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Sammanfattning 
Denna uppsats handlar om medarbetarnas upplevelser av sammanslagningen av 
Växjö universitet och Högskolan i Kalmar under 2010, som gav upphov till 
Linnéuniversitetet.  
 
Fusionen är en av de största organisationsförändringarna som ett företag kan utsätta 
sina medarbetare för. Två organisationer går samman och blir en enhet. Trots att 
fusioner sällan får ett bra utfall, så har de ökat kraftigt de senaste åren (Kleppestø, 
1993), både i Norden och globalt, inom såväl företag som offentliga verksamheter. 
När stora organisationsförändringar genomförs kan det dock skapa problem för 
medarbetarna (Fäldt, 2010), vilket företagsledningen bör ha i åtanke under hela 
processen från beslut om samgående till genomförande. Ledningens agerande är 
väldigt avgörande för om en fusion blir vällyckad eller inte. För att belysa 
problemställningen närmare har en uppsats gjorts runt en fusion som innefattat två 
olika universitet, som trots sin tillknytning till samma akademiska värld har visat sig 
utgå från olika organisationskulturer vilket i sin tur skapat problem för medarbetarna. 
Det följande arbete handlar om vilka upplevelser som uppstod hos medarbetarna vid 
en sammanslagning av två lärosäten. Syftet har varit att få svar på tre frågor, sedd 
utifrån de anställdes synvinkel: 
 

1) Hur upplevdes sammanslagningen av de två olika organisationskulturerna? 
2) Hur kommunicerades sammanslagningen från ledningens sida? 
3) Hur påverkade fusionen arbetsglädjen? 

 
Svaren på dessa frågor har sedan jämförts med ett teoretiskt ramverk om fusioner, 
organisationskultur/organisationsförändring, ledning och kommunikation samt 
arbetstillfredsställelse för att se vilka slutsatser som kunde dras.  
 
Som metod har det utförts en fallstudie, som bygger på semistrukturerade intervjuer 
med fyra respondenter varav två lärare och två administratörer (en yrkeskår från 
varje universitet). 
 
Undersökningen visade att de två olika universitetskulturer hade satts ihop utan att på 
ett lyckat sätt förena dessa till en gemensam kultur. Detta har i sin tur skapat problem 
för de anställde och påverkat arbetsglädjen negativ, eftersom båda stress och 
konflikter uppstått främst på grund av skillnaden i organisationskulturerna. Denna 
påverkan har dock varit stärkare på lärarna än den administrativa personalen i 
undersökningen. En trolig anledning till att problemet uppstod med sådan kraft, är att 
det funnits brist på kunskap om detta potentiella problem i ledningen under 
planeringsfasen, och att ingen beredskap sen fanns för att hantera detta när det 
uppstod. Ett annat problem var att ledningen inte heller lyckat kommunicera varför 
att fusionen skulle utföras vilket gjort att det funnits kvar frustration och missnöje 
hos flera anställde som tyckte att universiteten fungerade utmärkt innan 
sammanslagningen. Trots alla problem med fusionen ser de intervjuade dock relativt 
ljust på framtiden. En stor potential finns för det nya universitetet, det återstår dock 
att utnyttja denna. Slutsatserna från intervjuerna stämmer väl överens med vad som 
beskrivits som typiska problem vid fusioner i den teoretiska referensramen. 
 
Nyckelord: fusion, organisationsförändring, kultur, ledarskap, arbetstillfredsställelse.  
 



 

Abstract 
 
Mergers occur with increased frequency in today's society. The purpose of this thesis 
is to investigate the experiences of employees when a merger occurs between a 
university and a university college, and how organizational culture, leadership and 
job satisfaction relate to this phenomenon. Our theoretical framework is based on 
previous research on mergers, organizational culture, organizational change, 
leadership, and job satisfaction. An interview guide was created based on these 
theories. Qualitative data was collected through semi-structured interviews with two 
teachers and two administrators in each of the merged organizations.  The results of 
the thesis are consistent with the view that that communication from managers to 
employers is an important factor in a merger. In particular, the overall objective of 
this merger does not appear to have been effectively communicated to the 
employees. The thesis illustrates the problems that arise when two different cultures 
are merged, and the findings are generally consistent with the theoretical literature. 
The differences in perception of the merger were larger between categories of 
employees (teachers and administrators) than the differences between employees in 
the two organizations involved in the merger.  
 
 
Keywords: mergers, organization change, culture, leadership, job satisfaction. 
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1  Inledning  

1.1 Bakgrund 
Under de senaste decennierna har det blivit allt vanligare med internationella 
sammanslagningar (Rees och Edwards, 2009) och fusioner där målet för företag 
enligt Alarik (1982) är att växa. Ahrenfelt (2001) menar att organisationer 
kontinuerligt påverkas av omvärlden bland annat genom teknikutveckling eller av 
konkurrensen på marknaden och att konkurrensen driver företagen att utvecklas 
bland annat genom att fusionera, för att vinna större marknadsandelar. Ju större 
organisationerna är, desto fler fördelar är det normalt med en fusion. 
 
Schriber (2009) beskriver fusioner som ett sätt att expandera och bli starkare på en 
konkurrensutsatt marknad. Ett exempel på en fusion som anses lyckad är den mellan 
det svenska läkemedelsföretaget Astra och det brittiska Zeneca 1998. Det 
sammanslagna bolaget, AstraZeneca, hävdar idag att samgåendet förbättrade 
bolagets långsiktiga tillväxt och värde genom global styrka och räckvidd inom 
försäljning och marknadsföring, starkare forskningsplattform och större finansiella 
resurser (AstraZeneca, 2015). En fusion kan ge många olika fördelar som förbättrar 
lönsamheten, till exempel ett starkare varumärke och bättre lönsamhet (Göök, 
Helgesson, Wållgren & Wöhrman, 2008). Dock visar Pritchett (1985 i Kleppestø, 
1993) på att man inte kan dra några säkra slutsatser om det är lönsamt eller lyckat 
med fusioner. Enligt Sherman (2002) är det viktigt för organisationer att förstå 
varandras motiv vid sammanslagningar för att kunna uppnå önskad effekt genom en 
bra integrering. Carrol och Harrison (2002) hävdar att en fusions framgång eller 
misslyckande beror på hur effektivt företagen integreras till en gemensam enhet, och 
att det inte spelar någon roll hur bra motiven är för en fusion om inte man lyckas med 
integreringen.  
 
Fusioner förekommer inte bara i privat sektor, utan även i den offentliga, exempelvis 
i utbildningsväsendet där konkurrensen inom sektorn ökar. Universitet världen över 
tävlar om status och prestige för att locka fler studenter och deras roll i samhället 
innebär att även staten har ett intresse av att stärka verksamheten samt att arbeta för 
internationella samverkan mellan universitet och högskolor (Linnéuniversitet, 2015).  
 
I detta samband kan det vara intressant att påpeka att högskolan har expanderat 
kraftigt i Sverige under de senaste decennierna och idag har fler anställda en någon 
annan del av den offentliga sektorn. Ungefär 30 procent av alla statligt anställda 
arbetar vid ett universitet eller en högskola (Ukä, 2012). Det finns dessutom ett nära 
samband mellan högre utbildning och forskning och innovationer, som normalt anses 
viktiga för ett lands ekonomiska utveckling och en sammanslagning mellan två 
lärosäten ger möjlighet till ett bredare utbud för studenterna och för fler utbildningar 
(Harman & Harman, 2003). Därför är det naturligt att högskolans styrning ofta 
diskuteras av forskare och i den allmänna debatten, speciellt när det blir aktuellt att 
fusionera olika universitet. Sådana beslut kan ha stor inverkan på ett lands 
konkurrenskraft inom forskningen. 
 
I Sverige kan man se att sammanslagningar mellan högskolor och universitet har 
blivit en realitet. Bland annat har utbildningsminister Jan Björklund uttalat att 
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”högskolor behöver slås ihop med de starka universiteten” för att öka kvaliteten på 
utbildningarna (Dagens Nyheter, 2011). Ett exempel på detta är fusionen mellan 
Högskolan på Gotland och Uppsala universitetet, som genomfördes år 2013.  
 
En fusion innebär i allmänhet att olika organisationskulturer sammanfogas, vilket 
dock kan ställa till problem om de två kulturer inte passar bra tillsammans. Vad som 
menas med kultur i detta sammanhang innefattar bland annat människors tankesätt, 
känslor och handlingar. (Hofstede et al., 2011) Vid en integrationsprocess finns det 
risk att de olika organisationskulturerna krockar, vilket i sin tur kan leda till problem 
inom organisationen. En stor fördel om en sammanslagning ska lyckas bra, är om de 
involverade företagen har liknande grundläggande värderingar (Giessner, Viki, 
Otten, Terry & Täuber, 2006).  
 
Förändringar i organisationer i samband med en fusion kan påverka alltifrån känslor, 
värderingar, beteenden, teknologier, maktrelationer och strukturer. Ibland uppstår 
alla dessa förändringar på en och samma gång (Alvesson & Sveningsson, 2011). 
Exempel på ändringar kan vara att personalen får nya arbetsgrupper, maskiner och 
andra system som leder till en upplevd frustration och irritation, då arbetstrycket blir 
hårdare (Forslund, 2009). Att organisationsförändringar mestadels är toppstyrda kan 
vara en orsak till varför anställda ofta gör motstånd. Med toppstyrd menas att det 
presenteras färdigpaketerade förändringsåtgärder, som de anställda inte kan påverka 
(Angelöw, 1991). 
 
Det hävdas ofta att stora förändringar som till exempel fusioner ovillkorligen leder 
till negativa effekter bland anställda i en organisation och det finns många olika skäl 
till varför anställda gör motstånd mot denna typ av förändringar av vilka flera redan 
har nämnts här, men anställda kan även vara positiva till en fusion om den utförs på 
rätt sätt. Detta ställer dock stora krav på ledningens förmåga att genomföra en fusion 
på ett lyckat sätt (Angelöw, 1991). 
  
För att hantera organisationsförändringar på ett bra sätt krävs det organisatorisk 
kompetens att leda och genomföra dem. Det behövs bred kunskap och 
grundläggande förståelse för hur förändringsprocessen utvecklas i en organisation 
(Angelöw, 1991). Enligt Alvesson och Sveningsson (2011) är det möjligt att minska 
motståndet mot förändringar och skapa en vilja till förändringar bland de anställda 
genom ökad information, engagemang och lärande vilket innebär att ledningen måste 
samarbeta effektivt med de anställda. 
 

1.2 Problematisering 
När en fusion genomförs är det uttalade syftet ofta att förbättra verksamheten så den 
blir mer kostnadseffektiv och produktiv. När ledningen fattar ett beslut kan 
personalen ta emot det positivt eller negativt i förhållande till hur de enskilda 
individerna reagerar på förändringen (Van Dam, Oreg, & Schyns, 2008). Man kan 
förvänta sig att fusionen och de medföljande organisationsförändringar kommer 
väcka olika slags känslor hos medarbetarna, allt från oro, ilska, lycka, ångest och 
spänning (Forslund, 2009).  
 
Jacobsen och Thorsvik (2014) tar upp att de flesta som har arbetat med förändringar i 
organisationer är väl bekanta med att det förekommer motstånd. De personer som gör 
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motstånd kan gå igenom typiska rektionsfaser: chockfas, förnekelsefas, 
depressionsfas, motvilligacceptans, utprövningsfas, konsolideringsfasen och till sist 
anpassningsfasen. Piderit (2000) menar att det inte är ovanligt att motståndet handlar 
om en upplevelse av tveksamhet där individens känslor, beteende och tankar om 
förändringen inte alltid helt och hållet harmoniserar. Följaktligen menar Piderit 
(2000) att motstånd kan handla om tre olika dimensioner vid förändringen. 
Motståndet bottnar i emotionella, kognitiva och beteendemässiga reaktioner. Den 
emotionella komponenten handlar om känslor som man har i relation till 
förändringen, exempelvis glädje eller oro. Den kognitiva komponenten fokuserar på 
hur en individ tänker, alltså har en positiv eller negativ inställning till förändringen. 
Den tredje komponenten, den beteendemässiga, handlar om hur man väljer att agera.  
För en lyckad fusion bör ledningen ha kompetens att hantera alla dessa problem som 
eventuellt kan uppstå med de anställde. 
 
