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Sammanfattning 
 
Den första januari 2010 kommer portarna till det nya Linnéuniversitetet att slås upp. 
Universitetet är en fusion mellan Högskolan i Kalmar och Växjö Universitet. Under 
hösten 2008 har förberedelserna för fusionen pågått för fullt och ett förslag till en ny 
organisation finns i skrivandets stund. Bland anställda i organisationerna är dock 
intresset svalt. Fusionen förväntas inte komma att påverka speciellt mycket och många 
väljer att ställa sig utanför den process som pågår. Det engagemang som finns är på 
institutionsnivå och möjligheterna att utöka dialogen, för att sträcka sig över mindre 
grupperingars gränser, tas inte omhand av ledningen. Medarbetarna har ett distanserat 
förhållande till dem som leder fusionen och kommunikation som utkommer centralt 
väljs bort. 
 
Studien är ett resultat av ett dussin intervjuer med personer på olika nivåer inom de båda 
fusionerande organisationerna. Dessa kompletteras av en mindre innehållsanalys samt 
en deltagande observation på ett möte om fusionen. Förutom det ligger även dokument 
rörande fusionen, rektorernas bloggar och kommentarerna de fått på sina inlägg samt en 
arbetsmiljöundersökning från Växjö Universitet till grund för resultaten. 
 
Syftet med studien är att skapa en helhetsförståelse för processen, i det skede den 
befinner sig i vid tillfället för studien, samt öka förståelsen för de organisationsspecifika 
faktorer som påverkar kommunikationsprocessen. Det som studeras är hur individerna, 
grupperna och ledningen i organisationerna kommunicerar kring fusionen samt vad det 
är som får dem att kommunicera på det sätt de gör. Studien är i sig unik, eftersom den är 
en av internationellt sett få, som tar upp kommunikationsaspekten av denna typ av 
fusion.  
 
Studien tillhör området organisationskommunikation men den teoretiska plattformen 
kompletteras också med internationell teori om fusioner av akademiska lärosäten. 
Utgångspunkten är ett helhetsperspektiv där de tre nivåerna ledningen, gruppen och 
individen alla ges utrymme. 
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1. Inledning 
 
Inledningsvis presenteras de empiriska förutsättningarna för studien, med fokus på 
arbetet som så här långt pågått kring fusionen. Detta följs av beskrivningen av studiens 
syfte samt en kortfattad presentation av de teorier och metoder som använts. Slutligen 
redogörs för studiens avgränsningar.   
 
 
Från och med den första januari 2010 kommer Växjö Universitet och Högskolan i 
Kalmar upphöra att existera som självständiga lärosäten. De bildar då tillsammans 
Linnéuniversitetet, som ska fungera som ett fullt integrerat tvåcampusuniversitet. Det 
vill säga att lärosätena kommer att finnas kvar på nuvarande orter men ändå vara en 
organisation. Efter fusionen beräknas universitetet ha cirka tvåtusen anställda och 
ungefär femtontusen helårsstudenter. 
 
Att samordna en fusion av den här storleken är inget projekt som görs i en hand-
vändning. Den 18 juni 2008 lämnades ett förslag till regeringen där de båda lärosätena 
ansökte om att få gå samman. Men innan skrivelsen nådde så långt hade projektet med 
att fusionera pågått länge. 2004 inleddes ett samarbete mellan Växjö Universitet, Hög-
skolan i Kalmar samt Blekinge Tekniska Högskola, kallat Akademi Sydost. Projektets 
syfte var ett ökat samarbete mellan de tre lärosätena och från början var alla tre parterna 
med i diskussioner om att fusionera. Blekinge Tekniska Högskola drog sig så småning-
om ur fusionsplanerna medan de två andra lärosätena bestämde sig för att gå vidare med 
den samma.  
 
Den 27 november 2008 ställde sig regeringen bakom fusionen1 och lärosätena beräknas 
i dagsläget få 60 miljoner kronor till processen. Av dessa är 40 miljoner kronor avsatta 
för år 2009 och resterande 20 miljoner för Linnéuniversitetets första år, 2010.  
 
Den 8 december 2008 godkändes ett förslag på en organisationskommitté som kommer 
att ha beslutanderätt i det nya universitetets namn. Hur Linnéuniversitetets organisation 
kommer att se ut är i dagsläget den mest aktuella frågan. Ett förslag på hur institutioner 
ska grupperas i fakulteter2 är i skrivandets stund på remiss för att totalt 36 remiss-
instanser på de båda lärosätena ska få säga sitt. Indelningen är kritisk eftersom den är 
stommen för det blivande universitetet. Innan indelningen är gjord kan man inte börja 
planera för hur organisationens administration ska se ut och man kan inte heller klart 
säga vilka grupperingar som kommer att förbli intakta efter fusionens genomförande.  
 
                                                 
1 Regeringens kommittédirektiv finns att läsa på: 
http://www.nyttuniversitet.se/polopoly_fs/1.681!/4489%20vxu%20hik%20kommitt%C3%A9direktiv.pdf 
(hämtad den 8/12 -08) 
2 Enligt det liggande förslaget kommer institutionerna att delas upp i följande fakulteter: Hälsa, vård och 
socialt arbete, Humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomi och design, Naturvetenskap och teknik samt 
Utbildningsvetenskap. Hela förslaget finns att läsa på 
http://www.nyttuniversitet.se/polopoly_fs/1.644!/organisationsf%C3%B6rslag%20linn%C3%A9universit
etet.pdf (hämtad den 19/12 -08) 
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1.1. Förändringsorganisationens uppbyggnad  
Att fusionera lärosätena är ett arbete som kräver att man går utanför de ordinarie 
organisationsstrukturerna.3 Framförallt är detta nödvändigt på grund av det nya läro-
sätets status som myndighet, vilket medför att det redan från början måste ha en 
officiellt (det vill säga av regeringen) utsedd ledning. Denna grupp är, i skrivandets 
stund, utsedd men då den precis tillträtt har den ännu inte haft någon reell påverkan på 
processen. Det är istället styrgruppen, med rektorerna i spetsen, som har varit ytterst 
ansvariga för fusionsprocessen så här långt. Av denna anledning är rektorerna de som i 
min studie representerar ledningen.  
 
1.2. Kommunikationen om fusionen 
Det är cheferna på olika nivåer inom organisationerna som är informationsansvariga 
mot sina underordnade. Detta slås bland annat fast i direktivet för referensgruppen för 
internkommunikation4, som är en av de grupper som formats till fördel för fusions-
processen. I det avseendet litar ledningen på de traditionella kanaler som redan finns 
etablerade inom de båda organisationerna men det har också tillkommit nya kanaler för 
kommunikation om fusionen. Bland dessa är den nya hemsidan, www.nyttuniversitet.se, 
den mest utvecklade och där finns alla offentliga dokument rörande fusionen. Öppenhet 
beskrivs, både i dokument och muntligen, som ledordet för kommunikationsprocessen 
och hemsidan är ett tydligt exempel på hur man försökt skapa möjligheter för initiativ 
till eget sökande efter information.  
 
1.3. Syfte 
Syftet med min studie är att studera fusionen av Högskolan i Kalmar och Växjö 
Universitet utifrån ett kommunikationsperspektiv. Genom att applicera generella teorier 
och förhållningssätt på den, för Sverige, relativt unika företeelsen vill jag ta reda på vad 
som utmärker kommunikationsprocessen. Eftersom det finns få studier som fokuserar 
på kommunikationsaspekterna av fusioner mellan lärosäten för högre utbildning, är min 
ambition att studien ska skapa en helhetsförståelse för processen, i det skede den 
befinner sig i just nu. Jag vill också öka förståelsen för de organisationsspecifika 
faktorer som påverkar kommunikationsprocessen. Det jag vill ta reda på är hur indi-
viderna, grupperna och ledningen i organisationerna kommunicerar kring fusionen samt 
vad det är som får dem att kommunicera på det sätt de gör.  
 
