två av respondenterna 

framhåller att det, innan avsiktsförklaringen skrevs, också spreds mycket information 

via ”skvallret” mellan medarbetarna. Respondenterna utvecklar dock inte detta reso-

nemang, men detta tycks även bekräfta att det till viss del förekom ryktesspridning 

under analysfasen. Detta ligger i linje med Strids (1998) förklaring till varför ryktes-

spridning uppstår då han menar att variationen av medarbetarnas tillgång på inform-

ation i en organisation kan resultera till ryktesspridning.  

5.1.1 Massmedia och samgåendet 

De lokala nyhetstidningarna verkar till en viss del ha bevakat de pågående samgå-

ende diskussionerna eftersom det publicerades ett antal artiklar kring detta. Enligt 

Strid (1998) är det vanligt att information rörande organisationer kommuniceras via 

massmedia eftersom journalister har ett intresse av att bevaka organisationer. 
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Respondenterna i undersökningen framhåller att de inte påverkades av nyheterna i 

media eftersom de upplevde att de hade mer information om vad som pågick inom 

högskolan. En av respondenterna berättar att det fanns en öppenhet från ledningen 

som medförde att hen inte delade den mening som en person anonymt uttalat sig om i 

media, att utredningen som Jansson utförde med hänsyn till samgåendet “var iscen-

satt och bara för skens skull”. 

Strid (1998) framhåller att organisationsledare emellertid upplever att massmedierna 

förvränger och vinklar information om organisationer. Även om respondenterna vi 

intervjuade inte är organisationsledare, framhöll en av dem ”Vi vet hur tidningsvärl-

den kan vara och speciellt här på ön kan ibland små nyheter förstoras”. Vidare kon-

staterar respondenten att denne ibland läste nyheter om samgåendet i media, som inte 

överensstämde med verkligheten. Strid (1998) menar dock att journalister ofta får 

göra gissningar kring vad som pågår inom organisationer eftersom det är vanligt att 

ingen vågar uttala sig om detta. Vidare framhåller samma respondent att i dessa fall 

stämde hen av med sina kollegor och ”oftast var det inte så stort som media fram-

ställt det.”. Mills (2010) framhåller att skvaller och ryktesspridning kan skapa 

mening i det som kommuniceras ut formellt inom en organisation. Även om inform-

ationen från media per definition inte ingår i en organisations interna kommunikation 

(Strid, 1998), tycks respondenten genom den informella kommunikationen fått hjälp 

av sina kollegor genom att skapa mening i den information som kommunicerades i 

media. 

5.1.2 Tydliga drivkrafter till ett samgående 

Simonsson (2008) betonar vikten av att ledningen håller chefer och medarbetare 

informerade i analysfasen om varför en organisationsförändring är nödvändig. För att 

skapa acceptans mot en förändring kan det enligt Proctor och Doukakis (2003) också 

krävas en viss grad av övertygelse. Vidare förklarar Proctor och Doukakis att det i ett 

första led handlar om att skapa medvetenhet hos medarbetarna kring varför en för-

ändring är nödvändig genom att lyfta fram vilka problem som finns med organisat-

ionens nuvarande situation. Samtliga respondenter i undersökningen upplever att 

orsakerna till varför en organisationsförändring var nödvändig framgick tydligt. 

Respondenterna framhåller att de var medvetna om högskolans ekonomiska situation 

och att det kom ”påtryckningar” från regeringen om att mindre högskolor skulle gå 

samman med större universitet. Mot bakgrund av detta tycks därför respondenterna 

varit förhållandevis informerade och medvetna om varför en förändring var nödvän-

dig. En av respondenterna poängterar också att detta blev tydligt då den dåvarande 

statssekreteraren Peter Honeth ”pekade med hela handen under ett stormöte om att vi 

var för små”. Eftersom det redan fanns ett samarbetsavtal med Uppsala universitet 

var det uppenbart hur departementet tänkte framhåller respondenten vidare. 

Simonsson (2008) poängterar att kommunikationen under analysfasen är av stor be-

tydelse eftersom den både kan lugna medarbetarna och förbereda dem på ett kom-

mande förändringsbeslut. Tre av fem respondenter i undersökningen uppger att när 

avsiktsförklaringen skrevs mellan lärosätena i december år 2011, upplevdes det som 

en relativt ”bearbetad” överenskommelse eftersom det under en längre tid hade 

pågått långa diskussioner om högskolans alternativ. Diskussionerna tycks därför i 

enlighet med vad Simonsson (2008) anser är viktigt, ha förberett respondenterna på 

det kommande förändringsbeslutet.  
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Både respondenterna och Jansson berättar i undersökningen om den utredning 

Jansson utförde kring högskolans styrkor, svagheter och möjligheter. Jansson förkla-

rar att när han genomförde utredningen, genom att intervjua medarbetarna, upplevde 

han att medarbetarna både kände sig informerade och involverade i beslutsprocessen. 

Enligt Smith (2008) är det viktigt att både informera och lyssna till medarbetarna, 

eftersom de både har behov av att få information om vad förändringen innebär samti-

digt som det är väsentligt att de får möjlighet att reflektera kring förändringen. 

Simonsson (2008) poängterar också vikten av att medarbetarna känner sig involve-

rade i de pågående diskussionerna, framförallt under analysfasen. Att respondenterna 

haft möjlighet att delta i Janssons utredning tycks också ha bidragit till att de upp-

levde avsiktsförklaringen som bearbetad.  