Ett exempel på problem som kan uppstå vid sammanslagningar av högskolor och 
universitet, som nämnts ovan, är att personal gör motstånd till förändringen. 
Det finns många olika lärosäten i Sverige idag. Alla har olika historia, och de har 
byggt upp egna identiteter genom åren. Sannolikt finns det en stor skillnad mellan 
verksamheterna i Sveriges lärosäten beroende på förutsättningarna i 
organisationerna. Några exempel på skillnader kan vara lärosätenas kultur, struktur 
och arbetsmiljö. Vid en sammanslagning mellan två lärosäten kommer personalen 
vid de tidigare enskilda verksamheterna tvingas samarbeta i ett och samma lärosäte. 
Vad händer när två verksamheter som tidigare har arbetat under olika förutsättningar 
och har helt olika bakgrunder blir en? Hur upplever personalen sammanslagningen? 
Vilka problem kan uppstå? 
 

1.3 Problemformulering 
Uppsatsen bygger på tre huvudfrågor som är:  
 

• Hur upplever medarbetarna organisationskulturens förändring vid 
sammanslagning? 

• Hur kommuniceras en fusion av ledningen? 
• Hur påverkar en fusion medarbetarnas arbetstillfredsställelse? 

 

1.4 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att få ökad förståelse för hur medarbetare inom två 
organisationer upplever förändringsarbetet vid en fusion. Det söks även en bättre 
inblick i hur organisationskultur, ledning och arbetstillfredsställelse samspelar med 
fusionen. 
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2 Tillvägagångssätt 

2.1 Forskningsstrategi 
Den empiriska undersökningen i detta projekt är en fallstudie av sammanslagningen 
av Växjö universitet och Högskolan i Kalmar. Sammanslagningen skedde den 1 
januari 2010 och det nya universitetet fick namnet Linnéuniversitetet. Beroende på 
syftet med en sådan fallstudie kan olika typer av data samlas in, kvantitativa eller 
kvalitativa (Bryman & Bell, 2005). Eftersom studien fokuserar på medarbetarnas 
upplevelser av samgåendet valdes en intervjustudie som datasamlingsmetod; alltså en 
kvalitativ metod. Ett kvalitativt förhållningssätt har större potential att ge klarhet i 
hur olika begrepp och fenomen uppfattas på ett djupare och mera känsloladdad plan 
vilket var syftet i denna studie.  
 
Vid en intervju finns ett subjekt - subjektrelation mellan forskaren och föremålet för 
undersökningen och därmed en närhet till respondenterna vilket skapar en bas för 
kunskapsutveckling. Forskaren har möjlighet att skapa en djupare och mer komplett 
uppfattning av det fenomen som undersöks. En forskare som genomför en kvalitativ 
undersökning måste dock hela tiden kunna växla mellan inre och yttre perspektiv, det 
vill säga förstå ett fenomen och samtidigt kunna förklara det (Holme & Solvang, 
1997).  
 
Urvalet vid en kvalitativ undersökning kan vara antingen ett statistiskt slumpmässigt 
urval eller styrde urval med en strategi bakom som exempelvis kvoturval, 
snöbollsurval och bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurval (det vill säga ett icke-
sannolikhetsurval som innebär att forskaren själv väljer vem som ska bli intervjuad) 
har både för- och nackdelar, det är lätt att hitta respondenter och svarsfrekvensen 
ökar men nackdelen är främst att det kan vara svårt att generalisera resultaten, 
eftersom respondenterna inte alltid är representativa för den valda populationen 
(Bryman & Bell, 2005). 
 
Här har genomförts ett så kallat bekvämlighetsurval. Forskningsekonomiska skäl 
gjorde att det enbart kunde intervjuas ett begränsat antal respondenter. Två lärare och 
två administratörer valdes (en av varje från Kalmar och en av varje från Växjö), det 
vill säga fyra respondenter totalt. Det valdes respondenter som har varit verksamma 
såväl innan som efter fusionen, för att de skulle kunna ge en så god inblick som 
möjligt i förändringsprocessen. Valet var också delvis motiverat av teorin om att 
fusioner kan misslyckas beroende om de ingående organisationerna har olika status 
(Giessner et al., 2006). En naturlig fråga i detta sammanhang är om samma 
förhållande gäller för yrkesgrupper med olika status som lärare och administratörer. 
Valet av just lärare var också naturligt eftersom det är en central yrkesgrupp på en 
högskola.  
 

2.2 Datainsamling 
Fallstudier kan göras av många olika anledningar. Yin (2007) menar att det är vilken 
typ av fråga som problemformuleringen utgår ifrån som bör avgöra 
forskningsstrategin. Enligt Yin är en fallstudie lämplig om man söker svar på frågor 
som ”hur” och ”varför”, vilket stämmer bra med som var målet i denna uppsats. 
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Möjligheten att generalisera från en fallstudie är omdiskuterad. I detta fall har dock 
inte fallstudien använt för att generalisera, utan för att undersöka tillämpligheten av 
viktiga teorier på en fusion av två lärosäten. Kombinationen av en fallstudie med 
semistrukturerade intervjuer har valts i förhoppningen att kunna hitta oväntade 
resultat som kan ge hypoteser för vidare forskning.  
 
Studien bygger på både primär- och sekundärdata. Det finns olika sätt att samla in 
primär- och sekundärdata. Primärdata beskrivs av Hartman (1998) som egna 
undersökningar, exempelvis observationer, intervjuer och enkäter. Lekvall och 
Wahlbin (2001) beskriver för- och nackdelar med primärdata. Fördelarna med 
primärdata är att de viktiga frågeställningarna besvaras vid en undersökning samt att 
man ofta kommer närmare sanningen än med sekundärdata. Nackdelarna är ofta att 
det kan bli dyrt, att det tar lång tid, samt att forskaren kan vara beroende av 
respondenterna och deras krav att delta i undersökningen. 
 
Sekundärdata, eller andrahandsupplysningar, samlas in av någon annan än forskaren. 
Det kan röra sig om tidningsartiklar, böcker och privata brev (Halvorsen, 1992). 
Bryman och Bell (2005) menar att forskaren kan använda sig av material som kan 
vara lättare att hitta än att ta fram data på egen hand. Fördelen är att forskaren sparar 
tid. Kvaliteten blir oftast hög, men kan inte granskas på samma sätt. Risken för 
feltolkningar är ett större problem eftersom det är större avstånd till källan än när 
man använder primärdata. 
 
Primärdata har valts att samlas in i form av intervjuer som har genomförts med olika 
respondenter med egna erfarenheter av fusionen. Primärdata bidrar med 
respondenternas egna upplevelser, tankar och erfarenheter. De sekundärdata som har 
använts är olika dokument och texter som beskriver den faktiska 
sammanslagningsprocessen. Dessa två typer av data hjälper för att dra slutsatser från 
undersökningen. Det allmänna problemet med insamlingen av data är att det krävs tid 
och pengar både från forskarna och från respondenterna för att kunna genomföra 
undersökningen. Forskningsekonomiska avvägningar måste därför göras.  
 
Det finns olika sätt att dra slutsatser. Forskning handlar bland annat om att relatera 
teori och den empiriska verkligheten till varandra. Detta kan göras på olika sätt. Patel 
och Davidson (2011) beskriver de tre sätten att relatera teori och empiri till varandra: 
induktion, deduktion och abduktion. Denna uppsats bygger främst på induktiv metod 
eftersom den är mest relevant för frågeställning och undersökning. Det utgås från 
resultatet av empirin, som sedan kopplar ihop med teorin. 
 

2.3 Intervjuer 
Intervjuerna har genomförts med respondenter från både Växjö universitet och 
Högskolan i Kalmar. Totalt har fyra intervjuer genomförts: två lärare och två 
administratörer (en lärare och en administratör vid varje universitet). Alla fyra 
respondenter har varit anställda innan sammanslagningen genomfördes, är i olika 
åldrar och har olika arbetslivserfarenheter vilket ger undersökningen ett bredare 
perspektiv. Respondenterna accepterade att delta i telefonintervjuer men ville vara 
anonyma. Därför har fyra fiktiva namn använts (Per, Karin, Johan och Emma). Detta 
underlättar för läsaren att följe med i vem som sagt vad, eftersom varje fiktiv namn 
representerar en arbetsposition (lärare eller administratör) och ett universitet. 
Längden på intervjuerna varierade mellan 30 till 50 minuter. Intervjuerna spelades in 
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så att det i efterhand enklare kunde diskuteras och reflekteras över respondenternas 
svar. 
 
Respondent 1, “Per”: 
Lärare vid Ekonomihögskolan som varit anställd sedan år 1998. 
 
Respondent 2, “Karin”: 
Administratör vid Ekonomihögskolan som varit anställd sedan år 2002. 
 
Respondent 3, “Johan”: 
Lärare vid Ekonomihögskolan som varit anställd sedan år 2000. 
 
Respondent 4, “Emma”:  
Administratör vid Ekonomihögskolan som varit anställd sedan år 2005. 
 
Det bedömdes att intervjuerna skulle ge större möjlighet att få en djupare insikter i 
sammanslagningen än vad exempelvis en enkätutdelning skulle göra. Bryman och 
Bell (2005) framhäver tre olika sätt att strukturera intervjuer: strukturerade, 
semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer. Semistrukturerade intervjuer valdes 
för att ge en röd tråd. Anledningen till att semistrukturerade intervjuer valdes var för 
att behålla en viss struktur, och därmed få relevanta svar på de ställda frågorna, men 
ändå utnyttja möjligheten som den semistrukturerade intervjun ger för respondenten 
att utforma svaret på eget sätt (Bryman & Bell, 2005). Det konstruerades frågor som 
ansågs ge en större och djupare förståelse för fusionsprocessen samt hur denna har 
upplevts av respondenterna (se Bilaga A).  
 
De etiska reglerna som Kvale och Brinkmann (2009) hävdar är viktiga när en 
kvalitativ undersökning ska användas beaktades: När en intervju förbereds ska 
forskaren vara tydlig med studiens syfte till respondenterna, samt berätta vad hen 
önskar få ut av intervjun. Respondenterna bör även känna till hur den ska användas, 
till exempel vem som kommer ta del av studien.  
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3 Teoretiskt ramverk   

Först behandlas tidigare forskning om fusioner. Vid genomgången av 
fusionslitteraturen insågs att fusioner kan ses som ett specialfall av ett mer generellt 
fenomen, organisationsförändringar, och att ledarskap och arbetstillfredsställelse är 
viktiga aspekter av fusioner. Dessa tre områden - organisationsförändringar, 
ledarskap och arbetstillfredsställelse – är mer generella fenomen än fusioner. För att 
öka möjligheten att tolka respondenternas svar har det därför valts att beskriva 
tidigare forskning även på dessa områden. Förhållandet mellan de olika 
forskningsområdena i det teoretiska ramverket kan illustreras med följande figur: 
 
 

 
 

Figur 1 Egen Illustration av samband mellan fusioner och andra viktiga aspekt 
 
 
Det ligger i sakens natur att en teorigenomgång på kandidatuppsatsnivå varken kan 
vara heltäckande eller gå särskilt djupt. Det har valts att beskriva de teorier som 
framstått som mest relevanta för uppsatsen.  
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3.1 Fusioner 
Fusioner och förvärv har under lång tid ökat både i Norden och globalt, inom såväl 
företag som offentliga verksamheter. I figur 2 nedan visar hur mycket handeln med 
företag i form av fusioner och förvärv omsätter årligen. Under år 2007 var 
omsättningen för den globala handeln 4 376 miljarder amerikanska dollar. Samma år 
omsatte den Nordiska marknaden 163 miljarder amerikanska dollar (Schriber, 2009) 
eller med andra ord en genomsnittlig årlig ökning på mer än 30 procent per år för 
båda marknader (Nordiska och globala) mellan 2003 och 2007. 
 

       
 
Figur 2 Omsättning för fusioner och förvärv mellan åren 2003-2007 i miljarder amerikanska 

dollar (Schriber, 2009) 
 
Som svenska exempel kan nämnas fusionen mellan Karolinska sjukhuset och 
Huddinge universitetssjukhus i Stockholms län, eller sammanslagningen av två 
ideella organisationer, fackförbundet HTF och SIF som bildade Unionen 2008.  
 