1.4. Teori 
Jag studerar fusionen utifrån ett helhetsperspektiv där de tre nivåerna ledningen, 
gruppen och individen alla ges utrymme. Det jag kommer att fokusera speciellt på är 
kommunikationens relation till engagemanget som finns för fusionen, den upplevda 
kontrollen hos enskilda individer, hur man förklarar och ger mening åt fusionen samt 
hur man ute i organisationen uppfattar ledningen. 
 
                                                 
3 Organisationsschema finns i bilaga A och bygger på den officiella modellen som finns tillgänglig på: 
http://www.nyttuniversitet.se/nyttuniversitet/omfusionsarbetet/organisation (hämtad den 8/12- 08) 
4 http://www.nyttuniversitet.se/polopoly_fs/1.201!/direktiv-internkommunikation.pdf  
(hämtad den 8/12 -08) 
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Jag har valt att ha en bred teoretisk grund som framförallt bygger på generell forskning 
om organisationskommunikation. Utöver det har jag också valt att fördjupa mig i den 
internationella forskning som finns av fusioner av lärosäten för högre utbildning. Inom 
det sistnämnda området är tillgången på studier som fokuserar på kommunikationens 
roll mycket begränsad, vilket gör att det är den traditionella kommunikationsforsk-
ningen som ligger till grund för merparten av mina analyser.   
 
1.5. Utförande 
Min studie bygger huvudsakligen på tolv intervjuer med personer på olika nivåer inom 
organisationen. Av de intervjuade har hälften ledande positioner. Utöver intervjuerna 
har jag även genomfört en mindre innehållsanalys av en av de kanaler som upprättats 
för att informera om fusionen (de så kallade nyhetsbreven) samt gjort en deltagande 
observation på ett möte om fusionen. Jag har också tagit del av en arbetsmiljöunders-
ökning från Växjö Universitet samt av rektorernas blogginlägg och de kommentarer 
som tillhör dem.  
 
1.6. Avgränsningar 
Fusionen är en händelse som kommer att påverka många grupper av människor på olika 
sätt och i olika utsträckning. Jag har valt att fokusera på medarbetarna inom organisa-
tionen och har därmed valt bort externa intressenter samt studenter. Anledningen till 
detta val är att grupperna kan förväntas skilja sig så mycket åt, att tiden inte skulle räcka 
till att på djupet förstå dem alla, inom ramarna för den här studien.  
 
Jag har också gjort tidsmässiga avgränsningar då jag enbart har fokuserat på fusionen 
som den ser ut i dagsläget samt i viss mån hur processen har lett fram till det läge som 
finns idag. Detta innebär, rent konkret, att jag fokuserat på utvecklingen som skett under 
hösten 2008, utan att blicka alltför mycket framåt eller bakåt. Eftersom fusionen i 
skrivandets stund varit påtänkt länge och ännu inte kommer att realiseras förrän om ett 
år, finns det mycket att säga om processen som inte behandlas i min studie.  
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2. Teori och tidigare forskning 
 
Nedan följer en genomgång av de teoretiska utgångspunkter studien bygger på. 
Presentationen inleds med en beskrivning av forskningsfältets makronivå; organis-
ationskommunikation med fokus på förändringsprocesser. Denna följs av mikronivån; 
kommunikationen kring fusioner av akademiska lärosäten. Kapitlet avslutas med en 
sammanfattning av de huvudtankar som ligger till grund för studien. 
 
 
Att organisationer fusionerar är inte ovanligt. Att två lärosäten för akademisk utbildning 
gör det, är däremot mycket ovanligt. I och med att universitet och högskolor är en 
mycket speciell typ av organisationer kan man ställa sig tvekande inför hur stor del av 
den omfattande forskning kring organisationsförändringar som går att tillämpa i studier 
av sådana sammangåenden. Jag anser dock att en stor del av den forskning som finns är 
så generell att den kan tillskrivas betydelse även vid den här typen av studier, så länge 
man också har de organisationsspecifika faktorerna med i analysen av resultaten. 
 
Att studera organisationsförändringar är att studera organisationsutveckling eftersom 
förändringsarbetet är en ständigt pågående balans mellan stabilitet och flexibilitet (Karl 
Weick, 1969:39). Samhällsutveckling och konkurrens på marknaden gör att organisa-
tioner som inte utvecklas blir bortvalda och därmed avvecklas. Det kan verka självklart 
att kommunikation behövs i en organisation, i synnerhet under en förändring. Vad som 
kanske inte är riktigt lika självklart är hur processen att kommunicera ser ut, vad det är 
som kommuniceras, vilka det är som kommunicerar och så vidare. Det är dessa frågor, 
och många andra, som forskningen om organisationskommunikation rör sig kring.  
 
Jag har valt att bedriva min studie utifrån ett Human Resources perspektiv. Detta 
eftersom teorin utgår från att organisationer i hög grad anställer människor för att tänka 
och göra saker de innehar specialkompetens för. Därför hävdar förespråkarna för teorin 
att man bör utnyttja dem som ingår i organisationen och skapa förutsättningar för deras 
tankar och nya idéer (Miller, 2006:57-60). Eftersom denna beskrivning stämmer in på 
akademiska lärosäten som organisationsform anser jag att teorins grundförutsättningar 
är lämpliga utgångspunkter för min studie. Hur de anställda upplever kommunikationen 
är ett intressant område då organisationen värderar sina medlemmar högt och kommuni-
kationens syfte är att tillfredsställa deras behov av information och inflytande i organi-
sationen, men också deras möjligheter att inom organisationen vara självständiga i sina 
tankar. Först då man tillskriver människorna inom organisationen värde blir det viktigt 
att studera organisationens alla delar; ledningen, grupperna och individerna.  
 
De teorier jag utgår ifrån kan delas upp i två delar. Den första är organisationsforskning, 
vilken är minst sagt utbredd, samt kommunikationsforskningen som även den länge 
ansetts som ett värdefullt område att forska kring. Dessa två har också slagits ihop och 
utgör då forskningsfältet organisationskommunikation, vilket är det område som 
behandlas i huvuddelen av detta kapitel. Den andra delen är underutvecklat i förhållande 
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till den första och rör forskningen kring fusionerande akademiska lärosäten. I Sverige är 
detta en extremt ovanlig händelse men i andra delar av världen är fenomenet mer vanligt 
förekommande. Forskning inom detta område (både den svenska som trots allt finns 
samt internationell) presenteras i slutet av kapitlet. Kapitlet inleds med det så kallade 
kontrollbegreppet, som inom forskning om organisationskommunikation erbjuder 
långtgående sambandsförklaringar mellan kommunikation och implementering av 
förändringar. Därefter sätts de tre nivåerna ledningen, grupperna och individerna i ett 
teoretiskt sammanhang.  
 
2.1. Kontrollbegreppet 
Det är i sig inte konstigt att individer under tider av förändring upplever oro inför det 
nya. Det är dock viktigt att se till att denna oro inte når destruktiva nivåer. Flera forskare 
har valt att fokusera på hur individers upplevelse av kontroll påverkar andra faktorer, 
samt hur känslan i sin tur kan påverkas. Det har visats på att en positiv uppfattning av 
den egna arbetsmiljön ger individer en mer accepterande inställning till förändring 
(Martin m.fl., 2005). Forskarna menar också att man kan se tecken på att grupper som är 
positiva till sin arbetsmiljö har större förtroende för den egna förmågan att utvecklas 
med förändringen och upplever sig ha kontroll över situationen i högre utsträckning. 
Detta tyder på att känslan av kontroll spelar en avgörande roll i den individuella 
förändringsprocessen, något som får medhåll i den övriga forskningen inom området.  
 
Kontroll är motsatsen till osäkerhet, som i sin tur kan beskrivas som att inte kunna 
beskriva, förutsäga och förklara sin omgivning. Osäkerheten infinner sig då verklig-
heten inte lever upp till det vi förväntat oss av den och individen hamnar i en position då 
han eller hon tvingas omvärdera sina föreställningar (Bordia m.fl., 2004 samt Salem, 
2008). Forskarna är överrens om att kontroll är avgörande för inställningen till 
förändring och att sättet att uppnå kontroll bland organisationsmedlemmar är genom 
kommunikation (Bordia m.fl., 2004 samt Martin m.fl., 2005). Kontrollbegreppet kan 
förstås utifrån nedanstående modell som har sitt ursprung i en modell forskarna Bordia 
m.fl. (2004:346) presenterat.5 Här syns att kontrollbegreppet kan förstås som en faktor 
mycket nära knutet till kommunikation.  
 