5.1.3 Oro inför framtiden 

I analysfasen upplever medarbetare oro då information om en eventuell förändring 

”läcker ut” framhåller Simonsson (2008). Detta poängterar även Allen et al. (2007) 

då de förklarar att det är vanligt att medarbetare upplever osäkerhet när en organisat-

ion står inför en förändring. Enligt Frahm och Brown (2007) kan en fungerande kom-

munikation inom en organisation reducera risken för att medarbetarna upplever osä-

kerhet i samband med en förändring. Jansson framhåller att Högskolan på Gotlands 

ledning bemötte medarbetarnas oro genom att det ”fördes en öppen kritisk diskussion 

kring situationen”. 

Fyra av fem respondenter uppger att de fanns en viss oro för hur det skulle bli om 

och när lärosätena gick samman. Samtidigt såg dessa fyra respondenter förhållande-

vis positivt på ett samgående eftersom det bland annat kunde leda till en ”ökad stabi-

litet” för högskolan och att en examen från Uppsala universitet skulle ”väga tyngre 

för studenterna”. Första gången medarbetarna får information kring att en förändring 

ska genomföras framhåller Allen et al. (2007) att de ofta upplever strategisk osäker-

het, eftersom medarbetarna upplever att de inte fått tillräcklig information om vart 

organisationen är på väg. Bordia et al. (2004) konstaterar också att strategisk osäker-

het upplevs då medarbetare oroar sig inför hur organisationens framtid kommer se ut. 

Vidare menar Bordia et al. att detta yttrar sig då medarbetarna upplever att de saknar 

information om de övergripande skälen till varför en förändring är nödvändig. Fyra 

av respondenterna i undersökningen upplevde en oro inför hur framtiden skulle se ut, 

två av respondenterna berättar dessutom att det fanns en oro för vilket engagemang 

Uppsala universitet skulle ha för högskolan i framtiden.  

En av respondenterna minns att denne tyckte samgåendet var det ”bästa alternativet 

för Högskolan på Gotland” samtidigt hade respondenten en oro för vad som skulle 

hända med hens anställning och hur samgåendet skulle påverka hen som enskild 

individ. Denna typ av oro tycks överensstämma med vad Allen et al. (2007) har iden-

tifierat som jobbrelaterad osäkerhet, vilket innebär att medarbetare har en oro för hur 

de kommer påverkas av en organisationsförändring och om det finns någon risk för 

att bli arbetslös. Den oro som respondenten berättar om i undersökningen, oron av att 

inte veta hur hen kommer påverkas som enskild individ, påminner även om första 

frågan i D’Aprix (1996) modell, vilken behandlar medarbetares individuella behov 

av information i en organisation. Första frågan, vad är mitt jobb, handlar enligt 

D’Aprix om medarbetarens behov av att få information av vad som förväntas av hen 

i hens vardagliga arbetsuppgifter. Även om respondentens oro i undersökningen 

främst handlar om hur hen skulle påverkas av samgåendet, tycks ändå respondentens 

oro inför framtiden kunna kopplas till det behov D’Aprix diskuterar kring. 
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5.1.4 Oro för en parallell organisationsförändring 

Respondenterna i undersökningen berättar att det parallellt med samgåendediskuss-

ionerna pågick en besparing inom Högskolan på Gotlands administration, det vill 

säga perioden från avsiktsförklaringen fram till det formella beslutet i april år 2012. 

Även om samgåendediskussionerna med Uppsala universitet stod i fokus verkar 

också den parallella personalnedskärningen påverkat framförallt tre av responden-

terna. De tre respondenterna berättar att denna parallella process skapade oro bland 

dem, en oro för att bli uppsagda. En av respondenterna betonar också att diskussion-

erna kring personalnedskärningen var ”mer relevant” för denne just då, än de dis-

kussioner som handlade om samgåendet. Detta påminner om den oro Allen et al. 

(2007) definierar som jobbrelaterad osäkerhet. 

Personalnedskärningen var en parallell händelse som pågick inom högskolan och inte 

en del av samgående planerna. Därför är det svårt att analysera huruvida oron för 

nedskärningen har påverkat upplevd oro hos medarbetarna i förhållande till samgåen-

deprocessen. Tre av respondenternas berättelser i undersökningen bekräftar visserli-

gen att personalnedskärningen påverkade dem mer, vilket en av respondenterna beto-

nar ”all den administrativa personalen levde i en bubbla eftersom ingen visste vem 

som skulle få vara kvar och vem som skulle få gå”. 

5.2 Förankrings- och genomförandefasen 

Det formella beslutet om ett samgående togs i april år 2012. Jansson framhåller att 

flera medarbetare såg detta beslut som något förväntat, vilket kan relateras till 

tidigare diskussion kring avsiktsförklaringen som undertecknades i december år 

2011. I samband med en organisationsförändring betonar Nelissen och Van Selm 

(2008) att ledningens kommunikation till medarbetarna är av stor vikt, då denna 

kommunikation kan avgöra hur medarbetarna uppfattar och förhåller sig till föränd-

ringen. Vidare hävdar Allen et al. (2007) att medarbetarens upplevelse av hur väl 

kommunikationen fungerar under en organisationsförändring, speglar den attityd 

medarbetaren får till förändringen. 

När ett beslut har tagits om att en förändring ska ske befinner sig organisationen i 

vad Simonsson (2008) benämner som förankringsfasen. Sett utifrån Simonssons 

resonemang förekommer det en del utmaningar inom denna fas, eftersom föränd-

ringar ofta frambringar känslomässiga reaktioner. Mot bakgrund av vår empiriska 

undersökning, tolkar vi det som att ingen av respondenterna upplevde någon högre 

grad av känslomässig reaktion när de tog del av det formella beslutet om samgåen-

det. Respondenterna poängterar att redan när avsiktsförklaringen undertecknades, 

upplevde de att ett samgående skulle ske och att beslutet som sedan togs i april år 

2012 bara var en formalitet.  