En stark anledning till det stora antalet fusioner är att skapa så kallade synergier eller 
samordningsvinster. Enligt Schriber (2009) är detta ett sätt för företagen att öka i 
värde. Det kan exempelvis innebära att möjligheten för att tillverka varor eller 
tjänster blir billigare eller att viljan till uppnå en högre kvalité eller volym ökar. Den 
amerikanska forskaren Ansoff (1956, s.75) har kallat synergieffekterna för ”2+2=5 
effekten”. De flesta fusioner (66 procent) som genomförs misslyckas dock med att 
skapa samordningsvinster, (Schriber, 2009), vilket kan bero på att de inte lyckas 
förverkliga potentiella synergier. De negativa effekterna av sammanslagningarna kan 
på motsvarande sätt beskrivas som ”2+2=3 effekten”. 
 
En stark anledning till att vissa fusioner misslyckas kan vara att de två ingående 
organisationerna har stor skillnad på vad man kallar status. En organisation kan vara 
dominant, exempelvis stärkare varumärke, medan den andre i en jämförelse av de 
aktuella parametrarna är underlägsen. Organisationernas eventuella skillnad i status 
kan påverka fusionsprocessen redan i planeringsstadiet genom att personalen i den så 
kallade dominanta organisationen har lättare att känna igen sig efter en fusion än vad 
personalen vid organisationen med lägre status har (Giessner et al., 2006). Vidare 
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menar Giessner et al. att mer jämlika organisationer har större chans att lyckas med 
genomförandet av fusioner.  

3.2 Organisationsförändringar 
Det sker ständigt förändringar i organisationer och inte sällan sker flera förändringar 
samtidigt. Det kan exempelvis handla om fusion, förvärv, utveckling och avveckling 
(Kiefer, 2005). Det kan finnas många anledningar till varför det sker 
organisationsförändringar, exempelvis globaliseringar, nya idéer och mål för 
verksamheten, ökad konkurrens på marknaden samt chefsbyten (Giessner et al., 
2006, Angelöw, 1991). Fusioner är ett exempel på en stor organisationsförändring. 
Själva förändringen som följd av exempelvis en fusion kan innebära olika saker. 
Nilsson, Wallo, Rönnqvist, och Davidson (2011) beskriver att 
organisationsförändringar handlar om att det läggs till eller tas bort olika 
organisationsnivåer, avdelningar eller att strukturella förutsättningar ändras. 
Angelöw (1991) definierar förändringar som att något ändras från ett visst läge till ett 
annat. Enligt Jacobsen och Thorsvik (2014) kan förändringar bero exempelvis på att 
ny teknik införs och att organisationen hittar ett nytt sätt att arbeta på. När en 
förändring uppstår i organisationsstrukturen kan det innebära att arbetet ändras och 
delas upp på ett annat sätt jämfört med innan, liksom organisationens styrning och 
kontroll. Organisationskulturen kan även förändras gällande förändrade normer, 
värderingar och antaganden. Det är viktigt att göra en distinktion mellan å ena sidan 
förändringen som en skillnad två lägen (innan och efter fusionen), och på själva 
förändringsprocessen, som mestadels är mer intressant att studera vid en 
organisationsförändring (Alvesson & Sveningsson, 2011).  
 
Nilsson et al. (2011) betonar att det finns två huvudsakliga styrsätt vid en 
organisationsförändring. Den första är top-down, som innebär att ledningen hanterar 
förändringarna. Den andra är bottom-top, som innebär att organisationens 
medarbetare sköter förändringen. En kombination av dessa två styrsätt är enligt 
Simina och van Niestelrooij (2006) att föredra, eftersom kombinationen gör att större 
förståelse och medvetenhet om förändringarna tillförs organisationen. Olika typer av 
förändringsstrategier klargöras närmare i nästa avsnitt. 
 

3.2.1 Olika typer av förändringsstrategier 
Angelöw tar upp tre olika förändringsstrategier; den toppstyrda-, den representativa- 
och den delaktiga förändringsstrategin (Angelöw, 1991).  
 
Den toppstyrda förändringsstrategin innebär att organisationsledningen bestämmer 
förändringarna. Ibland tar ledningen hjälp av konsulter. Tillsammans finner de en bra 
lösning för problemet i organisationen och löser det på kort sikt. För att processen 
ska kunna gå så snabbt som möjligt ser de till att få så få människor inblandade innan 
den presenteras. Denna typ av förändringsstrategi möter ofta motstånd från de 
anställda eftersom de inte får vara med i diskussionerna om förändringen. 
 
Den representativa förändringsstrategin innebär att det bildas en projektgrupp av 
olika delar i organisationen, exempelvis organisationsledningen, personalansvariga 
och berörda medarbetare som är med i idéfasen, planeringsfasen och 
genomförandefasen. Informationen förs vidare till de anställda om hur planerna går. 
Under den första fasen finns ett starkt intresse och engagemang bland de anställda 
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men problemet är att de anställda inte är berörda av förändringsarbetet. Det kan 
resultera att projektet accepteras och implementeras av de anställda, men även att 
förändringsstrategin rinner ut i sanden. 
 
Den delaktiga förändringsstrategin innebär att alla anställda som har blivit berörda 
av förändringen kommer medverka i förändringsarbetets planering och 
genomförande. Denna typ av förändringsstrategi är tidskrävande, men skapar 
motivation och engagemang hos de berörda.  
 
Angelöw (1991) anser att det i allmänhet blir mindre motstånd mot ledningen om 
medarbetarna är mer delaktiga i förändringsstrategin. Ändå är den toppstyrda 
förändringsstrategin vanligast för att processen ska gå snabbt och det initialt sett kan 
verka enklare så. Kostnaden kan dock komma efteråt, och visa sig vara större än om 
man valt en mer inkluderande förändringsstrategi. 
 
Organisationskulturen kan i många fall vara det som förhindrar eller skapar en 
förändring inom en organisation, vilket kommer beskrivas mer i följande avsnitt.  
 

3.2.2 Organisationskulturer och sociala system 
I samband med fusioner påverkas ofta organisationskulturen. Vid många 
organisationsförändringar kan detta leda till stora problem, och därför är det viktigt 
att de som styr förändringsprocessen är uppmärksamma på fenomenet (Alvesson & 
Sveningsson, 2011). Alvesson och Sveningsson menar att organisationskulturen är en 
central aspekt för engagemang och motivation, prioritering, resursfördelning, 
konkurrensfördelar och organisationsförändring. När ordet kultur nämns föreställer 
sig människor att de har något gemensamt, och det kan innebära traditionella sätt att 
agera, tänka eller grundläggande hypoteser som leder människor i vissa riktningar. 
Kultur innebär att individer i en grupp tolkar något på ett likartat sätt i motsats till 
andra gruppens tolkningar. Alvesson och Sveningsson beskriver sju aspekter på 
kultur: 
 

1. Den är holistiskt och kan inte förenklas till enskilda individer.  
2. Den är ett historiskt fenomen, där vanor och traditioner gör att kulturen växer 

fram. 
3. Den är trög och svår att förändra, eftersom människor är vana vid att stå för 

sina idéer, värderingar och vanor. 
4. Den är ett socialt skapat fenomen, som delas av människor som tillhör olika 

grupper, där varje grupp skapar olika kulturer. 
5. Den är mjuk, svag och svårfångat, som inte är så lätt att mäta, eftersom den är 

kvalitativ till sin natur. 
6. Den kan beskrivas med antropologiska termer som myt, ritual och symbol. 
7. Den handlar mer om idéer, värderingar och tankesätt än om det som är 

konkret och mer direkt synligt i organisationen. 
 
Alvesson och Sveningsson menar att kultur inte behöver handla om sociala strukturer 
och beteenden, utan istället syftar till mentala företeelser, exempelvis hur individer 
föreställer sig och värderar verkligheten på ett liknande sätt, samt hur de skiljer sig 
från andra individer i andra grupper. Vidare menar de att det är kulturens 
bakomliggande faktorer som styr beteendet, snarare än att det är beteenden som styr 
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kulturen. När det gäller uppfattningar kring styrning och förändring av 
organisationskultur, beskriver Alvesson och Sveningsson tre skilda uppfattningar: 
 

1. Den första uppfattningen handlar om att den högsta ledningen kan förändra 
organisationskulturen med hjälp av tillräckligt med kunskap och resurser. 

2. Den andra uppfattningen innebär att det är ytterst svårt att förändra en 
organisationskultur därför att det finns flera olika värderingar, 
meningsskapande grupper och djupa strukturer som är svåra att påverka. 

3. Den tredje uppfattningen innebär att kulturen är utom all kontroll. Denna 
uppfattning handlar bland annat om hur individer skapar mening i sina 
arbetsuppgifter, grupptillhörighet och interaktion. Det innebär att försöken att 
påverka dem endast kommer få begränsade effekter, att meningen misstolkas 
vilket gör att den avsedda och den mottagna meningen inte sammanfaller. 

 
Hofstede et al. menar att det hos varje individ finns inbyggda mönster av tankar, 
känslor och sätt att agera som har lärts in under hela individens livstid, vilket också 
kan leda till en kulturkrock mellan individerna. Vidare beskrivs kultur som ett inlärt 
beteende, det vill säga det som har lärts in under barndomens år. Individen är mest 
mottaglig för inlärning och anpassning under barndomen. Då skapas det mönster av 
tankar och känslor som ligger till grund för individens värderingar. För att kunna ta 
till sig nya värderingar måste en människa glömma eller arbeta bort de tidigt inlärda 
värderingarna. Hofstede et al. kallar dessa mönster av värderingar, tankar och känslor 
inom individen för ”mentala program” eller ”mental mjukvara”. Det mentala 
programmet handlar om de sociala miljöer där individen har vuxit upp, skolan, 
ungdomsgrupper, arbetsplatsen och samhället i övrigt. Den mentala mjukvaran 
handlar om vilka reaktioner som är sannolika och förståeliga samt individens tidigare 
erfarenheter (Hofstede et al., 2011). En vanlig orsak till konflikter är enligt Forslund 
organisationsförändringar, exempelvis förändringar av regler, roller, status samt 
rutiner - förändringar som även kan bero på olika värderingar. När det kommer in 
personer i organisationen med en bakgrund som skiljer från de personer som redan 
finns i organisationen kan detta skapa konflikter (Forslund, 2009). 
 
Alvesson och Sveningsson konstaterar vidare att för att få en tydlig bild av 
organisationskulturen måste man beakta att medarbetarna i en organisation 
identifierar sig med kulturen. En organisations identitet är nära förknippad med dess 
kultur. Organisationsidentitet beskrivs som språkinriktad och explicit, medan kultur 
är mer kontextuell, framträdande och implicit. När organisationer slås samman kan 
det uppstå problem eftersom individen håller fast vid sin tidigare identitet. Det 
behöver alltså inte innebära att det är kulturskillnaderna som skapar problem och 
motstånd vid en fusion. Misstänksamhet och osäkerhet bland medarbetarna vid en 
sammanslagning kan göra att grupperna överbetonar olikheterna för att försvara sin 
egen identitet (Alvesson och Sveningsson, 2011).  
 
Bruzelius och Skärvad (2011) har en bredare ansats och talar om sociala system. För 
att kunna förstå en ny verksamhetsprocess inom en organisation så anser Bruzelius 
och Skärvad (s. 89) att många aspekter måste förstås: 
 

- Förstå systemet från flera perspektiv och utgångspunkter. 
- Förstå systemets relation till sin omvärld (miljö) och hur systemet 

integrerar med denna miljö. 
- Förstå systemets olika delar samt sambandet mellan dessa delar. 
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- Förstå hur systemet har vuxit fram och utvecklats samt hur systemets 
nuvarande struktur och funktionssätt är beroende av händelser i 
systemets historia. 

- Förstå de ledande delsystemen, det vill säga de delar som är mest 
avgörande, till exempel för ett systems effektivitet och 
inlärningsförmåga.   

 
Bruzelius och Skärvad talar om sociala system både som att individer fungerar 
tillsammans, och som de motiv som ligger bakom mänskliga beslut och handlingar. 
Därför är det viktigt att förstå individernas olika roller som finns i systemet, 
värderingar, föreställningar, attityder, motiv och intressen. Det är framför allt 
ledningens uppgift att försöka att förstå hur dessa sociala system fungerar för att 
genom ett bra ledarskap kunna hantera en organisationsförändring.  
 