Figur 1 Kommunikationens kvalitet 

Kontroll Osäkerhet 

Psykisk påfrestning Tillfredställelse med arbete 

+ - 

+ + 

- 

 
 
 

                                                 
5 Jag har valt att göra om figuren, dels för att göra den tydligare och dels för att bättre kunna applicera 
den på min fallstudie. Jag har också valt att ta bort ett av de steg som finns med i den ursprungliga 
figuren, ”Turnover Intentions”, som i Bordias m.fl. figur är positivt relaterad till psykisk påfrestning och 
negativt relaterad till tillfredsställelse med arbete. Detta ligger utanför området jag studerar och därför 
saknas steget i min figur.  
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I figuren står kommunikationens kvalitet i relation till kontroll och osäkerhet, som är 
varandras motsatser. Då kommunikationens kvalitet är hög leder det till en känsla av 
kontroll. Är känslan av kontroll hög leder det i sin tur till tillfredsställelse med arbetet. 
Är däremot kommunikationen bristfällig leder det till osäkerhet och hög grad av 
osäkerhet kan i sin tur påverka den psykiska hälsan hos individen. Den streckade linjen 
visar på den ofullkomliga relationen mellan kommunikation och kontroll. På grund av 
faktorer som ligger utanför kommunikationen, kan en person som upplever kom-
munikationen som tillfredställande ändå känna osäkerhet. Forskarna är eniga om att den 
upplevda kvaliteten på kommunikationen under en förändringsprocess direkt påverkar 
förändringens implementering.  
 
2.2. Att leda förändring 
Hur ledningen av en organisation hanterar och kommunicerar en förändring har stor 
påverkan på implementeringen av densamma. Som det beskrivs ovan kan kom-
munikation vara grunden för känslan av kontroll och därmed avgörande för hur väl 
förändringen kommer att tas emot av organisationsmedlemmarna. Forskare har visat på 
att det stöd man upplever från ledningen i organisationen korrelerar med individers 
hängivenhet till organisation, deras effektivitet och i förlängningen även deras 
välmående (Martin m.fl., 2005). Detta är dock inte helt okomplicerat eftersom organisa-
tionsmedlemmar tenderar att lita mindre på ledningen i tider av förändring (Jones m.fl., 
2004 samt Salem, 2008).   
 
Det är också viktigt att komma ihåg att information och kommunikation inte är det 
samma, eftersom information är förutbestämda uppgifter som förmedlas och kommuni-
kation är en process som innebär att man gemensamt definierar och omdefinierar 
förhållanden (Johansson, 2003:22). Genom att tänka på kommunikationen som en 
dialog inser man att det krävs engagemang från alla inblandade för att förändringen ska 
lyckas och för att alla inom en organisation ska ha en chans att hantera förändringen 
utifrån en professionell identitet (Jones m.fl., 2004). Om ledningen vill ha ut mesta 
möjliga av organisationsmedlemmarna, måste de också se till att dessa har möjlighet att 
påverka förändringen. Att studera ledningen av en organisation kan därmed ge 
avgörande uppgifter, dels om hur ledningen tänker om organisationen och kom-
munikationen, men också på vilka sätt ledningen påverkar och verkliggör möjligheter 
till kommunikation.  
 
Det finns många modeller och råd om hur en förändringsprocess ska gå till, en 
upphovsman till en sådan är Kotter (1998:29) som har ställt upp en modell för större 
organisationsförändringar som består av åtta steg. Det första man, enligt Kotter, bör 
göra då man initierar en förändringsprocess är att skapa ett angelägenhetsmedvetande 
där man undersöker marknaden och tar fasta på eventuella problem som kan uppstå. Det 
andra är att tillsätta en vägledande koalition, det vill säga en grupp som har befogenhet 
att styra förändringen. Det tredje är att utveckla en strategi och en vision och det fjärde 
är att förmedla förändringen till medarbetarna på en så bred front som möjligt. Steg fem 
är skapa möjligheter för eget handlande och uppmuntra alla inom organisationen att 
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engagera sig. Steg sex är att skapa kortsiktiga vinster, steg sju är att stärka det som 
redan uppnåtts och producera fler förändringar. Det sista steget är att förankra det nya i 
organisationskulturen. 
 
2.3. Grupper och verkligheter 
När man studerar organisationskommunikation är både lednings- och individpers-
pektivet relativt välutvecklade. Inom ämnet finns det emellertid kritik mot att man ofta 
ignorerar mellannivån och inte studerar organisationernas grupper. Jones m.fl. (2004) 
för ett resonemang om att det borde fokuseras mer på just gruppnivån eftersom de 
hävdar att människor oftast identifierar sig mer med sin grupp än med organisationen 
som helhet. Salem (2008) tar också i sin studie upp grupproblematiken och argu-
menterar för att eftersom en organisationsförändring ofta betyder en kulturförändring är 
grupperspektivet mycket intressant. Han hävdar också att det faktum att förändringar 
ofta medför att grupperingar måste omformas har en avgörande roll i att komplicera 
organisationsförändringen. När grupper och den kultur man vant sig vid förändras eller 
byts ut kan det medföra identifikationsproblem för den enskilda.  
 
Grupper är också viktiga att studera eftersom individer i en grupp ofta själva fattar 
beslut som bygger på den uppfattning av verkligheten gruppen har. Eftersom den 
specifika uppfattningen kan variera mellan olika grupper inom organisationen kan 
kommunikationsproblem lätt uppstå, då grupper inte förstår varandra (Weick, 1969:2-
10). Gruppernas inställning kan också påverka hur lätt eller svårt man har att acceptera 
en förändring. Eftersom individer ofta identifierar sig mer med gruppen än med 
organisationen som helhet (Jones m.fl., 2004), är det viktigt att studera gruppernas mål 
för att se hur de kan påverka organisationen. 
 
2.4. Individen och förändringen 
Enligt forskaren Salem (2008) finns det tre metoder individer kan använda sig av för att 
hantera förändringar. För det första kan en individ vara undvikande och välja att försöka 
ignorera förändringen. För det andra kan hon vara tävlande och försöka underminera 
förändringen. För det tredje kan individen vara integrerande och försöka hitta gemen-
samma mål att jobba mot, så att de egna intressena kan kombineras med organisa-
tionens. Sättet man enligt forskaren ska nå det tredje, önskvärda, förhållningssättet är 
genom tillfredsställande kommunikation. 
 
Forskarna Nelissen och van Selm (2008) har också visat på att individer som upplever 
kommunikationen som tillfredsställande har lättare för att acceptera förändringar. 
Forskarna argumenterar för att de flesta individer samtidigt hyser både positiva och 
negativa känslor inför förändringar. Weick (1969:8) beskriver också relationen mellan 
organisationen och individen. Han menar att den anställda och organisationen har ett 
osynligt avtal mellan sig. Det är detta avtal som avgör vad individen kan förvänta sig av 
organisationen och vad organisationen kan förvänta sig av individen. Förändringar i 
organisationen kan innebära att individen känner sig sviken av organisationen eftersom 
hon upplever att deras avtal har brutits.  
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Weick m.fl. (2005) behandlar även ämnet meningsskapande. De argumenterar för att 
meningsskapandet är en pågående process där individer utifrån nya utvecklingar, skapar 
mening åt sammanhang och sådant som redan hänt. Weick och hans kollegor menar att 
meningsskapandet innebär att sätta ord på saker som inträffar och därmed ge dem ett 
sammanhang och en logisk placering inom organisationen. Det de beskriver är ett 
komplicerat förhållande, eftersom det inom organisationer finns en mängd individer 
som lägger vikt vid olika saker och har olika sätt att tolka och förklara det de ser. På 
längre sikt menar forskarna att de förklaringar som tillskrivs fenomen på mikronivå 
kommer att få betydelse på makronivå. Detta eftersom de förklaringar individer kommer 
fram till kan accepteras av organisationen och därmed legitimeras och uppfattas som 
sanningar.   
 