5.2.1 Bristfällig och otydlig kommunikation – risk för osäkerhet 

När samgåendeprocessen inleddes upplevde samtliga respondenter i undersökningen 

att det fanns en del oklarheter kring huruvida deras arbetsprocess skulle se ut. Detta 

förklarade en av respondenterna enligt följande, ”Vi hade hela tiden ett informations-

flöde om att vi skulle gå ihop, men vi visste inte hur det skulle gå till. Så under denna 

tid var det ganska oroligt.” Simonsson (2008) hävdar att en viktig del under förank-

ringsfasen är att det förs dialoger mellan chefer och medarbetare kring hur själva 

genomförandet av förändringen skall fungera. Ett liknande resonemang förs av 

Grandien (2008) då hon hävdar att chefer redan i ett tidigt skede bör föra dialoger 

med medarbetarna kring förändringen för att reducera upplevd osäkerhet samt för att 
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undvika uppkomsten av osäkerhet. Respondenternas beskrivning av oklarheterna 

kring hur deras arbetsprocesser skulle se ut under samgåendet, kan ses i linje med 

vad Allen et al. (2007) beskriver som implementeringsosäkerhet. Allen et al. under-

stryker att implementeringsosäkerhet kan relateras till medarbetare som upplever 

osäkerhet kring hur själva genomförandet av förändringen skall fungera. 

I undersökningen hävdar respondenterna att de var fullt medvetna om att ett samgå-

ende skulle äga rum. Emellertid tycks det dock ha förekommit olika uppfattningar 

kring hur de, som enskilda medarbetare och arbetsgrupp, skulle påverkas av samgå-

endet. En respondent berättar att det nästan var övertydligt att dennes avdelning 

skulle påverkas, men inte på vilket sätt. Två respondenter hade en annan bild, där de 

upplevde att de till viss del fått information kring hur deras arbetsuppgifter skulle 

påverkas. Sammanfattningsvis visste samtliga respondenter att samgåendet skulle 

innebära förändringar, dock var de inte helt överens om hur väl de fått information 

om vad samgåendet innebar. Respondenternas beskrivning skulle i detta avseende 

kunna relateras till vad Allen et al. (2007) definierar som jobbrelaterad osäkerhet, då 

denna osäkerhet vanligen upplevs av medarbetare i början av en implementerings-

process. I enlighet med upplevd osäkerhet framhåller Grandien (2008) att medarbe-

tare har ett behov av att erhålla information om hur förändringen kommer påverka 

dem som enskilda individer. Frahm och Brown (2007) poängterar att en väl funge-

rande kommunikation kan reducera risken för upplevd osäkerhet hos medarbetare. 

Med ett liknande resonemang framhåller Bordia et al. (2004) att olika delaktighets-

strategier kan reducera den jobbrelaterade osäkerhet som kan uppkomma i samband 

med en organisationsförändring. Vidare menar Bordia et al. att ett exempel på detta 

är att ge medarbetarna möjlighet att genomföra gruppmöten. Mer om delaktighetens 

betydelse i samband med en organisationsförändring presenteras senare i denna ana-

lys. 

I undersökningen framgick det att nästan samtliga respondenter i viss mån upplevde 

att de saknade information om huruvida de skulle påverkats av samgåendet. I linje 

med detta resonemang framhåller även några av respondenterna att de hade en förstå-

else för att ledningen och chefernas information emellertid var bristfällig. Simonsson 

(2008) konstaterar att ett vanligt problem som kan uppstå i samband med en föränd-

ring är att de underordnade cheferna, vilka ska fungera som förmedlare mellan led-

ningen och medarbetarna, inte alltid har tillräcklig med information om förändringen 

eller inte förstår den information ledningen ger. Simonsson betonar därför vikten av 

att ledningen förser chefer med tillräcklig information, samt säkerställer att cheferna 

även förstår den information som förmedlas till dem. 

Samgåendet innebar att den ena myndigheten skulle ta över den andra myndighetens 

personal, vilket en respondent förklarar skapade en viss oro. När kommunikation 

upplevs som bristfällig kan medarbetare i enlighet med Elvings (2005) beskrivning 

uppleva osäkerhet kring vad förändringen kommer innebära för dem. Som tidigare 

nämnt kan oro kring hur förändringen påverkar den enskilda medarbetaren och oklar-

heter kring genomförandet av en förändring kopplas till såväl jobbrelaterad osäkerhet 

som implementeringsosäkerhet (Allen et al., 2007). D´Aprix (1996) konstaterar att 

medarbetaren har ett behov av att få veta vad som förväntas av hen i hens vardagliga 

arbetsuppgifter och vid detta behov ställer sig medarbetaren således frågande kring, 

vad är mitt jobb? Vidare betonar D´Aprix risken att medarbetaren utvecklar arbets-

uppgifter som inte ligger i linje med de arbetsuppgifter hens chef förväntar sig att 

hen utför. Detta kan exempelvis förekomma om en medarbetare saknar information 

om vad som förväntas av hen. Ett liknande resonemang förs av Grandien (2008) då 
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hon poängterar att medarbetaren som upplever osäkerhet, tenderar att bilda egna upp-

fattningar om vad förändringen innebär. Vidare menar Grandien att detta kan resul-

tera till att medarbetaren fortsätter att arbeta på samma sätt som tidigare, istället för 

att arbeta utefter vad som förväntas av hen i samband den rådande organisationsför-

ändringen. 