3.3 Ledarskap 

3.3.1 Begreppet ledarskap 
Vid stora organisationsförändringar som fusioner uppmärksammas ofta ledarskapet. 
Martinčič (2010) beskriver att kärnan i ledarskap är att påverka samspelet mellan en 
ledare och medarbetarna. Oavsett hur effektiv en ledare är kan personen inte uppnå 
något resultat utan människor. Uppgifter i organisationer blir mer och mer 
sofistikerade och det är därför människor är en avgörande betydelse för resultatet. En 
definition av Martinčič (s. 81) på ledarskap är: 

 
“The leadership is not a person or a position, [. . .] it is a complex, paradoxical 
and moral relationship between people [. . .] which can cause harm between 
some groups, accompanied by benefits to others [. . .] and is based on trust, 
obligation, commitment and vision – nobody can be a leader without willing 
followers.” 

 
När förändringar genomförs och stämningen inom organisationen inte är stabil kan 
det leda till att medarbetarna blir förändringströtta (Nilsson et al., 2011). För att 
minska det motstånd som uppstår vid en organisationsförändring menar Heracleous 
(2001) att förändringsarbetet bör genomsyras av:  
 

- Ett synligt, tydligt och aktivt ledarskap, där ledarna fungerar som en 
förebild, förändringarna sker successivt och ledarna är medvetna och 
engagerade. 

- Deltagande planering, där de som är involverade av förändringen även 
bör delta i genomförandet av den.  

- Kommunikationen spelar en avgörande roll vid förändringar, den 
stödjer medarbetarna i förståelsen av varför förändringar sker.  

- Att utveckla kunskap och roller inom en organisation är viktigt. 

3.3.2 Kommunikation och information 
Forskning kring personalrelaterade problem har ofta fokuserat på kommunikation 
från ledningen under en pågående förändring. Brist på kommunikation ger upphov 
till osäkerhet bland personalen (Schweiger & DeNisi, 1991). Forslund (2009) 
beskriver att brist på kommunikation även kan ge upphov till konflikter. Även enligt 
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Wagner och Hilal (2014) är det vid stora organisationsförändringar viktigt att 
ledningen kommunicerar tydligt.  
 
Martinčič (2010) beskriver att det vid förberedelser vid förändringar till största del är 
viktigt att skapa en tydlig bild av hur framtiden ska se ut och att den bör presenteras i 
detalj för medarbetarna. Det är viktigt att ledningen kommunicerar tidigt i 
förändringsprocessen, oavsett om mottagaren kommer uppfatta budskapet negativt 
eller positivt (Martinčič, 2010). Angelöw (1991) betonar vikten av riklig och direkt 
information vid förändringsarbetet till sina anställda. I en organisation där den 
interna kommunikationen fungerar finns det mindre risk för att de anställda känner 
att de förlorar kontrollen över sin framtid, och då minskar missförstånd, 
ryktesspridning, osäkerhet och oordning bland de anställda. 
 
Förändringskommunikation som inte hanteras på ett lämpligt sätt kan resultera i 
motstånd och att de negativa aspekterna av förändringen överdrivs. Effektiv 
kommunikation minskar däremot de anställdas osäkerhet. Mängden och kvaliteten på 
informationen som kommuniceras kan påverka hur de reagerar. Kommunikation är 
en nyckelfaktor, och dess betydelse kan inte underskattas då den påverkar anställdas 
reaktioner (Wittig, 2012). Schweiger och DeNisi (1991) poängterar att det inte är 
enkelt för ledningen att förmedla vad som kommer hända till medarbetarna, eftersom 
ledningen själv inte alltid vet vad förändringen kommer att medföra. Detta innebär 
att möjligheten minskar för ledningen att kommunicera med medarbetarna, vilket i 
sin tur skapar osäkerhet för medarbetarna. 
 

3.4 Arbetstillfredsställelse 
Motstånd mot en organisationsförändring kan även ses i ljuset av teorier om 
arbetstillfredsställelse. Landy och Conte (2007) menar att arbetstillfredsställelse är 
ett resultat av individens egen syn på om arbetet uppfyller viktiga faktorer. Det kan 
bland annat handla om att individen finner arbetet meningsfullt, att arbetet är 
självständigt, innehåller utvecklingsmöjligheter, att det innebär ansvar, rättvis lön, 
och att chefer belönar och uppmärksammar individerna. Om dessa faktorer är 
uppfyllda kan individen känna sig tillfredsställd. Landy och Conte (2007) betonar att 
tillfredställelse oftast används tillsammans med begreppet arbetsmotivation. När 
individen är motiverad i sitt arbete och försöker att nå sina mål leder det till en hög 
arbetstillfredsställelse. Flach (2006) hänvisar till en modell, ”Job Characteristics 
Model” som utvecklades av Hackman och Oldham på 1980-talet, i vilken olika 
psykologiska tillstånd påverkar individens känsla av arbetstillfredsställelse. Modellen 
särskiljer tre olika faktorer: inre arbetsmotivation, arbetets egenskaper, samt 
människors motivation och resultat. Om en organisation lyckats anpassa sig efter 
önskvärda betingelser så förstärker den motivationen för arbetsuppgifterna och att 
sjukfrånvaron minskar. 
 
När en organisationsförändring uppstår medför den olika typer av reaktioner bland de 
anställda. En av dem kan vara stress (Angelöw, 1991), vilket påverkar individernas 
hälsa, som i sin tur påverkar attityden till förändringarna (Schweiger & Weber, 
1989). Palm (2000) beskriver att en orsak till att sjukskrivningar förekommer i 
arbetslivet är att arbetsbelastningen för individen blir för hög och känner stress. 
Denna stress påverkar inte bara under arbetstid, utan även den privata sfären. När 
stressen tar över privatlivet ses den som en negativ stress, då den kan medföra att 
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individerna upplever en osäkerhet över framtiden (Allvin, Aronsson, Hagström, 
Johansson, & Lundberg, 2006). Allvin et al. (2006) hävdar att reaktionen på hög 
belastning varierar från person till person. Vissa får större motivation, medan andra 
får en känsla av ensamhet och osäkerhet. Ett sätt att minska stressen och osäkerheten 
bland de berörda är att informera dem om hur situationen ser ut (Van Dam et al., 
2008). 

3.4.1 Individens upplevelse av förändringar 
En avgörande faktor för att lyckas med en organisationsförändring är medvetenheten 
om kulturella normer i verksamheten, ledarskap, kommunikation och att 
medarbetarna begriper syftet med förändringen (Martinčič, 2010). Fäldt (2010) 
hävdar att individerna som går igenom en organisationsförändring kan påverkas 
negativt eller positivt beroende både på interna och externa faktorer. Det innebär att 
vissa förhållanden kan påverka människans upplevelse på grund av den psykosociala 
arbetsmiljön som motsvarar egen kontroll, delaktighet och inflytande. 
 
När det gäller den psykosociala arbetsmiljön i samband med 
organisationsförändringar, är det avgörande för hur individen upplever förändringen 
om denne upplever sig delaktig i förändringsprocessen eller inte (Fäldt, 2010). 
Angelöw (1991) poängterar hur viktigt det är med delaktigheten när det handlar om 
medarbetarnas attityd till förändringar samt sociala orsaker till varför medarbetarna 
gör motstånd eller tvärtom till organisationsförändringar. Om en individ exempelvis 
flyttas till en annan geografisk plats, eller byter avdelning, så kan personen ta det 
negativt då den kontinuerliga kontakten med kollegorna hotas. Detta kan leda till 
allvarliga konsekvenser, eftersom de sociala relationerna är viktig för hälsan och 
välbefinnandet. Förändringen kan dock även bidra till förbättrade social relationer 
samt nya kollegor (Angelöw, 1991). 

3.5 Sammanfattning av teori 
Medarbetarna är en viktig faktor för att organisationsförändringar skall lyckas. 
Medarbetarna blir dock oftast stressade och känner oro vid förändringar (Angelöw, 
1991), vilket exempelvis kan bero på att de inte vet hur deras framtid i 
organisationen kommer se ut. Ett sätt för ledningen att hantera medarbetarnas oro är 
att kommunicera tydligt i ett tidigt skede. Det är inte alltid lätt för ledningen att göra 
detta, men om medarbetarna inte blir informerade finns det risk att osäkerheten ökar 
inom organisationen. Osäkerhet och stress kan även uppstå när medarbetarna tvingas 
byta arbetsmiljö. Att byta arbetsmiljö vid förändringar kan innebära att man får 
arbeta på en annan ort, men även mindre förändringar som byte av arbetsrum 
påverkar. Samtidigt kan många andra faktorer påverka arbetstillfredsställelsen. Vid 
fusioner möter ledningen utmaningen att organisationers olika kulturer kan ha stor 
inverkan och samtidigt vara svåra att förändra. En sammanställning av teorierna har 
gjorts i tabell 1. 

 Sammanfattning Referenser 

Fusioner Mer jämlika organisationer har större chans 
att lyckas med genomförandet av fusioner. 
Personal i den dominanta organisationen har 
lättare att känna igen sig efter en fusion än 
personalen i organisationen med lägre status. 

Giessner et al. 
(2006). 
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Tabell 1 Sammanställning av 4 teorier för det teoretiska ramverk 

Organisations-
förändringar 

Många förändringar är toppstyrda men detta 
kan få negativa konsekvenser. Större 
delaktighet från de anställda kan vara svårare 
att organisera men är ofta förenat med större 
motivation och engagemang. Organisationens 
kultur är en viktig faktor vid förändringar och 
kan vara svår att påverka. 

Nilsson et al. 
(2011), 
Angelöw 
(1991), 
Alvesson & 
Svenningson 
(2011). 

Ledarskap Ledarskapet har potential att minska motstånd 
mot förändringar och minska ohälsa. 
Kommunikation är en mycket central aspekt. 
Vid förberedelser vid förändringar är det 
viktigt att skapa en tydlig bild av framtiden. 
Det är inte alltid enkelt för ledningen att 
förmedla vad som kommer hända till 
medarbetarna, eftersom ledningen själv inte 
vet vad förändringen kommer att medföra. 

Martinčič 
(2010), 
Heracleous 
(2001), 
Angelöw 
(1991), 
Schweiger och 
DeNisi (1991). 

Arbetstillfredsst
ällelse 

Arbetstillfredsställelse är en funktion av 
många faktorer, inte bara 
organisationsförändringar. Information kan 
minska stress vid förändringar. Värdet av 
personalens delaktighet betonas i litteraturen. 

Allvin et al 
(2006), Van 
Dam et al. 
(2008), 
Martinčič, 
(2010), Fäldt 
(2010), 
Hofstede et al. 
(2011). 
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4 Empirisk undersökning 

4.1 Detta är Linnéuniversitetet 
Enligt Geschwind och Melin (2011) kom ledningen av Växjö universitet och 
Högskolan i Kalmar under 2008 överens om att skriva en handling till regeringen 
med förslag om bildandet av det nya universitet som skulle bestå av verksamheten 
vid de två lärosätena. Den 1 januari 2010 genomfördes fusionen mellan Växjö 
universitet och Högskolan i Kalmar och det var alltså då Linnéuniversitetet kom till. 
Syftet med denna fusion var att skapa ett modernt, internationellt universitet med en 
hög kvalité samt en attraktiv kunskapsmiljö med konkurrenskraftig kompetens.  
 
Linnéuniversitetets mål är att förena nyfikenhet, nytänkande, nytta och närhet. 2015 
har universitetet cirka 2 000 anställda och cirka 31 000 studenter, fördelat på fyra 
fakulteter som sammantaget ger cirka 160 program samt 2 000 fristående kurser. 
Linnéuniversitet har humanistiska läroämnen, samhällsvetenskap, naturvetenskap, 
teknik samt forskning. Det uttalade målet med fusionen var att man ville ta vara på 
styrkorna från båda lärosäten och skapa nya former för utbildning och forskning. 
 