Att ställa frågan vad personerna i organisationen tror att de håller på med, kan ge insyn i 
hur personerna tänker sig verkligheten (Alvesson & Svenningson, 2008:18). Eftersom 
olika grupper tolkar verkligheten olika, vilket resulterar i att de agerar olika, kan svaren 
mellan olika grupper jämföras för att få reda på om det finns en uppfattning om varför 
fusionen äger rum, eller om det finns flera olika tolkningar inom organisationen. Detta 
kan i sin tur vara avgörande då en förändring ska implementeras eftersom det efter-
strävade är en enhetlig ny organisation – inte många små grupper med olika upp-
fattningar om hur det nya bör hanteras. 
 
Baserat på det som beskrivs ovan torde det stå klart för var och en att man inte kan påstå 
sig ha studerat en organisation i helhet förrän man förstår de olika nivåer den är 
uppbyggd av. Weick (1969:45) skriver att det enda sättet att förstå de olika nivåerna är 
att förstå hur de hänger samman. Hur ledningen påverkar grupperna och individerna 
genom kommunikation har betydelse för hur både grupperna och individerna tolkar 
budskapet som förmedlas. Gruppens inställning påverkas också av hur medlemmarna av 
den upplever att de kan kontrollera och påverka det som förmedlats. Den inställning 
gruppen tar influerar i sin tur hur individerna känner inför det förmedlade, men också 
personliga verklighetsuppfattningar kommer att ha betydelse för individen.  
 
2.5. När lärosäten fusionerar 
Som redan nämnts finns det mycket få svenska studier av fusioner mellan lärosäten för 
högre utbildning. Detta av den enkla anledningen att det nästan aldrig genomförts några 
sammanslagningar av den typen i Sverige. Första gången två högskolor frivilligt bad att 
få gå samman var då Mitthögskolan bildades 1993, genom sammanslagningen av Hög-
skolan i Sundsvall/Härnösand och Högskolan i Östersund. Vid lärosätets tioårsjubileum 
gavs en bok ut, där tjugo personer fick ge sina personliga åsikter om fusionen (Gunnmo, 
2003). De största skillnaderna mellan den fusionen och den som speglas i den här 
studien är att Mittuniversitetet vid tiden för sammanslagningen inte hade universitets-
status och att ett av de tydligaste målen med fusionen var att få detta (vilket skolan 
också fick men först år 2005). Boken bygger heller inte på någon studie utan består av 
personliga observationer och funderingar kring fusionen.  
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Det har också gjorts en utvärdering av sammanslagningen mellan Stockholms Lärar-
högskola och Stockholms Universitet (Ekholm, 2008) som bygger på intervjuer. 
Rapporten tar bland annat upp det naturliga i att tycka olika kring en fusion och ställer 
detta i relation till akademiväsendets grundförutsättning, att acceptera olika åsikter. 
Författaren beskriver också kontroll som en nyckelfaktor när det gäller att ta bort 
orosmoment och skapa acceptans för förändringen, samt vikten av att skapa arenor för 
dialog.  
 
Söker man sig utanför Sveriges gränser är forskningsområdet mer utvecklat. Skodvin 
(1999) har publicerat en artikel som handlar om fusioner mellan akademiska lärosäten i 
vilken han jämför fusioner från olika länder. Han konstaterar att det finns vissa 
indelningar som har påverkan för huruvida förändringen lyckas eller inte. Det tydligaste 
resultatet Skodvin visar på är att frivilliga fusioner blir bättre än påtvingade. Forskaren 
hänvisar här bland annat till formandet av Mitthögskolan. Han påpekar däremot att även 
de frivilliga fusionerna ofta är påtvingade av omständigheter som ligger utom 
organisationernas kontroll. Att fusioner beror på strategiska faktorer, som att stärka sin 
position på den akademiska arenan, är enligt forskaren bland det vanligaste när det 
gäller frivilliga fusioner. Skodvins resultat tyder också på att det är fusionerna där 
medarbetarna haft mycket inflytande som i längden är de mest lyckosamma.  
 
Huruvida fusioner av akademiska lärosäten varit lyckade eller inte är också temat för en 
brittisk studie, där ett fyrtiotal lärosäten som varit med om fusioner granskas (Rowley, 
1997). Det mest anmärkningsvärda studiens upphovsman kommer fram till är att 
fusioner mellan lärosäten i stort sett är lika vanlig som inom andra branscher, men 
medan det i andra branscher uppskattas att ungefär hälften av alla fusioner är lycko-
samma är samma siffror för de akademiska lärosätena hela nittio procent. Däremot finns 
inte samma skillnader på andra, mer kortsiktiga, faktorer. Forskaren konstaterar att 
fusioner mellan lärosäten för högre utbildning i stort liknar andra typer av fusioner: De 
kostar och är allmänt stökiga. 
 
När man jämför den fusion som är föremålet för den här studien med dem som Rowley 
har konstaterat vara de vanligaste i Storbritannien finns många likheter. Några av de 
faktorer han pekar på är att ett av lärosätena i allmänhet är större än de andra, att det 
oftast inte är stort geografiskt avstånd mellan dem, att det lilla lärosätet som regel har en 
heterogen akademisk grund samt att fusionsprocessen tog mellan ett och två år. Att 
dessa fyra faktorer stämmer så väl överrens med den fusion som är föremålet för den 
här studien är intressant. Detta eftersom det kan innebära att det, trots att det inte finns 
så mycket svensk forskning inom området, finns potential för att forskning från andra 
länder ska kunna erbjuda förklaringsmöjligheter även i svenska studier.    
 
Den studie jag har genomfört är unik i det slag att det finns få studier som fokuserar på 
just kommunikationen under fusionsprocesser. De flesta studier utgår från ett mer 
organisationsteoretiskt perspektiv och behandlar endast kommunikationen som en del 
av fusionsprocesserna medan fokus ligger på förändrade organisationsstrukturer. Det 
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finns dock en grupp forskare som fokuserar på ett område som tillhör ämnet organisa-
tionskommunikation och det är de forskare som fokuserar på kommunikation ur ett 
sociokulturellt perspektiv – de som studerar kulturer. Harman (2002) är en av dem och i 
studien forskaren presenterar ligger fokus på hur två olika campus organisationskulturer 
bryts upp till fördel för en ny, enad kultur under en fusion. Harman tar bland annat upp 
att det kan uppstå problem när universitet och högskolor ska fusionera, eftersom 
kulturerna på lärosätena ofta är uppbyggda kring olika saker. Universitet har enligt 
Harman delade sympatier mellan forskning och undervisning, där det ofta är undervis-
ningen som får stå tillbaka för forskningen. Detta till skillnad från högskolor där 
forskningen inte har samma fäste, utan vikten läggs på undervisning. Dessa skillnader är 
fundamentala, vilket orsakar krockar då en ny värdegrund ska formas.  
 
Från Harmans resonemang framgår det att det är då det handlar om de frågor som rör 
vardagen för organisationsmedlemmarna som det lättast uppstår problem. När instituti-
oner delas upp kräver man att lojaliteten mot dem man har arbetat med ska flytta med 
till den nya grupp man kommer till. Samtidigt kommer fusionen alltid att ha vinnare och 
förlorare, vilket också är något som kan vara svårt att hantera på det individuella planet. 
Tiden en organisation behöver för att läka efter en fusion kan på grund av detta bli lång 
och Harman poängterar vikten av att ledningen, trots att det krävs en enad och stark 
ledning under fusionen, efter en tid kan gå från att vara kontrollerade till att vara 
integrerande för att utveckla lojalitet för den nya organisationen bland de anställda.     
 