5.2.2 Delaktighet för att reducera osäkerhet 

Grandien (2008) hävdar att det finns flera faktorer som kan bidra till att medarbetare 

inte känner sig involverade och delaktiga i förändringsprocessen. En faktor kan vara 

att medarbetaren inte får någon möjlighet att delta i processen. Vår undersökning vi-

sar att det förekom skilda åsikter om hur respondenterna som enskilda medarbetare, 

hade möjlighet att vara delaktiga. En respondent berättar att det skapades 

projektgrupper, vilka skulle arbeta med samgåendeprocessen. Vidare menar samma 

respondent att detta gjorde att man upplevde att fler blev involverade i samgående-

processen. En annan respondent beskriver ytterligare en bild av möjligheten till 

delaktighet, där hen förklarar att ledningen uppmanade de anställda att komma med 

förslag på lösningar. Samtidigt upplevde denna respondent att ledningen redan 

bestämt sig för hur de skulle gå tillväga, vilket gjorde att möjligheten till delaktighet i 

dessa frågor endast kändes som en “illusion”. I enlighet med tidigare resonemang 

betonar Bordia et al. (2004) vikten av att involvera medarbetare i beslutfattandet. 

Bordia et al. hävdar även att medarbetarnas möjlighet till delaktighet kan reducera 

risken för att de upplever osäkerhet kring frågor som berör dem. 

Under implementeringsprocessen av en förändring är det enligt Allen et al. (2007) 

vanligt att medarbetare upplever implementeringsosäkerhet, vilket bottnar i en osä-

kerhet kring hur implementeringen ska genomföras och hur eventuella problem ska 

lösas. I juli år 2013 gick Högskolan på Gotland samman med Uppsala universitet och 

enligt samtliga respondenter i undersökningen rådde det oklarheter kring hur samgå-

endet praktiskt skulle gå till. Denna osäkerhet påminner om vad Allen et al. definie-

rar som implementeringsosäkerhet. När en organisation lämnat förankringsfasen 

bakom sig och själva implementeringen av förändringen sker, menar Simonsson 

(2008) att organisationen befinner sig i genomförandefasen. Under denna fas konsta-

terar Simonsson att det ofta uppstår problem kring implementeringen, vilket tycks 

överensstämma med respondenternas berättelser i undersökningen. Några av de 

problem som respondenterna lyfter fram i undersökningen är bland annat att det blev 

“rörigt” när funktioner, vilka tidigare hade funnits inom verksamheten på Gotland, 

flyttade till Uppsala. Dessutom fungerade inte enkla rutiner som att ringa ett telefon-

samtal ut från organisationen på samma sätt som tidigare betonar en respondent.  

Hur en medarbetare kan bidra till sin arbetsgrupp är enligt D’Aprix (1996) en fråga 

som inte kan tvingas ur individen, utan individen måste själv ha en vilja av att hjälpa 

till. Utifrån undersökningen framgick det att en respondent under implementerings-

processen försökte bidra till arbetsgruppen genom att vara den ”som löser problem”, 

samtidigt som två respondenter anser att de bidrog genom att fortsätta utföra deras 

arbetsuppgifter. De övriga två respondenterna menar att de nu i efterhand önskat att 

de bidragit mer under implementeringsprocessen.  Samtidigt menar en av dessa 

respondenter att denne var rädd att framstå som den ”bråkiga”. Två anledningar till 

varför medarbetare inte känner sig delaktiga i en förändringsprocess kan enligt 

Grandien (2008) bottna i att medarbetarna antingen väljer att inte delta eller helt 

enkelt inte vill delta. Respondenternas berättelser i vår undersökning tycks påvisa att 
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det fanns en vilja av att bidra till implementeringen samtidigt som denna eftersträvan 

yttrade sig på olika sätt.  

Enligt D’Aprix (1996) har den enskilde medarbetaren behov av att veta hur det går 

för hens avdelning och under genomförandefasen framhåller Simonsson (2008) att 

kommunikationen mellan chefer och medarbetare är av stor betydelse för att kunna 

lösa de problem som uppstår. Utifrån undersökningen tycks det emellertid finnas 

indikationer på att kommunikationen inte riktigt fungerade under genomförandefasen 

eftersom en respondent framhåller att dennes arbetskollegor fick information om vad 

de skulle arbeta med i ett sent skede, vilket ledde till att det blev hektiskt. Samma 

respondent anser också att “det är chefens ansvar att se till att medarbetarna är infor-

merade”. Visserligen framhåller en annan respondent att de hade kontinuerliga 

uppföljningsmöten under implementeringen och att deras närmaste chef då hade 

möjlighet att följa upp hur arbetet med implementeringen fungerade. Tre av fem 

respondenter berättar dessutom att de efter samgåendet har två chefer istället för en 

och att den ena chefen är stationerad på Gotland och den andra i Uppsala. Enligt re-

spondenterna tycks detta ha bidragit till en ökad uppföljning av deras arbetsuppgifter 

eftersom de, till skillnad från tidigare, har möjlighet att diskutera mer arbetsspecifika 

uppgifter med sin chef i Uppsala. Att en chef följer upp medarbetaren i hens enskilda 

arbetsuppgifter och att medarbetaren upplever att det är någon som bryr sig är viktigt 

framhåller D’Aprix (1996).  

5.3 Konsolideringsfasen  

Respondenterna i undersökningen berättar att samgåendet överlag har fungerat bra 

och en av dem upplever också att de har kommit in i en ”slags vardag”. Medarbetares 

uppfattning och mottaglighet av en organisationsförändring förändras enligt Nelissen 

och Van Selm (2008) över tid. Nelissen och Van Selm förklarar att medarbetares 

inställning till en förändring ofta blir mer passiv snarare än negativ eller positiv då 

organisationen går mot en mer stabil vardag. Även om respondentens upplevelse ty-

der på att det som en gång var en förändring börjar gå mot att vara en del av Campus 

Gotlands vardag, verkar det inte riktigt som att de nått hela vägen fram till vad 

Simonsson (2008) benämner som konsolideringsfasen. Två respondenter berättar att 

det fortfarande kvarstår vissa problem med informationsflödet då de emellertid inte 

hinner få information i tid på grund av att Campus Gotland inte fungerar på exakt 

samma sätt som organisationen i Uppsala. 