 
Figur 3 Linnéuniversitetets organisation, (Linnéuniversitet, 2015-05-10) 

 

Styrgruppen bestod bland annat av rektorer, förvaltningschefer och 
universitetsdirektörer, studentrepresentanter, och administrationskoordinatorer. 
Styrgrupperna var ansvariga för att leda fusionsarbetet (Geschwind & Melin, 2011). 
Vidare anser Geschwind och Melin att ett nytt universitet kräver en helt ny 
organisationsstruktur, vilket de menar är viktigt i sammanslagningsprocessen.  
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4.2 Initiala reaktioner på fusionen 
Per arbetar som lärare och forskare på ekonomihögskolan i Kalmar. Han har även 
suttit i institutionsstyrelsen under fusionsarbetet. Hans första reaktion på fusionen var 
inte särskilt positiv, eftersom han tycker de hade en väldigt bra verksamhet tidigare. 
Å andra sidan hade han en känsla att det skulle vara nödvändigt med en fusion med 
tiden så det var lite som ett “nödvändigt ont”, säger han. 
 
Karin arbetar på Ekonomihögskolan i Kalmar som utbildningsadministratör. Hon 
arbetar med studentrelaterade uppgifter, där hon registrerar och lägger ut resultat. 
Karin hade blandade känslor inför sammanslagningen. Delvis var hon positivt 
inställd, eftersom hon insåg att Linnéuniversitetet skulle bli både större och starkare. 
Delvis kände hon dock viss oro inför hur hennes institution skulle komma att 
påverkas. 
 
Johan arbetade som lärare inom nationalekonomi, forskare och tidigare chef vid 
Växjö universitet. Han kände sig både skeptisk och tveksam inför fusionen. 
 
Emma arbetade vid Ekonomihögskolan på Växjö universitetet. Hon är administratör 
och arbetar med internationalisering samt administration av registreringar och 
resultat. Hon fungerar även som en kontaktperson för studenter som kommer till 
universitet och vill göra sin magister på universitetets internationella program. När 
hon frågades om fusionen och dess uppkomst, visade sig Emma tveksam till varför 
fusionen tillkommit och genomförts: ”Innan fusionen tycker jag vi hade en bra 
arbetssituation på Växjö universitet. Vi funderade aldrig på om vår verksamhet 
behövde en sammanslagning eller någon förändring. Vi hade det bra och därför 
upplevde jag mig tveksam och skeptisk”. 

4.3 Medarbetarnas upplevelse av ledningens hantering av 
fusionsprocessen 

Undervisande lärare Per anser att även om förändringen och sammanslagningen har 
medfört en massa merarbete för de anställda, så anser han att han har fått ledningens 
stöd. Merarbetet under processen ersattes dock inte av ledningen. Innan fusionen 
genomfördes, ifrågasatte man på båda orterna varför den skulle genomföras. Denna 
diskussion försvann emellertid snabbt, eftersom alla började ägna sig åt de praktiska 
frågorna som behövde lösas. Per säger att han fortfarande tror att många ställer sig 
frågan varför en fusion genomfördes, då ledningen inte har bidragit till en ökad 
förståelse för sammanslagningen. 
 
Många blir skeptiska mot förändringar när de kommer från högsta ledningen, säger 
Per. Man bör vara lite mer medveten om de olikheter som finns, och pratar man om 
olikheterna lite mer i början så skulle det fungera bättre. Ett exempel på olikheter 
som Per tar upp är namnfrågan, som blev symboliskt laddad. Kalmar kallade sig 
själva för ”Handelshögskolan Baltic business school” och Växjö kallade sig för 
”Ekonomihögskolan vid Växjö universitet”. Denna skillnad mellan 
handelshögskolan och ekonomihögskolan visade sig vara mycket starkt 
symbolladdad. Hade alla varit mer förberedda, hade konflikterna kunnat undvikas då 
frågorna kunde behandlats smidigare, menar Per.  
 
Informationsvägarna och kommunikationen har förändrats sedan fusionen, berättar 
Per. Informationen kring sammanslagningen gjordes på olika sätt och de anställda 
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upplevde den olika beroende på vilken informationskanal de hade tillgång till. 
Eftersom man befinner sig på två orter, tycker Per att kommunikation och 
organisation blir svårhanterligt. Båda orterna arbetar med videokonferenser, men 
överlag är kommunikationen dålig mellan Växjö och Kalmar. 
 
Administratören Karin har inte varit intresserad av att leta fram information om 
fusionsarbetet. Överlag tycker hon att informationen har gått fram kontinuerligt och 
hon har tagit del av den via Linnéuniversitetets hemsida. Karin tycker att hon har fått 
tillräckligt med stöd från ledningen under förändringsprocessen, men hon fick inte 
riktigt veta varför en fusion skulle genomföras. Det kom ett beslut centralt om 
förändringar; förändringar som Karin tyckte var onödiga, eftersom det som fanns 
innan fungerade bra. Däremot anser Karin inte att hon fick någon möjlighet att delta i 
förändringsprocessen. 
 
Undervisande lärare Johan berättar att han inte undgått information om stora 
förändringar, men att det trots allt fanns brister i informations- och 
kommunikationsvägarna. Johan tror inte man har förstått att det skulle bli så stor 
förändring, och han förstår fortfarande inte varför en sammanslagning genomfördes. 
Johan berättar att han var nära ledningen och att han därför hade det bra jämfört med 
kollegorna, som kanske fann det svårare att acceptera förändringarna. 
 
Administratören Emma är ganska kritisk till hur fusionen genomfördes. Hon 
upplever att hon inte har fått tillräckligt med stöd från ledningshåll, och tror även att 
ledningen inte visste hur de skulle agera på grund av att ingen visste vad man hade 
förväntat sig. Beslut om sammanslagningen kom, men medarbetarna nåddes av 
information vid olika tidpunkter. De kände sig då utanför verksamheten och detta 
ledde till oro och motstånd. Ledningen frågade inte heller efter medarbetarnas 
synpunkter kring fusionen. I början av fusionen blev det rörigt, med feltolkningar 
och missuppfattningar. Idag har man dagliga möten med respektive ort via nätet, 
något som Emma tycker är lite ”knepigt”. 

4.4 Påverkan på medarbetarnas arbetstillfredsställelse  
Per anser att hans arbetsuppgifter har ökat i samband med fusionen. Det som har 
förändrats med fusionen är att verksamheterna finns på två orter. Det innebär att man 
ibland får åka fram och tillbaka för att gå på vissa möten, säger Per. När 
verksamheterna finns på två orter blir allt krångligare anser han. Exempelvis är det 
svårare att få tag på vissa chefer eftersom de befinner sig på den andra orten. Per 
själv har haft möjlighet att delta i fusionsarbetet och kunnat påverka det, något som 
inte alla medarbetare har kunnat. 
 
Per anser inte att hans hälsa och välbefinnande påverkades på lång sikt, men under 
själva processen kände han stress och oro vilket påverkade honom negativt. Något år 
efter fusionen säger Per att processen till vissa delar var väldigt konfliktfylld och 
kännetecknades av mycket skarpa åsikter och konflikter. Per berättar att han 
tvingades argumentera med människor som tycker annorlunda och att en del 
“tjuvnyp” av olika slag förekom: Kalmar kämpade för att behålla det de tyckte var 
bra, medan Växjö kämpade för det de tyckte var bra. De förstod inte varandra 
speciellt väl säger Per, och det kanske sitter i fortfarande. Medarbetarna har olika 
uppfattningar, kulturer, traditioner, olika sätt att se på hur en akademisk verksamhet 
ska se ut och fungera, och där var de väldigt olika säger Per. På det sättet var det 
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under den tiden väldigt “jobbigt” eftersom de kände att det var mycket som var 
krångligt och de bemöttes även oförstående och nedlåtande. 
 
Per är inte tillfredsställd med sitt arbete i den nya organisationen. Han tycker att han 
tidigare har arbetat för en organisation som han trivdes i och som fungerade bättre. 
Eftersom Per inte delar alla värderingar i den nya organisationen, och inte heller 
tycker att den fungerar lika väl som den tidigare, är hans arbetstillfredsställelse lägre 
nu. 
 
Karin tycker inte att sammanslagningen har påverkat hennes hälsa och 
välbefinnande negativt. Hon har istället försökt anpassa sig efter förändringarna, och 
därför trivs Karin med sitt arbete idag. Hon upplever väldigt små förändringar i 
arbetet, men arbetsbelastningen har ökat, och det har exempelvis blivit fler möten. 
Karin fick inte delta i förändringsprocessen utan hon fick anpassa sig efter vad som 
skulle hända. Hon har inte behövt pendla så ofta mellan de två orterna, om det inte 
varit inbokade möten på den andra orten. Vissa av hennes kollegor har påverkats 
negativt eftersom de har tvingats att pendla mellan orterna för att behålla sin 
anställning. Några av dem är osäkra över om de kommer att stanna kvar i 
verksamheten på grund av detta, då sjukfrånvaron har ökat de senaste åren. Vidare 
berättar hon att förändringen från att vara högskola till att bli universitet inte har 
påverkat henne negativt, men hon var mycket stressad i början av 
sammanslagningen. 
 
Johan blev sliten både fysiskt och psykiskt i början av förändringen och menar att 
hans hälsa och välbefinnande har påverkats negativt. Denna stress påverkade honom 
även i privatlivet och inte bara på arbetsplatsen. Han tror inte att det har skett några 
konkreta förändringar i hans arbetsuppgifter till följd av fusionen, men fler 
medarbetare har tillkommit och arbetsbelastningen har ökat. Det var mycket som 
skulle göras, och det uppstod mycket konflikter, så omorganisationen tog tid och 
kraft. Vidare anser Johan att den ökade arbetsbelastningen påverkade honom negativt 
de första tre åren efter sammanslagningen, eftersom många saker som till exempel 
utbildningsplan och hemsida måste göras om. I början av fusionen fick de starta från 
noll med frågorna vem som ska vara chef, hur avdelningar ska se ut, 
utbildningsplanerna, kursplanerna och hur administrationen skulle se ut. Det blev en 
helt ny verksamhet, säger Johan. Han måste dessutom pendla mellan orterna för 
undervisningen. Pendlandet är både dyrt och tidskrävande, enligt Johan. 
 
Emma anser att arbetsbelastningen har blivit högre jämfört med innan 
sammanslagningen, men hon behöver inte pendla mellan orterna när det finns 
inbokade möten. Emma tror inte att hennes hälsa och välbefinnande har påverkats i 
någon utsträckning, utan arbetsdagarna flyter på. Emma anser att man själv har 
skapat en bra arbetsmiljö och när förutsättningar förändras så har man ett val - 
“antingen kan man hänga på tåget eller gnälla”. 
 

4.5 Påverkan på den nya organisationskulturen 
Per hävdar att man i Växjö och Kalmar såg verksamheten på väldigt olika sätt 
eftersom man hade olika traditioner, uppfattningar och värderingar. Den 
organisationskultur som Kalmar tidigare hade har förändrats i samband med fusionen 
- det märks väldigt tydligt. Identitetsskillnaderna mellan båda lärosätena är tydlig, då 
”Kalmar är Kalmar och Växjö är Växjö”. Det gör att båda i grunden har olika och 
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starka identiteter. Vissa av medarbetarna försöker försvara sin identitet på grund av 
misstänksamhet och oro vid sammanslagningen. De två olika kulturerna har medfört 
svårigheter i arbetet eftersom han inte har samma känsla för organisationen längre, 
menar Per. Det är inte samma sammanhållning och medarbetarna är inte på plats lika 
mycket. Många jobbar mer för sig själva än för organisationen som helhet. Han anser 
att förändringen har gått i en negativ riktning. 
 
Karin har upplevt många kulturkrockar. De stötte på många konflikter och det blir så 
när två motstridiga åsikter möter varandra, säger Karin. Båda orterna har arbetat helt 
olika, så det har varit en lång process att försöka mötas och komma fram till något 
gemensamt, säger Karin. Vidare tycker Karin att det i början var mycket svårt att 
komma överens, men att man nu har hittat en ganska bra kultur som fungerar. De har 
kommit fram till att de inte kan jobba exakt likadant, så istället säger Karin att de har 
kompromissat. Karin anser att kulturen inte är svår att ändra på om man har en bra 
ledning som har höga kunskaper och andra kompetenser. 
 
Johan menar att resan genom fusionen blivit ”jobbigare” eftersom Växjö redan var 
ett universitet medan Kalmar var en högskola. Kulturerna var olika. Eftersom 
Linnéuniversitetet är betydligt större, är det svårare att ta kontakt med andra nu. Det 
har resulterat i mindre samarbete och allt känns opersonligare. Eftersom två kulturer 
blandats samman, har det varit svårt att hitta en ny gemensam linje, menar Johan. 
Sammanslagningen har påverkat honom negativt. Vidare berättar Johan: “När vi 
skulle sätta oss ner och komma överens om hur man ska jobba så fanns det mycket olika 
uppfattningar och allt detta ledde till konflikter, vilket beror på att alla är från olika 
verksamheter. Det blev fullt krig och massa med konflikter med personalen från 
Kalmar”. Johan menar att organisationskulturen är svår att ändra på eftersom varje 
individ är unik. 