2.6. Sammanfattning av teori 
Både i den traditionella organisations- och kommunikationsforskningen samt i 
forskningen rörande fusioner mellan lärosäten för högre utbildning tillskrivs ledningen 
mycket stor betydelse. Det ledningen kommunicerar och hur ledningen agerar i fusions-
processen är mycket viktigt. De måste kunna motivera förändringen i de anställdas ögon 
samt engagera de anställda till att aktivt vara en del i skeendet. Bara då detta görs kan 
fusionen legitimeras och därmed accepteras av de anställda. I min analys kommer jag 
därför att lägga vikt vid hur man på olika hierarkiska nivåer inom organisationen 
förklarar fusionen för sig själv; hur man skapar mening åt den. Jag kommer också att 
lägga vikt vid budskapet ledningen kommunicerar samt hur budskapet tolkas av 
medarbetare inom organisationen.  
 
Det är inte bara ledningen som sätter trenderna i en organisation. Individuella tolkningar 
samt den grupp man tillhör påverkar hur en person uppfattar det som händer. Viktigt är 
att hela tiden bära med sig att det är två stora organisationer, med två övergripande 
organisationskulturer, som ska fusioneras och att det är helt orimligt att anta att alla 
individer inom den nya organisationen kommer att ha samma tolkningsgrund. Det är 
dessutom två traditionellt heterogena organisationer där en av grundförutsättningarna 
för en fungerande verksamhet är att man tillåter oliktänkande. Därför blir det intressant 
att i analysen av mina resultat även betrakta hur individer inom organisationerna ser på 
varandra och förhållandet mellan sig. Dialog och arenor för möten och gemenskap blir 
viktiga, liksom kontrollbegreppet och vad det står i relation till.  
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3. Metod  
 
Kapitlet är tematisk indelat där varje metodiskt moment behandlas för sig. Efter 
beskrivningens inledning behandlas intervjuer, innehållsanalys och deltagande 
observation i nämnd ordning. Kapitlet avslutas med en kommentar kring det som kunde 
ha gått bättre under insamlingen av materialet.    
 
 
Jag har valt att i huvudsak bygga min studie på kvalitativa data insamlade under 
intervjuer. För att bättre förstå mina resultat och få en djupare insikt i vad de betyder, 
har jag kompletterat det materialet med en mindre innehållsanalys av en av de kanaler 
som tar upp fusionsprocessen, de så kallade nyhetsbreven. Jag har också genomfört en 
deltagande observation vid ett fusionskafé6 samt studerat rektorernas bloggar. Förutom 
det material jag själv har samlat in har jag tagit del av en arbetsmiljöundersökning från 
Växjö Universitet, där tre frågor specifikt om fusionen har ställts.  
 
3.1. Intervjuer  
De som hittills har lett fusionsprocessen är Växjö Universitets rektor Johan Sterte samt 
Högskolan i Kalmars rektor Agneta Bladh. Ytterst är det de, med uppbackning av 
kommunikatörer, som har ansvarat för kommunikationen kring processen. Jag valde att 
intervjua båda rektorerna eftersom jag anser att det är viktigt för att kunna se likheter 
och skillnader mellan åsikterna hos de två personerna. Dels därför att de kan antas 
speglas av den diskurs som råder på de olika lärosäten och dels för att de båda 
rektorernas individuella åsikter kan variera. Förutom intervjuerna med rektorerna 
genomfördes en intervju med kommunikationschefen för fusionsprocessen, Anna 
Strömblad, samt med tre prefekter.   
 
Ovan beskrivna intervjupersoner representerar, på olika nivåer, ledningen för fusions-
processen. Eftersom jag inte bara vill studera ledningen utan vill se organisationerna 
utifrån ett helhetsperspektiv, har jag totalt genomfört sex intervjuer med andra personer 
i organisationen. Fem av dessa är anställda på institutioner och en har en administrativ-
/teknisk arbetsuppgift. Intervjuerna är jämnt fördelade mellan lärosätena. Urvalet av de 
intervjuade är slumpmässigt bland de anställda på institutions- och administrativ/tek-
nisknivå, prefekterna är däremot medvetet utvalda, för att möjliggöra jämförelser mellan 
institutioner.  
 
Totalt har 24 förfrågningar om intervjuer gjorts7 och tolv intervjuer genomförts. Detta 
innebär att tolv personer har valt att inte delta i studien. Den vanligaste orsaken att tacka 
nej till att bli intervjuad var att man inte ansåg sig ha tid.8 Något som tycks rimligt med 

                                                 
6 En återkommande mötesform på Växjö Universitet och Högskolan i Kalmar dit medarbetare välkomnas 
för att över en kopp kaffe lyssna till det senaste rörande fusionsprocessen.  
7 Exakt hur urvalet genomförts kommer jag inte att gå in på, för att inte riskera de intervjuades 
anonymitet. 
8 Analysen bygger på de kommentarer de som har svarat på min förfrågan med ett nej har angivit, ett 
par personer jag skickat förfrågningar till har jag inte hört av. 
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tanke på att intervjuerna behövde äga rum precis innan jul, en tid då många generellt 
sett är upptagna. De största bortfallen har varit i gruppen administrativ-/tekniskpersonal 
där de flesta mailen förblivit obesvarade. Det påverkar min studie genom att jag inte kan 
dra några paralleller mellan administrativ-/tekniskpersonal och undervisandepersonal, 
som det var planerat från början. Materialet jag får ut av intervjuerna är också sårbart 
eftersom tolv personer utgör en mycket liten del av helheten. Detta gör att jag inte kan 
säkerställa precisa slutsatser, utan enbart kan uttala mig utifrån de förutsättningar en 
liten studie erbjuder.  
 
Intervjuerna var mellan tjugo minuter till fyrtiofem minuter långa (vanligtvis var 
intervjuerna cirka trettiofem minuter) och samtliga spelades in. Intervjuerna var semi-
strukturerade, det vill säga att en intervjuguide följdes vid varje intervju men att denna 
inte tilläts forma intervjun, den intervjuade tilläts fullfölja sina egna tankar (Denscombe, 
2000:135). Detta medförde att ingen intervju följde intervjuguidens ordningsföljd eller 
att exakt samma saker diskuterades vid de olika intervjuerna. För att analysera 
intervjuerna har jag använt mig av en kvalitativ metod i vilken jag, efter att intervjuerna 
i sin helhet skrivits ut, har kategoriserat svaren. (Denscombe, 2000:243ff.) Genom detta 
förfarande har jag kunnat jämföra svar inom kategorier för att se de olika intervju-
subjektens synvinklar och jämföra deras sätt att tolka verkligheten.   
 
3.2. Innehållsanalys  
Jag har genomfört en enkel kvantitativ innehållsanalys av delar av det informations-
material som har utgått centralt till alla anställda.9 Materialet representerar ett push- 
medie eftersom de så kallade nyhetsbreven skickas via mail till alla anställda vid båda 
lärosätena med en periodicitet på cirka två veckor. Jag har genomfört en datoriserad 
räkning eftersom det medför en högre reliabilitet (Bergström & Boréus, 2005:55). Att 
räkna ord medför alltid vissa validitetsproblem (Bergström & Boréus, 2005:77-81) 
eftersom orden tas ur sitt sammanhang och dess betydelse generaliseras till att betyda 
det forskaren bestämt att de betyder. Eftersom jag endast använder mina resultat för att 
göra mycket grova generaliseringar av materialet (jag går aldrig djupare än att ta fram 
deskriptiv statistik för att jämföra texternas delar inbördes) anser jag att metoden är 
lämplig. I resultaten tas endast de uppgifter som är intressanta i förhållande till andra 
slutsatser med, vilket har gjort att det faktiska utnyttjandet av de insamlade uppgifterna 
är mycket begränsad.  
 