Enligt Simonsson (2008) är konsolideringsfasen den sista fasen i en förändring och 

den innebär i princip att förändringen är implementerad och numera ingår i organi-

sationens vardag. Även om Campus Gotland, enligt respondenternas perspektiv, 

tycks vara på god väg mot konsolideringsfasen finns det mot bakgrund av de två 

ovannämnda respondenternas berättelser indikationer på att de fortfarande befinner 

sig i genomförandefasen. En annan respondent framhåller också att det nu gäller att 

bygga kommunikationsvägar mellan medarbetarna på campus, till skillnad från hur 

det var i början av förändringsprocessen då det handlade om att knyta kontakter med 

Uppsala. 

Under konsolideringsfasen framhåller Simonsson (2008) att kommunikationen mel-

lan ledning, chefer och medarbetare skall tydliggöra hur organisationsförändringen 

har påverkat organisationen. Till hösten år 2015 kommer en utredning att genomfö-

ras och samtliga medarbetare kommer få möjlighet att lämna återkoppling kring hur 

de uppfattat förändringen i en medarbetarenkät berättar Jansson. Två av responden-
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terna berättar också att de känner till den större utredning som kommer göras. Samt-

liga respondenter nämner visserligen att de inte har något större behov av att åter-

koppla till organisationsledningen utan frågor som rör samgåendet är något som istäl-

let diskuteras med den närmaste chefen eller inom deras arbetslag. Mot bakgrund av 

detta verkar det som att förändringsprocessen är på väg mot sista fasen, konsolide-

ringsfasen. 
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6 Slutsatser 

Syftet med denna uppsats var att utifrån ett medarbetarperspektiv undersöka hur 

behovet av information och kommunikation från ledning och chefer ser ut under en 

planerad organisatorisk förändringsprocess. Utifrån uppsatsens teoretiska referens-

ram och empiriska undersökning tolkar vi det som att medarbetare har olika behov av 

information och kommunikation beroende på i vilken fas av förändringsprocessen 

som de befinner sig i. Som tidigare antytts finns det olika kommunikativa aspekter 

som organisationsledningen och chefer bör ta hänsyn till under en förändringsprocess 

(Simonsson, 2008). De kommunikativa aspekter som nämndes i uppsatsens teore-

tiska referensram tycks till en viss del överensstämma med vilket behov av informat-

ion och kommunikation som respondenterna i den empiriska undersökningen hade 

under samgåendeprocessen. Vi tolkar det som att de långa samgåendediskussionerna 

bidrog till att såväl avsiktsförklaringen som det formella beslutet upplevdes som för-

väntat, snarare än oväntat. 

Ofta förekommer ryktesspridning bland medarbetare vid organisationsförändringar 

(Strid, 1998), framförallt under analysfasen (Simonsson, 2008). Utifrån responden-

ternas berättelser upplever vi att förekomsten av ryktesspridning innan avsiktsförkla-

ringen skrevs och det formella beslutet togs inte förekom i en sådan omfattning som 

lyfts fram i den teoretiska referensramen. Möjligtvis var högskoleledningen och che-

fernas formella kommunikation till respondenterna tillräcklig för att möta deras 

behov av information och kommunikation under denna fas. Med andra ord tycks re-

spondenterna inte ha något större behov av att skapa mening i den information som 

kommunicerades ut formellt med hjälp av varandra, vilket annars brukar vara en an-

ledning till att ryktesspridning förekommer (Mills, 2010). 

Vi har uppfattat det som att samtliga respondenter upplevde samgåendet som ett 

förväntat beslut. Samtidigt tolkar vi det som att respondenterna upplevde en förhål-

landevis hög grad av strategisk osäkerhet i början av förändringsprocessen, som 

annars kan reduceras med hjälp av en god kommunikation från ledning och chefer 

(Allen et al., 2007; Bordia et al., 2004). I likhet med analysfasen kan det även före-

komma en del utmaningar kring kommunikationen när en organisation befinner sig i 

förankrings och genomförandefasen (Simonsson, 2008). Vi tolkar det som att respon-

denterna upplevde såväl implementeringsosäkerhet som jobbrelaterad osäkerhet 

under både förankrings och genomförandefasen. En trolig förklaring till detta kan 

vara att respondenterna under dessa faser hade behov av mer utförlig information 

kring huruvida förändringen skulle genomföras samt hur deras arbetsuppgifter skulle 

påverkas. Samtidigt kan det tilläggas att respondenterna verkade ha en förståelse för 

att ledning och chefer inte gav mer information kring genomförandet och hur varje 

enskild individs arbete skulle påverkas. En förklaring till detta skulle eventuellt 

kunna bottna i det resonemang som lyftes fram av en respondent i det empiriska 

avsnittet. Resonemanget rörde skillnaden mellan att vara nyanställd i en organisation 

och att vara anställd i en organisation som genomgår en förändring. Som nyanställd i 

en organisation hade detaljerad information kring hur arbetsuppgifter ska utföras 

med mera förmodligen erbjudits, men när en hel organisation genomgår en föränd-

ring är det svårt för ledning och chefer att gå ned på detaljnivå i informationen till 

medarbetarna. 
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Att medarbetare i första hand har behov av information kring dem som enskilda indi-

vider återspeglades också i respondenternas berättelser. Kopplingen mellan medarbe-

tares behov av att få information kring hur det går för deras avdelning och organisat-

ionen i sin helhet (D’Aprix, 1996) var svårare att undersöka. Möjligen kan en orsak 

till att vi inte lyckats dra någon vidare koppling kring detta bero på vår formulering 

av intervjufrågorna i intervjuguiden. Å andra sidan kan det också vara så att respon-

denterna i undersökningen inte hade något direkt behov av att veta hur de går för de-

ras avdelning. Ett sådant behov hade möjligen kunnat fångas upp under analysfasen i 

den empiriska undersökningen om vi vägt in effekterna av den parallella personal-

nedskärningen mer. 