Emma hävdar att Växjö Universitet och Högskolan i Kalmar har olika akademiska 
kulturer, det vill säga olika bakgrunder, förutsättningar och olika uppfattningar kan 
leda till en kulturkrock. Det kanske inte är enkelt att ändra på organisationskulturen, 
men det är inte heller omöjligt att ändra på den. Det kan ledningen genomföra med 
hjälp av god kunskap och tillräckligt med resurser. När man är van att arbeta på ett 
visst sätt som fungerar bra och plötsligt får ett helt nytt arbetssätt efter fusionen gör 
att det kan leda till vissa svårigheter. Emma tror att om man verkligen vill förstå och 
acceptera verksamhetsprocessen så måste man förstå systemet från avstånd. 

4.6 Syn på framtiden  
Per tror att det med tiden kommer att bli mer uppdelat mellan Växjö och Kalmar, det 
vill säga att vissa utbildningar bara kommer att finnas på den ena orten. På det sättet 
blir det mindre samarbete, eftersom man koncentrerar sig på vad som på den egna 
orten. Fusionens styrkor enligt Per är att vara större, mer synlig och att lättare kunna 
dra till sig externa forskningsmedel. Svagheterna i den nya organisationen är dock att 
man inte lyckas dra nytta av den storleken. Då blir de endast större men mindre 
effektiva och har sämre kvalité, men om de skulle kunna utnyttja den större storleken 
så vore ju fusionen lyckad på många sätt, säger Per. 
 
Karin tycker att det är både positivt och negativt med att de blev större. Hon ser 
positivt på framtiden tillsammans med Linnéuniversitetet. Det positiva enligt Karin 
är att de får ett ökat söktryck utifrån till Linnéuniversitetets hemsida och fler 
studenter på universitet. Svagheten är att de är uppdelade på två orter. 
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Johan beskriver att förändringsarbetet hade kunnat göras bättre om man hade haft en 
institution på endast ett ställe. Idag har man blandat dem. Exempelvis finns 
nationalekonomi och företagsekonomi på båda orterna. Han tror det skulle ha varit 
bättre om man delade upp ämnena mellan Växjö och Kalmar. Det positiva med 
förändringen är att Linnéuniversitetet har blivit större och starkare. Johan hoppas att 
Linnéuniversitetet utvecklas och förbättras i framtiden. 
 
Emma beskriver att det positiva med förändringsprocessen är att Linnéuniversitetet 
har blivit större och starkare. Sammanslagningen har lett till ökad uppmärksamhet 
både nationellt och internationellt, samt ökad status. Man har lyckats bra enligt 
forskningsrankningar samt studentbarometrar. En till fördel är om studenten missar 
en examination i Växjö så har studenten möjlighet att göra den i Kalmar, och vice 
versa. Emma ser positivt på den framtida utvecklingen för Linnéuniversitetet. Hon 
menar att Linnéuniversitetet har lyckats rätt bra på kort tid samt att verksamheten 
känns ung, fräsch och attraktiv. Det negativa med förändringsprocessen är att få allt 
att fungera, vilket är en utmaning på de två orterna då det är 10 mil emellan. 

Emma hade önskat att processen kring fusionen mellan Växjö och Kalmar hade varit 
tydligare och genomförts steg för steg. Emma anser att man borde ha haft en starkare 
ledning som talar om hur saker och ting ska ske. Det är viktigt att ha tålamod för att 
saker ska kunna fungera bättre, säger Emma. 

4.7 Sammanfattning av den empiriska undersökningen 
Den empiriska undersökningen visar att respondenternas reaktioner efter fusionen 
uppvisar betydande variation. För att fånga upp detta har det i tabell 2 nedan 
sammanfattas svaren från varje enskild respondent. Detta för bättre att förstå 
skillnaden mellan respondenterna. Detta är en kort sammanfattning som berör de 
viktigaste områdena. Tabell 2 visar att lärarna och administratörerna har upplevt 
fusionen mer negativt än positivt. 
 
0 betyder att respondenten varken är positiv eller negativ inställd till fusionen.  
+ betyder att respondenten är positiv. 
- betyder att respondenten är negativ.  
+/- betyder att respondenten upplever fusionen både positivt och negativt. 
 
 Per lärare 

i 
Kalmar 

Karin 
administratör i 

Kalmar 

Johan 
lärare i 
Växjö 

Emma 
administratör i 

Växjö 
Generellt: Inställning fusion +/- +/- - - 
Generellt: Framtida utmaningar +/- +/- +/- + 

Påverkan m.h.t. olika 
organisationskulturer 

- +/- - 0 

Ledningens agerande, 
Kommunikation/Information 

+/- + +/- - 

Påverkan på 
arbetstillfredsställelse 

- 0 - 0 

 
Tabell 2 Sammanfattning av den enskilda respondentens inställning (positiv/negativ) 
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Dessutom har en mera generell sammanfattning gjorts. I denna sammanfattning 
relateras respondenternas svar till de tre frågorna som formulerats i syftet med 
uppsatsen. Det kan vara bra att upprepa att statistiskt sett är det ett väldigt litet 
underlag med bara fyra respondenter. Därmed kan svaren från respondenterna inte 
sägas vara representativa för medarbetarna på universitet generellt sett. Detta har 
redan förklarats tidigare i uppsatsen. Emellertid kommer varje enskild respondent att 
representera en indikation på förhållningssättet till de tre huvudfrågor. Varje 
respondent kommer därmed representera ett universitet (Kalmar eller Växjö) och en 
befattning (administratör eller lärare).  

Det har även införts en rubrik med ”generella frågor” för att fånga upp aspekt som 
kan vara intressante för uppsatsen men som inte fångats upp under de tre 
huvudfrågorna. Sammanfattningen redovisas i tabell 3 nedan. 

 Sammanfattning 

Generella 
observationer 

Speciellt på administratörsidan klagades det på att det inte gavs 
utrymme för de anställde deltagande i förändringsprocessen. En av 
lärarna fick delta, men det verkar bero på hans specielle position och 
inte ett generellt uttryck för lärarnas möjlighet att delta.  

Nya universitetet har ännu inte lyckats dra nytta av sin nya storlek. 
Tre av våra respondenter ser dock ljust på Linnéuniversitetets 
framtid och hoppas även på förbättringar. En möjlighet skulle vara 
att specialisera sig i områden och samla på bara ett ställe i stället för 
att ha dubbla kurser på allt. 
En skepsis och oro fanns bland av respondenterna inför fusionen. 

Hur upplevde 
medarbetarna 
organisationskulturens 
förändring vid 
sammanslagning? 
 

Stor samstämmighet på denna punkt. Alla var eniga om att två olika 
universitetskulturer har sats ihop utan att förenas på ett lyckat sätt 
när det gäller en gemensam kultur. Ett resultat av detta är bland 
annat brist på samarbete, där folk jobbar mer åt sig själva än för 
organisationen. Det har även lett till konflikter mellan anställde. En 
trolig anledning till att problemet uppstod med sådan kraft, är att det 
funnits brist på kunskap om detta potentiella problem i ledningen 
under planeringsfasen, och att ingen beredskap sen fanns för att 
hantera detta när det uppstod. Problemet verkar vara störst för 
lärarna. På administratörsidan finns en uppfattning om att problemet 
skulle gå att lösa om ledningen skulle satsa mera resurser i frågan. 
Bland lärarna finns en större tveksamhet om att det går att lösa 
problemet  

Hur kommunicerades 
fusionen av ledningen? 
 

Det verkade finnas två huvudfrågor här, dels om kommunikationen 
om varför fusionen skulle genomföras och sedan de praktiska 
detaljerna under fusionens gång med hänsyn till bland annat 
arbetsrutiner. På den första frågan var det stor samstämmighet om att 
ledningen har misslyckats med att på ett tillfredsställande sätt 
kommunicera varför fusionen skulle genomföras. Detta har gjort att 
det finns kvar en frustration och missnöje hos flera anställde som 
tyckte att universiteten fungerade alldeles utmärkt innan 
sammanslagningen. När det gäller andra frågan om de mera 
praktiska detaljerna var även denna bristfällig på flera sätt. 
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Tabell 3 Sammanställning av resultat från fyra intervjuer 

 

 

Organisationen har här inte informerat medarbetarna tillräckligt om 
vad som skulle hända i arbetsprocessen, och det upplevdes som 
negativt bland medarbetarna. Det blev klagat på oklara 
kommunikationsvägar, brist i information, och på vilket tidpunkt 
informationen kom fram till olika medarbetare.    

Hur påverkade 
fusionen 
medarbetarnas 
arbetstillfredsställelse? 

För allas del verkar arbetsbelastningen ha ökat. Mest påverkat verkar 
dock lärarna som utryckt stress uppstått och påverkningar även på 
hälsan initialt under fusionsprocessen. Det stora problemet verkar 
dock vara konflikterna som uppstår på grund av kulturskillnaderna 
mellan de två universitet. Konflikterna i sig ledat till en sämre 
arbetsmiljö. En av lärarna anser också att bristen på förståelse till 
varför en fusion har genomförts minskar medarbetares 
arbetstillfredsställelse och individens attityd till arbetet. På 
administratörsidan verkar det dock fungera bättre. Initialt var det 
problem med stress men nu verkar läget ha stabiliserat sig. 
Administratörerna har försökt att anpassa sig efter förändringarna 
och trivs med sitt arbete 
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5 Analys 

5.1 Organisationsförändringar 
Vi var intresserade av hur medarbetarna upplever att organisationskulturen påverkar 
dem i samband med en organisationsförändring. Alvesson och Sveningsson anser att 
motivation och engagemang bland medarbetarna ligger bakom förändringar i 
organisationskulturen (Alvesson & Sveningsson, 2011).  
 
Alvesson och Sveningsson (2011) hävdar att en organisationsförändring kan 
påverkas negativt av kulturen i de olika organisationerna. Det stämmer bra med 
respondenters svar. När medarbetarna från både Växjö och Kalmar skulle samarbeta 
fanns det stora olikheter i synen på hur man skulle komma överens. De inblandade 
kom från olika verksamheter, med olika traditioner, uppfattningar och värderingar. 
Vidare hävdar Alvesson och Sveningsson att kultur handlar om att individer i en 
grupp tolkar något på ett likartat sätt i motsats till andra gruppers tolkningar. Detta 
stämmer också väl överens med vår empiri. 
 
Vidare ser Alvesson och Sveningsson (2011) organisationens identitet som nära 
förknippad med dess kultur. Identitetsskillnaderna mellan högskolorna i Växjö och 
Kalmar är tydliga i vår undersökning - ”Kalmar är Kalmar och Växjö är Växjö” som 
en av respondenterna säger - och det framstår i undersökningen som att lärosätena 
har både olika och stark identitet. Vid skapande av Linnéuniversitetet fanns det alltså 
risk för problem då medarbetarna höll fast vid sina ursprungliga identiteter. Kanske 
kan man säga att Linnéuniversitet idag har två olika kulturer eftersom kulturerna i de 
två samgående organisationerna skiljde sig åt på flera punkter, och att dessa 
skillnader ännu inte har försvunnit.  
 
En av respondenterna hävdar, att när man är van att arbeta på ett visst sätt som 
fungerar bra och plötsligt får ett helt nytt arbetssätt efter fusionen kan det leda till 
svårigheter. Detta stämmer väl med exempelvis Bruzelius och Skärvad (2011), som 
beskriver att om man ska förstå ett nytt system eller ny verksamhetsprocess inom en 
organisation så måste man förstå systemet från flera perspektiv och utgångspunkter.  
 
Det finns fler olika sätt att förstå kulturkrockarna på. Hofstede et al. (2011) menar att 
det i varje individ finns ett inbyggt mönster av tankar, känslor och sätt att agera som 
har lärts in under hela individens livstid, vilket också leder till en kulturkrock mellan 
individerna. Detta stämmer väl överens med två av våra respondenters åsikter. På 
grund av olika uppfattningar och värderingar inom den nya verksamheten så 
upplevde en av dessa respondenter många kulturkrockar som har lett till konflikter 
bland medarbetarna. Vidare ansåg den andra av dessa respondenter att Växjö 
universitet och Högskolan i Kalmar har olika akademiska kulturer som orsakar 
kulturkrocken mellan medarbetarna. 
 