Jag har också tagit del av två pull- medier dedikerade åt kommunikation kring fusionen; 
rektorernas bloggar.10 Bloggarna är intressanta eftersom de erbjuder ett idealt underlag 
för jämförelse mellan två olika kanaler och eftersom det finns möjlighet för vem som 
helst att kommentera inläggen och därmed kommunicera direkt med rektorerna. Jag har 

                                                 
9 Nyhetsbreven finns att se på hemsidan www.nyttuniversitet.se under fliken ”Aktuellt” – ”Nyhetsbrev” 
(hämtade den 19/12 -08) 
10 Bloggarna finns under respektive lärosätes domän men är också länkade via www.nyttuniversitet.se. 
Adressen till Agneta Bladhs blogg är: http://rektor.hik.se/, adressen till Johan Stertes blogg är: 
http://www.vxu.se/blogg/rektor/ (båda hämtade den 19/12 -08). 
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däremot inte genomfört någon kvantitativ innehållsanalys av detta material. Detta 
eftersom formuleringarna är mer personliga än formella och eftersom materialet inte 
automatiskt delges alla anställda, vilket jag anser gör kanalen mindre intressant att 
studera utifrån en kvantitativ metod. Istället har jag gjort en begränsad kvalitativ analys 
av materialet och framförallt studerat inläggen i relation till de kommentarer de fått. 
Därmed har jag fokuserat på kanalen som en arena för kommunikation snarare än infor-
mation. 
 
3.3. Deltagande observation  
Något som av ledningen beskrivs som mycket viktigt i fusionsprocessen är dialogen 
mellan ledningen och medarbetarna. En av de nya kanaler, som är skapad för att möjlig-
göra dialog, är fusionsmöten som har anordnats för medarbetare både på Högskolan i 
Kalmar och på Växjö Universitet. Under tiden för min studie fanns ett möte inplanerat i 
Växjö (den 4 december 2008) och jag medverkade där som observatör. Från början var 
min tanke att även medverka vid ett möte i Kalmar med detta kom att bli ogenomförbart 
på grund av tidsbrist vid tillfället.  
 
Deltagande observationer har både för- och nackdelar (Denscombe, 2000:184-185). Till 
fördelarna hör att man med hjälp av mycket grundläggande (eller ingen) utrustning och 
på ett sätt där man inte blir inblandad i skeendet, kan skapa möjligheter för en djupare 
förståelse. Genom att observera den faktiska kommunikationssituationen kan man 
därmed få en ökad förståelse för den sociala kontext kommunikationen är del av. Bland 
de nackdelar som upplevs kring metoden återfinns svårigheter med tillförlitlighet samt 
etiska brydsamheter som kan uppstå då man som forskare studerar en utvald grupp. Den 
första nackdelen, som bland annat rör forskarens objektivitet, är svår att helt komma 
ifrån men genom att ha det med i tankarna inför mötet anser jag att jag har kunnat förbli 
så objektiv det kan förväntas. Det andra typiska problemet med metoden, det etiska, 
upplever jag inte som ett hinder i den specifika situation jag befinner mig i. Nyckel-
personer har hela tiden vetat om att jag studerat kommunikationen kring fusionen och 
godkänt min medverkan vid mötet. Den grupp som studeras är också den så allmän att 
observationen knappast kan uppfattas som känsligt för enskilda personer.  
 
3.4. Att tänka om 
Mitt val av metod har på inget sätt varit enkelt. För min del var det viktigt att få en 
bredare förståelse för hur fusionen uppfattats inom organisationen, framför allt med 
fokus på hur olika grupper ställer sig till förändringen. Eftersom inga undersökningar, 
innefattande båda lärosätena, har gjorts rörande de anställdas attityder till fusionen och 
den omgärdande kommunikationen ville jag att bygga min studie runt en kvantitativ 
enkätundersökning. Detta visade sig dock vara ogenomförbart eftersom jag behövde 
hjälp med distribueringen av enkäterna. Jag utformade en enkät, menad att mailas ut till 
alla anställda, men att få tillstånd av ledningen och genom det access till mailadresser 
visade sig vara svårare än jag räknat med. Den begränsade tid som fanns tillgänglig för 
studien gjorde att jag fick överge min enkät och istället välja en kvalitativ under-
sökningsmetod.  
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4. Resultat och analys 
 
Kapitlet är tematiskt uppdelat och inleds med en beskrivning av den övergripande 
uppfattningen av fusionen, samt det engagemang som de intervjuade visat på. Detta 
följs av en presentation av hur de olika kanalerna, som upprättats för kommunikation 
om fusionen, uppfattas och används. Sist i kapitlet analyseras meningsskapande, 
kontroll samt syn på ledningen. 
 
 
Från ledningens sida har målet under fusionsarbetet varit att driva en öppen process där 
alla intresserade ska kunna ta del av allt material de söker, för att alla grupper 
(medarbetare, studenter och externa intressenter) ska känna sig välinformerade. I 
organisationsplanen för fusionsarbetet finns det två grupper som har nära anknytning till 
kommunikationsarbetet; referensgruppen för internkommunikation samt varumärkes-
gruppen11, något som tyder på att kommunikationen, både internt och externt, har varit 
prioriterat under processen.  
 
För att kommunicera har flera nya kanaler initierats. Till dessa hör en hemsida 
dedikerad åt fusionen, ett nyhetsbrev som skickas till samtliga anställda och fusions-
frukostar och kaféer. Även rektorernas bloggar, rektorsbesök samt pressmeddelanden 
ses som viktiga instrument. Det kommunikationsverktyg ledningen av fusionsprocessen 
framförallt förespråkar är emellertid kontakten mellan medarbetare och chefer. Det 
önskade förhållandet från ledningens sida, beskrivs som ett där cheferna backas upp och 
får stöd från kommunikationsansvariga för att själva informera de medarbetare de har 
kontakt med via möten och andra kanaler.  
 
Jag har valt att närma mig kommunikationsprocessen utifrån ett antal olika vinklar, hela 
tiden med målet att studera de tre nivåerna ledningen, gruppen och individen samt deras 
inbördes relationer. Nedanstående presentation är uppdelad så att engagemanget som 
upplevs för fusionen inleder, följt av en beskrivning av hur de för studien utvalda kom-
munikativa arenorna bloggarna, fusionscaféet samt nyhetsbreven används och värderas. 
Detta följs av en kort sammanfattning av det som utgör grunden för den fortsatta 
analysen av de tre områdena; meningsskapande, kontroll samt förtroende för ledningen. 
Kapitlet avslutas med att dessa tre områden analyseras samt att resultaten jämförs med 
den statistik som finns att tillgå. 
 
4.1. Engagemang och intresse 
Ledningen vill att fusionsprocessen ska vara öppen men eftersom uttrycket inte är en-
tydigt kan det vara svårt att komma fram till huruvida man når det målet eller ej. Dels 
kan det betyda att man vill att alla som är intresserade ska kunna få tillgång till doku-

                                                 
11 Organisationsschema med beskrivningar för de olika gruppernas arbeten finns i bilaga A, vilken 
bygger på en modell hämtad från: 
http://www.nyttuniversitet.se/nyttuniversitet/omfusionsarbetet/organisation (hämtad den 8/12- 08) 
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ment och annat material, för att på så vis få insyn i processen. Dels kan det innebära att 
alla som vill ska kunna engagera sig på olika sätt, för att på ett mer aktivt sätt påverka 
skeendet. När de intervjuade har fått frågan huruvida de känner sig delaktiga i proce-
ssen, har samtliga svarat att det finns ett erbjudande om delaktighet i fusionsprocessen. 
Med delaktighet menar man att det finns möjlighet att få insyn i processen genom egna 
eftersökningar samt möjlighet att engagera sig på olika sätt, till exempel i olika grupper 
som på olika sätt arbetar med processen.  
 
Däremot säger sig flertalet av de intervjuade, som inte har ledande positioner, välja att 
ställa sig helt eller delvis utanför den pågående processen. De intervjuade som uppger 
att de på något sätt deltar i fusionsprocessen gör detta på institutionsnivå, inte på 
organisationsnivå. De som engagerar sig uppger att det är en del av deras arbete, ingen 
av de intervjuade har gjort ett aktivt val att engagera sig i processen. Bland dem som 
inte engagerar sig är det bristande intresse samt otillräckligt med tid som uppges vara 
anledningarna till valet. En intervjuad säger: 
 

Jag tror att jag skulle kunna sätta mig in i processen, så till vida att om det är 

någon specifik fråga jag är oerhört intresserad utav så skulle jag kunna fördjupa 

mig i frågan. Men jag måste säga att jag saknar intresse, snarare, för att sätta 

mig in i hela processen. 