Eftersom vi utifrån den analytiska diskussionen tolkar det som att fallorganisationen 

inte riktigt nått fram till vad Simonsson (2008) benämner som konsolideringsfasen, 

har det varit svårt att empiriskt undersöka huruvida medarbetares behov av 

information och kommunikation från ledning och chefer ser ut under denna fas. Å 

andra sidan går det även, utifrån analysen, att tolka det som att fallorganisationen för 

närvarande befinner sig i konsolideringsfasen då bland annat en respondent framhöll 

att organisationen kommit in i en “slags vardag”. Under konsolideringsfasen ska 

kommunikationen klargöra vad förändringen har inneburit för organisationen 

(Simonsson, 2008), och som tidigare nämnts kommer samgåendeprocessen att utvär-

deras till hösten år 2015. Mot bakgrund av detta upplever vi därför att det är svårt att 

dra några slutsatser kring huruvida denna utvärdering kommer tillgodose medarbetar-

nas behov av information och kommunikation i konsolideringsfasen, eftersom utvär-

deringen inte har påbörjats än. 

Sammantaget överensstämmer vår tolkning av respondenternas behov av information 

och kommunikation under en förändringsprocess med det som tas upp i den teore-

tiska referensramen. För att utveckla Simonsson (2008) modell för kommunikation 

under en förändringsprocess, har vi märkt av att medarbetare tycks ha ett behov av 

att redan tidigt i förändringsprocessen få information om hur förändringen kommer 

påverka dem som enskilda individer. Ett liknande resonemang förs visserligen av 

Grandien (2008) och återfinns även i D’Aprix (1996) modell (se sidan 9). Avslut-

ningsvis, något som vi uppmärksammat utifrån respondenternas svar, är att respon-

denternas syn på informationen och kommunikationen under samgåendeprocessen 

tycks vara förhållandevis positiv. Som nämndes redan i problemdiskussionen brukar 

den interna kommunikationen vid organisationsförändringar ofta vara problematisk 

(Jacobsen & Thorsvik, 2008), men i detta avseende verkar kommunikationen funge-

rat bra. Visserligen har vi inte gjort någon jämförelse av vår tolkning av responden-

ternas berättelser i undersökningen med andra medarbetare inom Uppsala universitet, 

därför kan frågan kring huruvida kommunikationen fungerat bra under samgående-

processen troligen diskuteras. 

6.1 Egna tankar kring genomfört arbete  

Frågor som vi gång på gång ställts inför under denna resa är om uppsatsens övergri-

pande syfte och forskningsfråga verkligen kan kopplas till det vetenskapligt problem 

vi belyst i problemdiskussionen, samt om vi kommer lyckas uppnå uppsatsens syfte. 

När vi ser tillbaka och reflekterar över de val vi gjort för att forma denna uppsats 

finns det mycket, nu i efterhand, som vi förmodligen hade kunnat göra annorlunda. 

Som tidigare nämnts förändras medarbetares inställning till en organisationsföränd-

ring över tid (Nelissen & Van Selm, 2008). Att ställa frågor till respondenterna i den 

empiriska undersökningen kring en förändring som egentligen implementerades för 
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nästan två år sedan, har i efterhand lett till en undran om respondenternas hade svarat 

likadant om vi frågat dem i början eller mitten av förändringsprocessen. Vi förkas-

tade idén om att göra en longitudinell studie eftersom vi var tidsmässigt begränsade. 

Samtidigt, för att undersöka medarbetares behov av information och kommunikation 

under en förändringsprocess, hade en longitudinell studie kanske ändå kunnat ge en 

mer ”sann” bild av hur behovet faktiskt ser ut.   

De frågor som ställdes till respondenterna i den empiriska undersökningen gav 

egentligen inget entydigt eller direkt svar på vilka behov de hade av information och 

kommunikation under samgåendet. Nu i efterhand ser vi därför att frågorna i inter-

vjuguiden hade kunnat formuleras annorlunda. Även om intervjufrågorna inte riktigt 

höll måttet för att besvara uppsatsens övergripande fråga, upplever vi ändå att de be-

rättelser respondenternas delade med sig av har kunnat analyseras i förhållande till 

uppsatsens teoretiska referensram. Från början trodde vi att det skulle vara svårt att 

få beskrivande och informationsrika svar av respondenterna då de eventuellt skulle 

känna sig en aning obekväma eftersom de inte kände till eller hade pratat med oss 

tidigare. Efter genomförandet av den empiriska undersökningen upplevde vi snarare 

att det varit mycket lättsamt att intervjua respondenterna och att de också känt sig 

bekväma med oss som intervjuare. Denna lättsamhet upplever vi har bidragit till ett 

relativt detaljrikt empiriavsnitt i uppsatsen. 

6.2 Förslag till vidare forskning  

Utgångspunkten i uppsatsen var att undersöka medarbetares behov av information 

och kommunikation under en förändringsprocess, men då samtliga respondenter lyfte 

fram att det samtidigt pågick en parallell personalnedskärning slog det oss att flera 

förändringar kan pågå samtidigt i en organisation. Uppsatsens övergripande fråge-

ställning och teoretiska referensram skulle kanske kunnat anpassas ytterligare för att 

fånga upp hur flera, samtidigt pågående, förändringsprocesser påverkar medarbetar-

nas behov av information och kommunikation. Samtidigt skulle en sådan utvidgning 

möjligen mynna ut i en helt annan forskningsfråga och det är kanske där framtida 

forskare kan ta vid.  
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Bilaga A: Enkätfrågor  

Information till ekonomstudenterna vid Uppsala universitet, 
Campus Gotland 

(Informationen nedan kommunicerades via ekonomprogrammets egen Facebook 

sida.) 