5.2 Ledarskap 
En kärna i ledarskap är att påverka samspelet mellan en ledare och medarbetare samt 
få medarbetarna att arbeta för verksamhetens mål. Som framgick av teoriavsnittet är 
det viktigt att kommunikationen i organisationen är bra. Vår andra huvudfråga i 



 

 25 

uppsatsen handlar om ledningens kompetens att kommunicera fusionens mål till 
medarbetarna. Ger ledningen stöd till medarbetarna under förändringsprocessen?  
 
Alvesson och Sveningsson (2011) hävdar att ledningen har stor möjlighet att 
förändra organisationskulturen om den har tillräckligt med kunskap och resurser. 
Detta stämmer överens med svaren från två av våra respondenter. Däremot anser den 
ena av dem att kulturen inte är svår att ändra på om man har en bra ledning som har 
höga kunskaper och andra kompetenser. Den andra respondenten anser att det kanske 
inte är enkelt att ändra på organisationskulturen, men det är inte heller omöjligt att 
ändra på den. Det kan ledningen genomföra med hjälp av god kunskap och 
tillräckligt med resurser. 
 
Fäldt (2010) hävdar att individerna som går igenom en organisationsförändring kan 
påverkas negativt eller positivt samt mittemellan, beroende både på interna och 
externa faktorer. Det innebär att vissa förhållanden kan påverka människans 
upplevelse på grund av den psykosociala arbetsmiljön som motsvarar egenkontroll, 
delaktighet och inflytande. Angelöw (1991) anser att om medarbetarna deltar aktivt i 
förändringsarbetet kommer det ske mindre motstånd mot ledningen och ökat 
engagemang. Detta stämmer bra med den respondent som talar om att ledningen inte 
frågade medarbetarna om vad de tyckte om den nya sammanslagningen, utan att det 
bara kom ett beslut om att det skulle bli ett gemensamt universitet mellan Växjö 
universitet och Högskolan i Kalmar.  
 
Nilsson et al. (2011) betonar att det finns två huvudsakliga styrsätt vid en 
organisationsförändring, top-down och bottom-top. Top-down och den toppstyrda 
förändringsstrategin handlar om att ledningen fattade beslut och hanterade 
förändringar i verksamheten. Tillsammans finner ledningen en bra lösning för 
problemet i organisationen på kort sikt, för att processen ska kunna gå så snabbt som 
möjligt ser de till att få så lite människor inblandade innan den presenteras. Denna 
typ av förändringsstrategi möter ofta motstånd av de anställda eftersom de inte får 
vara med i diskussionerna om förändringen, vilket stämmer överens med vad den 
nyss nämnda respondenten berättar. 
 
Dock är det inte alltid lätt för ledningen att förmedla till medarbetarna vad de 
kommer möta, eftersom ledningen helt enkelt inte vet vad förändringen kommer att 
tillföra. Detta minskar givetvis möjligheten för ledningen att kunna kommunicera 
med medarbetarna. När medarbetarna inte får någon information skapar det ett 
osäkert läge angående deras framtid i organisationen (Schweiger & DeNisi, 1991). 
Detta instämmer bra med ovannämnda respondenten, som betonar att hon inte har 
fått tillräckligt med stöd från ledningen, eftersom ingen visste vad man hade kunnat 
förvänta sig. Eftersom det var en ganska stor omorganisation tror hon inte heller att 
ledningen visste hur man skulle agera. När fusionen skedde mellan Växjö och 
Kalmar hade respondenten önskat sig att fusionsprocessen varit tydligare, det vill att 
man förstått stegen i processen. Vidare anser respondenten att man borde ha haft en 
starkare ledning som berättade hur saker och ting ska ske. 
 
Effektiv kommunikation minskar de anställdas osäkerhet och ökar de anställdas 
benägenhet att acceptera förändringar. Kommunikationens betydelse bör inte 
underskattas då den påverkar anställdas reaktioner (Wittig, 2012). Mängden och 
kvalitén på informationen som kommuniceras till de anställda kan påverka hur de 
reagerar. Detta stämmer väl överens med vad en respondent berättar, som berättar att 
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hans situation var speciell eftersom han var nära ledningen och fick delta i vissa 
beslut. Därför hade han det ganska bra jämfört med hans arbetskamrater som hade 
kanske det svårt att förstå och acceptera de nya förändringarna. En annan respondent 
anser att kommunikation och organiseringen blev mycket sämre när man hamnade på 
två orter med ganska långt avstånd emellan. Det blev krångligare att organisera 
saker, och man träffade inte varandra lika ofta. När man har sin verksamhet på en ort 
bryr man sig inte speciellt mycket vad som händer på den andra orten. 
 
Tre av våra respondenter tycker att kommunikationen mellan ledning och 
medarbetarna var dålig, vilket var en stor förändring från innan sammanslagningen, 
då de ansåg att kommunikationen var väldigt bra. Respondenternas reaktioner på 
ledningens stöd ändrades från att vara positiva till negativa. Två respondenter tycker 
inte det blir en naturlig kontakt mellan medarbetarna när de är så långt ifrån 
respektive ort. En av respondenterna säger rakt ut att man har sin verksamhet på en 
ort och inte bryr sig speciellt mycket vad som händer på den andra orten. 
Respondenterna tycker inte att ledningen förde fram syftet bakom sammanslagningen 
mellan Växjö universitet och Högskolan i Kalmar. En respondent uttryckte det som 
att förståelsen för varför sammanslagningen skulle ske tappades bort under resans 
gång. Många medarbetare undrade varför sammanslagningen blev till. Processen 
gick för fort, säger en respondent, och det kan ha varit ett misstag av ledningen. Brist 
på information och kommunikation fick konsekvenser för de anställda att inte känna 
sig tillräckligt motiverade.  
 

5.3 Arbetstillfredsställelse 
Ett socialt system är mer än det faktum att individer samarbetar, utan inkluderar även 
motiven bakom mänskliga beslut och handlingar (Bruzelius & Skärvad, 2011). De 
beskriver att det är viktigt att förstå verkligheten och problemen utifrån den enskildes 
mänskliga förutsättningar för att kunna lyckas i det nya systemet. Ett exempel på 
sådana förutsättningar kan vara en respondent, som inte har behövt pendla mellan 
Växjö och Kalmar, men som ibland har besökt respektive ort på grund av möten. 
Vissa av Karins kollegor har börjat acceptera och förstå verkligheten, samt valt att 
följa strömmen för att kunna trivas i den nya verksamheten. 
 
Angelöw (1991) poängterar hur viktigt det är med delaktighet när det handlar om 
medarbetarnas attityd till förändringar samt sociala orsaker till varför medarbetarna 
gör motstånd eller tvärtom till organisationsförändringar. Om exempelvis en 
medarbetare blir tillsagd att flytta till ett annat område eller byta avdelning, så kan 
det leda till att personen reagerar negativt eftersom den kontinuerliga kontakten med 
kollegorna hotas. Detta anses leda till allvarliga konsekvenser eftersom de sociala 
relationerna är viktig för hälsan och välbefinnandet. En av respondenterna har haft 
kollegor som har påverkats negativt eftersom de har tvingats att pendla mellan 
orterna för att behålla sin anställning, och några av dem är osäkra på om de kommer 
stanna kvar i verksamheten.  
 
Otillräckligt med stöd från kollegor, chefer och ledningen kan få negativ effekt på 
hälsan (Angelöw, 1991). Omorganisationen har särskilt påverkat en av respondenters 
hälsa och välbefinnande negativt; i början av förändringsprocessen berättar han att 
han blev mycket sliten både fysiskt och mentalt. En annan respondent tycker att 
fusionen har påverkat hälsan och välbefinnandet bara ibland under själva 
förändringsprocessen, men inte på lång sikt. En eventuellt bidragande orsak till 
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sämre hälsa tror vi också kan vara att personalen inte längre kan utnyttja motions- 
och friskvårdsförmåner. 
 
Respondenternas initiala inställning till fusionen skiljer sig inte så mycket åt. 
Majoriteten av respondenterna var mycket skeptiska och tveksamma till varför en 
fusion behövdes, eftersom de tyckte att verksamheten fungerade bra tidigare. En 
respondent uttryckte oro över att hennes institution skulle kunna påverkas negativt. 
En annan respondent påpekade att de innan fusionen hade de en bra arbetssituation 
på Högskolan i Kalmar. Hon tyckte inte deras verksamhet hade behov till en 
sammanslagning eftersom högskolan fungerade bra. Därför var hon tveksam och 
skeptiskt. 
 
Enligt Angelöw (1991) kan en organisationsförändring leda till att det uppstår olika 
typer av reaktioner bland de berörda. En av dem är stress. Schweiger och Weber 
(1989) uppger att stress uppstår bland annat på grund av kommunikationsbrist och 
osäkerhet. Det kan skapa svåra situationer om individernas hälsa och attityd till 
förändringen. Respondenterna i vår undersökning kände sig också stressade och 
osäkra i samband med fusionen. Individer kan reagera på olika sätt i dessa 
situationer: vissa känner inte någon negativ påverkan på stress, medan andra tycker 
att deras arbetsvardag påverkas väldigt negativt. Trots att respondenterna reagerar 
olika på förändringen har alla uttryckt sig om en viss grad av osäkerhet och oklarhet 
på arbetsplatsen, och även en del av dem i privatlivet. En av respondenterna 
berättade att det var hårt arbete och mycket som skulle göras, så det uppstod mycket 
konflikter. Omorganisationen tog mycket tid och kraft. Arbetsbelastningen 
påverkade respondenten negativt de första tre åren efter sammanslagningen. 
 
Palm (2000) beskriver att hög arbetsbelastning och mycket stress hos individen leder 
till att sjukskrivningar ofta förekommer i arbetslivet. När människor tvingas flytta till 
en annan ort eller byta avdelning, så kan det leda till en negativ reaktion. Några av 
respondenternas kollegor hade påverkats negativt eftersom de har tvingats pendla 
mellan orterna för att behålla sin anställning. Några av dem var osäkra över om de 
kommer att stanna kvar i verksamheten på grund av detta, då sjukfrånvaron har ökat 
de senaste åren. 
 
En av respondenterna berättar att på grund av hård arbetsbelastning så uppstod det 
mycket konflikter i sammanslagningen som tog mycket tid och kraft. De fick starta 
från noll med frågorna vem som ska bli chef, hur avdelningar ska se ut, 
utbildningsplaner, och kursplanerna se ut. Även en annan av respondenterna berättar 
att det har varit en hög arbetsbelastning och mycket stress vid genomförandet av 
sammanslagningen. 
 

5.4 Sammanfattning av analys 
Respondenternas upplevelser av sammanslagningen var inte särskilt positiva i början 
och det fanns en hel del negativa reaktioner bland dem. Bilden är dock blandad, med 
skillnader mellan yrkeskategorierna. Det finns hopp om en ljus framtid för 
Linnéuniversitetet bland vissa respondenter, där en respondent lyfter fram att 
sammanslagningen har lett till ökad uppmärksamhet både nationellt och 
internationellt, och att universitetet ger möjlighet till att kunna driva 
forskarutbildningar samt få ökad status. Vi fann även att respondenterna från Kalmar 
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upplever en slags stolthet, eftersom de blev uppgraderade från en högskola till 
universitet, samt att organisationen blev större. 
 
En huvudfråga har varit hur medarbetarna upplever organisationskulturens 
förändring vid sammanslagningen. Det framgår av vår undersökning att man 
fortfarande inte har kunnat skapa en gemensam kultur efter fusionen. Enligt en 
respondent ska man ha tålamod och att allt har sin tid. När två kulturer slås samman 
kan det leda till motstånd mot en fusion. Alvesson och Sveningsson (2011) menar att 
det går att förändra kulturen om det finns tillräckligt med kunskap och resurser hos 
ledningen. När två organisationer är starkt symboliskt laddade kan det vara bra att 
försöka hitta en gemensam symbol, för att undvika motstånd. Då får medarbetarna en 
upplevelse att de är en del av den nya verksamheten. Av vår empiri drar vi slutsatsen 
att medarbetarna ännu upplever att kulturen skiljer sig åt mellan de olika lärosätena, 
då det finns mycket motstånd och stress bland medarbetarna.  
 