  
Överlag är alla positiva till diskussionerna och informationen som finns på institutions-
nivå. Alla intervjuade uppger sig vara nöjda med den information man får från sin 
prefekt och överlag anser man att det är den informationen som är viktigast. Flera av de 
intervjuade upplever också att det finns ett överflöd av information och säger sig av den 
anledningen endast ta del av den information de får från institutionsledningen, eftersom 
denna upplevs som viktigare än den som skickas ut centralt från organisationsledningen. 
Dessa personer efterfrågar hårdare sållning av materialet som skickas ut till alla och 
samma personer upplever att det hos ledningen och de informationsansvariga finns en 
övertro till hur intresserad en vanlig medarbetare är. En av de intervjuade säger följande 
angående mängden information som skickas ut centralt: 
 

…det tror jag är viktigt att tänka på för de som sitter med det här, va. 
För dem är det kanske allt-överskuggande men för resten av oss, är det 
ju ganska marginellt.  

 
Det finns många olika kanaler som är utvecklade för information och diskussion om 
fusionen, men under intervjuerna har det framkommit att de viktigaste är de muntliga 
kanalerna. Detta gör att dialogen inte kan ses som enhetligt för organisationerna utan 
istället bör ses som unikt för grupper inom organisationerna. Dialogen kan också delas 
upp i formell och informell, där den formella kommunikationen korrelerar positivt med 
graden av engagemang. Detta eftersom dialog främst anses ske på formella möten, där 
endast de som är engagerade i fusionen deltar. Den informella kommunikationen tycks 
däremot bero på hur mycket tid personen spenderar med sina kollegor. Personer som 
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uppger att de pratar mycket med sina kollegor säger också att de talar mer om fusionen. 
Detta tyder på att fusionen inte lockar till informell kommunikation mellan personer 
som inte annars diskuterar saker, utan snarast blir ett ämne i mängden för grupper som 
ofta pratar med varandra. En intervjuad ifrån Kalmar säger: 
 

…vi har ju en kafékultur här som är väldigt stark, alltså; vi äter lunch tillsammans, 

vi fikar tillsammans på för- och eftermiddagar. Och där är ju folk som deltar på 

alla dessa möten med, så då delger ju de det som sägs på dessa möten. Så även 

om jag inte varit på plats så finns det ju alltid de som varit med på plats och kan 

berätta vad som sagts.12

 
De intervjuade prefekterna är överrens om att den högsta ledningen alltid lyssnar om de 
har något de vill ta upp. De har också förståelse för att ledningen inte alltid kan agera 
efter den egna institutionens önskningar och är överlag nöjda med hur kontakten med 
ledningen ser ut. Det har däremot i intervjuer framkommit att vissa prefekter anser att 
fusionen har varit för toppstyrd och att det har saknats representanter för den faktiska 
verksamheten, i de grupper som har haft beslutanderätt gällande fusionen.  
 
Kommunikationschefen Anna Strömblad poängterar i intervjun hur viktigt det är med 
kommunikation och dialog mellan medarbetare, och säger att detta är prioriterat under 
processen. I intervjuer med prefekter har det däremot framkommit att det finns problem 
i att kommunicera, eftersom man inte fått resurstillskott för den typen av arbete. En 
prefekt säger att en stor del av dialogen sker på medarbetarnas fritid.  
 

Det är jättebra att mötas men det tar en fruktansvärd tid och vi får inte 

ersättning för det, det är bara marginellt. Så att det är mycket, mycket jobb som 

folk gör på fritiden. Och det är rätt tufft. 

 
Diskussioner och annan typ av kommunikation är positivt för ledningen eftersom det är 
genom dialog som organisationsmedlemmarna aktiveras i implementeringen av fusi-
onen och därmed får möjlighet att hantera förändringen. Det verkar som om ledningen 
har lyckts med att skapa formella informationskanaler genom prefekterna, för att få ut 
information till medarbetarna, vilket också av ledningen och informationschefen 
beskrivs som den viktigaste vägen till medarbetarna. I intervjuerna, både med personer 
utan ledande positioner och prefekter, verkar det däremot finns en känsla av att 
medarbetarnas kommunikation med varandra till stor del uteblir. Det upplevs som att 
ledningen, trots att de talar om vikten av horisontell kommunikation inom och mellan 
organisationerna, inte möjliggör denna.  
 
Att tillfredställa allas önskningar gällande information verkar omöjligt, eftersom kraven 
varierar så mycket. Att ingen av de intervjuade anser att man inte få den information 
man vill ha, får ses som ett gott betyg. Däremot har majoriteten av de jag intervjuat valt 

                                                 
12 Att den intervjuade kommer ifrån Högskolan i Kalmar är en slump, även intervjuerna från Växjö 
Universitet visar på samma mönster. 
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att ha en passiv roll i fusionsprocessen vilket oundvikligen påverkar vilken information 
de efterfrågar. Sådant som skickas ut till alla anställda är så kallade push-medier. Denna 
typ av kanaler karaktäriseras av att mottagaren inte behöver anstränga sig för att ta del 
av materialet. Ett exempel på denna typ av material, de så kallade nyhetsbreven 
problematiseras på sidan 23, men innan dess återfinns en beskrivning av ett av de pull-
medier, som till stor del dedikerats till fusionsprocessen. Ett pull-medie är en kanal där 
mottagaren själv aktivt måste söka upp informationen om hon eller han vill ta del av 
den. Eftersom de intervjuade inte visat på så stort intresse för fusionen har de inte heller, 
i intervjuerna, uttryckt starka åsikter om dessa kanaler. Nedanstående textstycken 
bygger därför framförallt på egna observationer kring kanalerna. Jag vill ändå 
argumentera för att de är viktiga att ha med, eftersom de ger en ökad förståelse för hur 
kommunikationen om fusionen hanteras.  
 
4.2. Bloggen- dialog eller dagbok? 
En arena för dialog är rektorernas bloggar13. Av de intervjuade är det dock endast en av 
de som inte innehar ledande positioner som uppger sig ha varit inne och läst bloggarna, 
och även denna person har bara varit inne enstaka gånger. Bloggarna handlar inte 
uteslutande om fusionen utan tar allmänt upp det rektorerna har för sig, vilket innebär 
att det ändå blir en hel del om just fusionen. Agneta Bladh är den som bloggat längst 
och Johan Sterte började blogga i början av hösten 2008, därför föll det sig naturligt att 
de bloggar jag har läst är de från september till och med mitten av december 2008 (den 
sista kommentaren som jag analyserat är från den 14 december 2008). I sitt första inlägg 
skriver Johan Sterte:  
 

Detta är mitt första inlägg på rektorsbloggen, som är tänkt att vara en kanal för 

information om och synpunkter på aktuella händelser. Som anställda och 

studenter är ni välkomna att komma med synpunkter, idéer och tankar kring 

inläggen. Välkomna att höra av er! 

   
Det finns stora skillnader mellan de båda rektorernas bloggar och det beror egentligen 
inte så mycket på skribenterna själva. Målet med bloggarna är att få igång en dialog 
kring fusionsprocessen och det har man lyckats med till hälften. Johan Stertes blogg är 
nämligen mycket välkommenterad med både långa och korta yttranden. Detta till 
skillnad från Agneta Bladhs blogg som totalt har fått tre kommentarer från två 
avsändare; båda anställda på Växjö Universitet. Agneta Bladh har också kommenterat 
två av de inlägg hon fått (den tredje är den sista kommenterar på Agneta Bladhs senaste 
inlägg, vilket kan medföra att en kommentar från rektorn inte hunnit publiceras under 
tiden för studien). Johan Sterte har, i kommentarer, däremot fått mycket kritik för att 
inte svarar skribenterna till de kommentarer han får.  
 