Kära studiekamrater vi skulle vilja be om Er hjälp! 

Vi har utformat en enkät riktad till er studenter som började på ekonomprogrammet 

2012 vilken vi önskar att ni besvarar.  

Enkäten innehåller 7 frågor kring samgåendet mellan Högskolan på Gotland och 

Uppsala universitet som ägde rum 1 juli 2013. Frågorna är mestadels öppna eftersom 

vi vill fånga upp era individuella reflektioner då ni var med om samgåendet mellan 

lärosätena. 

Vi avser att använda era enkätsvar i vår kandidatuppsats och givetvis kommer ni att 

vara anonyma i vår presentation av svaren. 

Vi emotser era svar senast fredagen 15 april. 

Tack på förhand! 

// Anna Malm & Emelie Bengtsson, Eko12 

Enkätfrågorna: 

Fråga      Svarsalternativ 

1: Är du eko12 student på Campus Gotland?  Ja/Nej 

2: Hur fick du reda på att Högskolan på Gotland skulle Eget svar 

    gå samman med Uppsala universitet? (Om du inte 

    kommer ihåg hoppa vidare till fråga 4.) 

3: Vilken information fick du om förändringen och hur upplevde Eget svar 

    du den?  

4: Skulle du velat bli informerad på ett annat sätt och i sådana  Eget svar 

    fall hur? Alternativt, för dig som inte minns, hur skulle du  

    velat bli informerad om samgåendet? (Motivera gärna varför) 

5: Hur har du märkt av att lärosätena gått samman?   Eget svar 

6: Vad tyckte du om samgåendet när du fick veta att lärosätena Eget svar 

    Skulle gå samman? 

7: Hur är det idag, har dina tankar om samgåendet förändrats? Eget svar 
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Bilaga B: Informationsbrev till respondenterna 

Hej, 

Vi är två studenter som läser sista året på ekonomprogrammet här på Campus 

Gotland. Vi har valt att kontakta dig med anledning av att vi skall genomföra en 

undersökning vilken vi avser att använda i vår kandidatuppsats.  

I vår uppsats har vi för avsikt att närmre studera hur kommunikationen mellan 

medarbetare och organisationsledning påverkar din, som medarbetares, upplevelse av 

en organisationsförändring. Organisationsförändringen i detta fall avser samgåendet 

mellan Uppsala universitet och Högskolan på Gotland. 

Syftet med undersökningen är att få ta del av dina erfarenheter kring hur du 

upplevde kommunikationen i samband med att Högskolan på Gotland gick samman 

med Uppsala universitet år 2013 och hur kommunikationen påverkade dina intryck 

av förändringen.  

Härmed tillfrågas du därför om att delta i vår undersökning. 

För att kunna ta del av dina erfarenheter kring detta skulle vi vilja genomföra en 

intervju med dig under vecka 17 (20  24 april). Under intervjun kommer vi att ställa 

ett antal frågor bland annat kring kommunikationen inför samgåendet mellan 

lärosätena. Intervjun kommer att genomföras på Campus Gotland och beräknas inte 

ta mer än 60 minuter. Dag och tid kommer vi gemensamt överens om när du har 

anmält ditt deltagande.   

Deltagandet i denna undersökning är helt frivilligt och om du väljer att delta kan du 

när som helst också välja att avbryta intervjun. 

Vi kommer att spela in intervjun för att senare kunna sammanställa dina svar. När vi 

har gjort sammanställningen kommer vi att maila den till dig för att du skall ha 

möjlighet att ge ditt godkännande alternativt lämna synpunkter på eventuella 

felaktigheter. När sammanställningen är godkänd av dig kommer vi att radera den 

inspelade ljudfilen från intervjun. Vidare kommer de uppgifter som vi samlat in från 

intervjun med dig att presenteras anonymt i vår kandidatuppsats. 

Genom att svara på detta mail bekräftar du att ditt samtycke till att delta i vår 

undersökning. Skriv gärna en notering om vilken dag och tid under vecka 17 som 

passar dig bäst för en intervju.  

Vi emotser ditt svar senast fredagen den 10 april.  

 

Med vänliga hälsningar, 

Anna Malm, Ekonomprogrammet     Emelie Bengtsson, Ekonomprogrammet 

UUCampus Gotland                              UUCampus Gotland 

Mobilnummer 070xx xx xxx                      Mobilnummer 076xx xx xxx 
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Bilaga C: Intervjuguide – anonyma respondenter 

Inledande förklaring i intervjuguiden 
I vår uppsats studerar vi hur kommunikationen mellan medarbetare och 

organisationsledning påverkar din, som medarbetares, upplevelse av en 

organisationsförändring. Organisationsförändringen i detta fall avser samgåendet 

mellan Uppsala universitet och Högskolan på Gotland. Syftet med vår undersökning 

är att vi får ta del av dina erfarenheter kring hur du upplevde kommunikationen i 

samband med att Högskolan på Gotland gick samman med Uppsala universitet år 

2013 och hur kommunikationen påverkade dina intryck av förändringen. Mot 

bakgrund av detta kommer vi under intervjun ställa frågor kring hur du upplevt 

förändringsprocessen, med utgångspunkt från hur det såg ut innan beslutet fram till 

hur det ser ut idag.  