En orsak till att stress och oro har uppstått bland de anställda är, enligt 
respondenterna, bristande information i ett tidigt skede av förändringsprocessen. Det 
kan ställas mot det som framgår i teorikapitlet, vikten av riklig och direkt 
information vid förändringsarbete, att om medarbetarna inte får information skapar 
det osäkerhet angående deras framtid i organisationen. En respondent har fått 
tillräckligt med stöd från ledningen under själva förändringsprocessen, men inte 
information om varför en fusion skulle genomföras. Ledningen har på ett mindre bra 
sätt framfört syftet och målet med sammanslagningen enligt våra respondenter. Det 
bidrog till att osäkerheten ökade bland medarbetarna. 
 
När det gäller huvudfrågan om vilka faktorer som påverkar respondenternas 
arbetstillfredsställelse har vi inte funnit någon större skillnad mellan orterna. Det vi 
har observerat är att lärarna har märkt en tydlig negativ effekt på hälsa och 
välbefinnande, medan administratörerna inte har upplevt någon märkbar förändring. 
En tänkbar förklaring är att lärarna har högre status i organisationen, och därmed mer 
att förlora än administratörerna, och har varit mer involverade i 
förändringsprocessen. Vi har dessutom sett att alla våra fyra respondenter har upplevt 
en hög arbetsbelastning, vilket har lett till en låg arbetstillfredsställelse. På det stora 
hela har pendling och byte av miljö inte visat sig vara några större problem för 
respondenterna. I vår undersökning har ingen av dem behövt förflyttas till en annan 
ort permanent till följd av fusionen. Vi tror att det hade kunnat uppstå problem ifall 
personalen hade behövt flytta permanent, i vilket fall den sociala tryggheten hade 
kunnat påverkas. 
 
Slutligen, när det gäller huvudfrågan om hur ledningen kommunicerar fusionen till 
medarbetarna, är det uppenbart att det funnits stora brister som påverkat våra 
respondenter. I synnerhet gäller detta ledningens förmåga att kommunicera syftet 
med fusionen.  
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6 Slutsatser  

Syftet med denna uppsats är att få ökad förståelse för hur medarbetare inom två 
organisationer upplever förändringsarbetet vid en fusion. Det första klara resultat är 
att det är två olika organisationskulturer som slagits ihop där det funnits 
identitetsskillnader mellan högskolorna. Detta har i sin tur lett till konflikter och 
kulturkrock mellan individerna. Detta verkar vara ett problem som inte 
uppmärksammats från början av ledningen i samband med fusionsplaneringen. Dessa 
två olika kulturer verkar leva vidare parallellt idag på Linnéuniversitetet. 
 
En annan fråga som lyfts fram är hur ledarskapet har fungerat under fusionen. Hur 
ledarskapet hanteras är väldigt centralt för en lyckad fusion. Det ifrågasattes om 
ledningen skulle kunna ha gjort ett bättre jobb med att förena de olika 
organisationskulturerna. Om detta fanns delade meningar. Dock verkar 
huvudproblemet varit att ledningen inte varit medveten om att sådana problem skulle 
kunna uppstå. Vidare verkar det också som att ett så kallat top-down styrsätt har 
används där medarbetarna inte fått vara tillräckligt delaktiga i hur 
förändringsprocessen gick till. Tillräckligt med stöd från ledning till medarbetare var 
en annan punkt som det klagades på och som tydligen kunde ha hanterats på ett 
bättre sätt. Ledningen hade tidigare haft en bra kommunikation med sina 
medarbetare, innan fusionen, men efter fusionen blev kommunikationen avsevärd 
sämre, vilket bland annat har gett konsekvensen att flera medarbetare minskat sin 
motivation.  
 
Ett annat tydligt resultat i uppsatsen är att kommunikationen upplevs som bristfällig 
av respondenterna. Som nämnts ovan är detta inte förvånande mot bakgrund av 
tidigare forskning, utan snarare vad man kan förvänta sig. Särskilt anser 
respondenterna att målet för fusionen var oklart, vilket är något som framstår som 
mycket viktigt att kommunicera tydligt. Vi noterar att det officiellt fanns en tydlig 
målsättning med sammanslagningen, men trots detta ansåg respondenterna att det 
fanns oklarheter. En möjlig förklaring är att det fanns en bakomliggande orsak till 
fusionen som ledningen inte ville tala så högt om, och att detta resulterade i 
förvirring i organisationen eftersom den officiella anledningen inte upplevdes som 
trovärdig. 
 
Undersökningen visar också att det var större skillnad mellan yrkesgrupperna än 
mellan lärosätena när det gäller hur fusionen uppfattades, trots att lärosätena hade 
olika status innan fusionen. Som beskrevs i teoridelen anser Giessner et al. (2006) att 
fusioner kan misslyckas beroende på att de ingående organisationerna har olika 
status. En naturlig fråga är om samma förhållande gäller för yrkesgrupper. Kan 
skillnaden mellan lärare och administratörer i vår undersökning bero på att de har 
olika status?  
 
När det gäller arbetstillfredsställelsen har denna påverkats negativt på flera områden. 
Att utöka arbetsplatsen till två geografiskt olika belagda områden har ledd till ökat 
behov av pendling för flera. Den största negativa påverkan verkar dock varit psykisk 
på grund av stress och oro över vad som kommer hända i framtiden, om den aktuella 
institutionen kommer finnas kvar. Det tidigare nämnda problemet med de olika 
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organisationskulturerna har också haft en stor inverkan på arbetsglädjen eftersom 
flera konflikter har uppstått mellan medarbetare, och hela den stora extra 
arbetsbördan med att skapa och inarbeta nya gemensamma arbetsrutiner. 
 
En viktig och kanske den största konklusion från studien är att även om fusionen i sig 
kanske var oundviklig på grund av marknadsförhållande, då borde flera av de 
uppkomna problemen kunna ha undvikits genom en bättre planerad process från 
ledningens sida. Mycket tyder på att ledningen inte ens var medveten om vilka typ av 
problem som kunde uppstå i en så stor fusionsprocess. 
 
Sammanfattningsvis kan det dock påpekas att trots alla problem, även de kvarstående 
med olika organisationskulturer och identitetsskillnader, anser respondenterna att det 
är tala om övergångsproblem och att det säkert kommer fungera bra med tiden.  
 
Det är oklart om den större storleken av den nya organisationen har haft positiv eller 
negativ effekt. Enligt en respondent har den större storleken inneburit att det är 
svårare att ta kontakt med de andra medarbetarna, och detta har resulterat i allt 
mindre samarbete och att allt känns opersonligare. Däremot ger några respondenter 
uttryck för att större storlek ger mer stolthet.  
 

6.1 Egna tankar runt uppsatsen 
Forskningsekonomiska skäl har gjort det nödvändigt att begränsa urvalet av 
respondenter. Uppsatsen har dock inte haft som syfte att ge heltäckande svar. En 
fallstudie i kombination med semistrukturerade intervjuer har visat sig väl lämpat för 
att få nya, intressanta vinklar på befintlig teori och hypoteser för vidare forskning. 
Genom att ge utrymme för respondenterna att svara mer fritt än vid en heltäckande 
enkätundersökning, eller vid mer strukturerade intervjuer, har våra respondenter 
kunnat ge svar som faller bortanför våra föreställningar och teorier. När det gäller 
reliabilitet förhåller det sig möjligen annorlunda. En upprepad undersökning med 
andra respondenter hade kunnat ge andra resultat i vissa avseenden, även om vi 
exempelvis anser det osannolikt att upplevelsen av den tydliga bristen på 
kommunikation skulle beskrivas annorlunda av andra respondenter.  
 
Vårt urval av teori och tidigare forskning på området hade kunnat vara annorlunda 
eller mer omfattande. Inom ramen för en kandidatuppsats är det dock i princip 
omöjligt att ge en heltäckande bild av teori och tidigare forskning. Det ligger därför i 
sakens natur att det teoretiska ramverket hade kunnat vara något annorlunda.  
 
Vi har frågat våra respondenter både om vad de upplevde i början på fusionen, hur de 
upplever den nu, och vad de tror om framtiden. Man kan ställa sig frågan om 
metoden i uppsatsen tillåter oss att beskriva en process. Vi ser dock två problem med 
detta. För det första är att processen pågående. Det är uppenbart från respondenternas 
berättelser att kulturerna i de två fusionerade organisationerna ännu inte har 
integrerats. Det andra är det källkritiska samtidighetskriteriet, alltså det faktum att 
våra respondenter är beroende av att de återkalla minnesbilder från fusionens tidigare 
skeden. En studie som även använder arkivmaterial som primärkälla, och skriven en 
längre tid efter fusionen, vore därför ännu bättre lämpad för att beskriva en process.  
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Ytterligare två möjliga källkritiska problem bör nämnas. Det är möjligt att lärarna 
och administratörerna har olika förmåga att berätta om sina upplevelser, och att detta 
kan ligga bakom att vi ser skillnader mellan yrkesgrupperna. Språklig förmåga, 
självförtroende och högre status i organisationerna kan göra att lärarna utvecklar sina 
tankar mer. Vi hoppas ändå att vi har lyckats dra slutsatser baserat på det sakliga 
innehållet i intervjuerna. Till sist, när respondenterna uttalar sig om vad andra 
medarbetare upplevt är de sekundärkällor och felet kan därmed bli större.  
 

6.2 Förslag till vidare forskning  
Vår undersökning har gett oss mer kunskaper och förståelse för 
organisationsförändringar och hur individerna reagerar vid en fusion. Mer specifikt 
har undersökningen skapat två hypoteser som är viktiga att utforska i vidare 
forskning om just fusioner av lärosäten. För det första framgår det att målet för 
fusionen var särskilt oklart för våra respondenter. Gäller detta i allmänhet när en 
högskola och ett universitet fusionerar? Det andra hypotesen att det i allmänhet är 
skillnad mellan yrkesgrupper med olika status när högskolor fusionerar, och att 
denna skillnad beror på att exempelvis lärarnas status är hotad. Om den inte beror på 
det, vad kan denna skillnad istället bero på? För få veta mer kan man dels undersöka 
fler högskolor och använda fler respondenter för att öka reliabiliteten. Man kan dock 
även tänka sig att använda andra metoder, exempelvis enkätundersökningar eller 
kvantitativa metoder, exempelvis genom att använda sjukskrivningsstatistik.  
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Bilaga A: Intervjufrågor 

1. Vad består dina huvudsakliga arbetsuppgifter av?  
2. Hur var din ursprungliga inställning till fusionen?  
3. Har det skett några konkreta förändringar i dina arbetsuppgifter till följd av 
fusionen? 
-(Om ja) Hur upplever du dem (positivt/negativt)? 
4. Har arbetsbelastningen påverkats till följd av sammanslagningen? 
5. Behöver du pendla mellan Växjö och Kalmar? 
6. Hur har informationen och kommunikationen fungerat under fusionen? 
7. Upplever du att du har haft möjlighet att delta i förändringsprocessen? 
8. Upplever du att du har fått ett tillräckligt stöd från ledningen under 
förändringsprocessen? 
9. Hur mycket, anser du, att ledningen har bidragit till ökad förståelse för 
sammanslagningen? 
10. Har det skett några stora förändringar som du inte blev informerad om? 
11. Skulle du påstå att din hälsa eller välbefinnande har påverkats av processen med 
omorganisationen? (positivt/negativt)? 
12. Upplever du att organisationskulturen har förändrats sedan omorganisationen? 
13. Har fusionen medfört svårigheter i arbetet till följd av de två lärosätenas olika 
kulturer? 
14. Vad anser du är positivt/negativt med förändringen? 
15. Har förändringen från högskola till universitet påverkat dig och din egen 
arbetstillfredsställelse? (Endast till respondenter från Kalmar) 
16. Hur är din generella syn på fusionen till Linnéuniversitetet idag? 
17. Anser du att någonting gällande förändringsarbetet hade kunnat göras bättre? 
18. Hur tror du att samarbetet inom Linnéuniversitetet kommer att utvecklas? 
19. Vad tror du om fusionens styrkor och svagheter ur ett framtidsperspektiv? 
 
 
 
 