Frågor 

Inledningsvis, vad har du för yrkesroll på Campus Gotland, och hur länge har du 

jobbat här?   

Innan beslut om samgående 

I december 2011 undertecknades en avsiktsförklaring om att Högskolan på Gotland 

skulle gå samman med Uppsala universitet,  

 Innan detta, hade du fått någon information om att det kunde bli aktuellt med 

ett samgående mellan lärosätena?  

Om ja,  

 Hur fick du veta detta?     

 Hur gick dina tankar kring att det kunde bli aktuellt med ett samgående?  

 Upplevde du att det framkom tydligt varför ett eventuellt samgående var 

aktuellt?  

Vi har gått igenom gamla nyhetsartiklar från den lokala nyhetstidningens hemsida 

helagotland.se och sett att det diskuterades mycket innan beslutet om samgåendet 

togs, huruvida lärosätena skulle gå samman eller inte.  

 Upplever du att du påverkades av nyheterna i media på något sätt?  

Om ja, Hur påverkades du? 

Beslut om samgående 

 Det formella beslutet om samgående mellan lärosätena togs i april 2012,  

 När beslutet om samgåendet hade tagits, hur fick du information om beslutet?  

 Hade du velat bli informerad på något annat sätt?  

 Vilken information fick du om förändringen i samband med ovanstående?  

 Upplevde du att du saknade någon information?  

 Fick du ta del av något formellt dokument kring hur samgåendet skulle 

genomföras?  
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 Inför samgåendet, fanns det någon du kunde ställa frågor till om samgåendet? 

I så fall vem?          

Koppling till D’Aprix fråga 1: Upplevde du inför samgåendet att du fick information 

kring hur samgåendet skulle påverka dig och dina arbetsuppgifter? Samt vem 

informerade dig i så fall?  

Koppling till D’Aprix fråga 2: Om ja på föregående fråga, Är det någon som har följt 

upp/utvärderat dig i dina arbetsuppgifter för att du skall kunna göra bättre ifrån dig? 

Det vill säga, upplever du att du haft någon att prata med beträffande hur du kan 

utvecklas i dina arbetsuppgifter?  

Koppling till D’Aprix fråga 3: Upplever du att du fått uppskattning för det jobb du 

gör, i samband med samgåendet?  

Koppling till D’Aprix fråga 4: Upplevde du att det var tydligt hur din avdelning 

skulle påverkas av samgåendet?  

Koppling till D’Aprix fråga 5: Om avdelningen har påverkats på något sätt, var det 

tydligt hur ni som arbetade på avdelningen skulle genomföra dessa förändringar?  

Koppling till D’Aprix fråga 6: Inför samgåendet/under samgåendet, funderade du 

över vad du kunde göra för att du och din avdelning skulle komma till ordning med 

eventuella nya arbetsrutiner? 

Idag 
 Hur tycker du samgåendet fungerat?  

 Har du fått möjlighet att ge återkoppling till ledningen huruvida du uppfattat 

samgåendet?  
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Bilaga D: Intervjuguide – Olle Jansson, rektorsråd 
Campus Gotland 

Bakgrund till förändring 
 Varför blev det aktuellt med en organisationsförändring? (orsaken till att 

samgåendet blev ett alternativ) 

 Vilken roll hade du på Högskolan på Gotland innan beslut om förändring 

(samgående) togs? 

Vi har gått igenom gamla nyhetsartiklar från den lokala nyhetstidningens hemsida 

helagotland.se och sett att det diskuterades mycket innan beslutet om samgåendet 

togs, huruvida lärosätena skulle gå samman eller inte.  

 Upplever du att detta skapade oro inför framtiden bland medarbetarna på 

Högskolan på Gotland, i och med att beslutet diskuterades fram och tillbaka i 

media.  

 Påverkade medias (t.ex. helagotland.se och eventuellt andra medier) 

“uppblåsning” av ett eventuellt samgående organisationen (Högskolan på 

Gotland)? 

 Under tiden innan beslut om samgående mellan lärosätena togs,  

 Känner du till om och eventuellt hur medarbetarna informerades om de 

bakomliggande problemet/problemen, vilka medförde att en förändring av 

organisationen blev nödvändig?  

Beslut om samgående och implementering  
 Vilken roll hade du i organisationen när beslut om samgåendet togs? 

 Berätta lite om samgåendet, vad ville Högskolan på Gotland uppnå med 

samgåendet?  

 Hade Högskolan på Gotland någon formell plan för hur samgåendet skulle 

genomföras?  

 Fördes det någon dialog med medarbetarna inför samgåendet, dialog om hur 

förändringen skulle implementeras?  

När beslutet hade tagits och medarbetarna på Högskolan på Gotland fått vetskap om 

detta, 

 Uppstod det några reaktioner från medarbetarna?  

Om reaktioner uppstod,  

 Varför tror du att dessa reaktioner uppstod? 

 Hur bemöttes dessa reaktioner? 

Kommunikation under implementeringen 
 Fanns det någon plan för hur medarbetarna skulle informeras kring 

samgåendet?  

 Övergripande, vilken information fick medarbetarna inför samgåendet? 

 Fick alla inom organisationen samma information om samgåendet? 

 Vilka kommunikationskanaler användes för att informera medarbetarna och 

varför?  

 Vilka kommunikationsmedier användes för att kommunicera ut samgåendet 

och varför?   
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 Användes samma kommunikationsmedium till alla inom organisationen?  

Idag 
 Vilken roll har du på Uppsala universitet, Campus Gotland idag? 

 Har ni gjort någon uppföljning där medarbetarna har fått lämna sina tankar 

kring hur implementeringen har fungerat? 

 Avslutningsvis, hur tycker du att samgåendet har fungerat? 

 

 