                                                 
13 Bloggarna finns under respektive lärosätes domän men är också länkade via www.nyttuniversitet.se. 
Adressen till Agneta Bladhs blogg är: http://rektor.hik.se/, adressen till Johan Stertes blogg är: 
http://www.vxu.se/blogg/rektor/ (båda hämtade den 19/12 -08). 
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I princip alla kommentarer Johan Sterte har fått handlar om fusionen på ett eller annat 
sätt. Det som efterlyses av skribenterna till kommentarerna är en dialog om processen 
och ofta ställs det direkta frågor. Av de totalt 32 kommentarerna finns det flera åter-
kommande avsändare vilket tyder på att det finns vissa som aktivt läser och kom-
menterar bloggen. Det syns en tydlig förskjutning över tid, då kommentarerna i början 
rosade bloggen och möjligheten till dialog den erbjöd. Sedan kommer en tid av kritik 
mot att så få kommentarer besvaras och i de sista kommentarerna jag tagit del av, 
diskuterar upphovsmännen till kommentarerna mer inbördes än de för en dialog med 
Johan Sterte. I en kommentar från den 5 december står att läsa: 
 

En blogg där läsare engagerar sig och blir frustrerade över att interaktionen 

uteblir liknar mer dagbokens form än den arena som sociala medier erbjuder. 

 
Det kommentaren tyder på är en besvikelse över att chansen till dialog mellan ledningen 
och de anställda inte tas till vara. De som ställer frågorna känner sig troligtvis besvikna 
över att ledningen inte fångar upp de diskussioner de själva bjudit in till. Jag vill 
argumentera för att ledningen inte tillvara tar de möjligheter till dialog som, teoretiskt 
sett, innesluter hela organisationen. Istället förs diskussioner i mindre grupper, 
exempelvis på institutionsnivå. Detta gör att den mest aktiva gruppen, som av vad jag 
kan utläsa är de som är mest tävlande inställda till fusionen, inte får den respons de 
förväntar sig. Detta kan leda till problem eftersom det kan verka som att ledningen 
undviker att ta upp debatten med denna grupp. Något som i sin tur kan leda till missnöje 
eftersom personen som tagit upp den obesvarade frågan till ledningsnivå förväntar sig 
ett svar på denna, eller i alla fall att få en bekräftelse på att hans/hennes fråga har 
uppmärksammats. I intervjun med Johan Sterte kommenterar han sitt eget bloggande 
som tidskrävande men säger också att han upplever responsen kring bloggandet som 
positiv.   
 

… man kan ju säga att det var fusionsprocessen som triggade det hela. Det var i 

samband med det som förslaget att jag skulle ha en blogg dök upp. Det känner 

jag ju ibland att det tar sin tid […] Både skriva och följa det hela, tid börjar bli lite 

av en bristvara. […] det har ju varit en hel del kommenterar och responsen har 

varit i huvudsak positiv. 

 
Det jag kan se tecken på genom att studera bloggarna närmare är att reaktionerna till 
bloggarna som sådant varit uteslutande positivt. Utförandet, däremot, är under kritik. 
Ytterligare ett resultat är att det, för det första, framförallt tycks vara anställda vid 
lärosätet i Växjö som väljer en dialog över nätet. För det andra verkar denna grupp bestå 
av en relativt liten skara, då samma namn återkommer som avsändare. Varför det är på 
det sätt det är vågar jag inte dra några definitiva slutsatser kring. Det är dock värt att 
uppmärksamma, inte minst för att det tyder på en kulturell skillnad mellan de två 
lärosätena.  
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I den gruppen som aktivt kommenterar bloggen tycks det finnas ett starkt intresse och 
ett engagemang för fusionen som helhet. Gruppen som kommenterar bloggen verkar 
representera en grupp som i stort är mycket aktiv i fusionsprocessen då det ofta refereras 
till dokument och möten rörande fusionen. Bloggen är dock inget ultimat verktyg för 
den typ av kommunikation som den i dagsläget behandlar. Bloggen var heller aldrig 
menad som ett forum för debatt mellan medarbetare. Ett debattforum ska öppnas på 
hemsidan www.nyttuniversitet.se, forumet har varit planerat en längre tid men tekniska 
problem sägs ha hållit det tillbaka.14   
 
För att möta kommunikationsbehovet från den grupp av anställda som väljer att 
engagera sig i stor utsträckning och som, genom att till exempel kommentera bloggarna, 
visar en vilja att föra en diskussion kring fusionen, kommer med all sannolikhet forumet 
att vara ett steg i rätt riktning. Eftersom det inte verkar som att det är så många som vill 
engagera sig i fusionen i det stadiet den befinner sig i nu, blir det ännu viktigare att 
fånga upp de personer som visar ett intresse. Det har gjorts ansträngningar från 
ledningens sida som, i alla fall teoretiskt, erbjuder direkta arenor för dialog. Den 
tydligaste av dem är de så kallade fusionsfrukostarna och fusionskaféerna som an-
ordnats på båda lärosätena. 
 
4.3. Fusionen över en kopp kaffe 
Den kanal de allra flesta i ledningen tagit upp som en av de tydligaste arenorna för 
dialog är de möten som hålls för att informera om fusionsprocessen. Vid det av dessa 
möten jag närvarade vid15, fanns det på slutet möjlighet för frågor från de personer som 
var samlade. Inledningen till frågestunden bestod i att de två som höll i mötet bad alla 
församlade att ställa frågor om de hade någon sådan. De fortsatte att skämta om att man 
tagit med en mikrofon för första gången och om ingen ställde frågor skulle de aldrig 
mer ha med denna. Skämten verkade på inget sätt vara menade att avskräcka de samlade 
från att ställa frågor, men upplevdes ändå ha den effekten.  
 
Fyra frågor ställdes (tre om de värdeord som just utsetts och en om hur de aktuella 
remissvaren ska tas om hand) och besvarades kort, utan diskussion. Detta trots att vissa 
frågor hade varit möjliga att ta upp för debatt. Under tiden frågorna ställdes och 
besvarades hölls lågmälda konversationer mellan deltagarna på mötet. Detta tyder på att 
det fanns åsikter bland dem som inte togs upp för allmän diskussion. De två som 
ansvarade för mötet frågade inte heller efter kommentarer på frågorna och svaren, utan 
höll sig till att fråga efter andra frågor.  
 
Det är svårt att klassa det som skedde vid mötets avslutande tio minuter som dialog 
eftersom det endast var ett fåtal personer som kom till tals. Av det som togs upp under 
frågestunden höll man sig också till den exakta formuleringen utan att föra ett samtal 

                                                 
14 Arbetet med skapandet av debattforumet går att följa genom uppdateringar i flera av nyhetsbreven 
som kommit ut under hösten 2008. I skrivandets stund är den senaste uppdateringen från den 10 
december och finns att läsa på: http://www.nyttuniversitet.se/nyttuniversitet/aktuellt/nyhetsbrev/1.679 
(hämtad den 7/1 - 09) 
15 Fusionskaféet på Växjö Universitet den 4 december 2008 
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kring det ämne som aktualiserats. Eftersom jag endast har haft möjlighet att medverka 
vid ett möte kan jag inte avgöra huruvida alla möten har gått till på liknande sätt, det vill 
säga om det jag observerat är representativt eller inte. Utifrån det jag har observerat 
anser jag att det finns anledning att ifrågasätta hur motiverade de som under mötet 
representerade ledningen för fusionen var, till att försöka få igång en diskussion med 
dem som deltog. Det tycks mig som om mötets frågestund är ytterligare ett exempel på 
hur en möjlighet till en dialog om fusionen, som sträcker sig utanför institutions- och 
avdelningsgränser, gått till spillo.  
 
Gemensamt för både bloggen och det möte jag observerade är att ledningen inte tillvara 
tar de möjligheter som finns till att höja diskussioner över ämnes-, institutions- och 
avdelningsgränser. De två kanalerna som presenterats ovan är exempel på de pull-
kanaler som används under fusionsprocessen. Nedan följer en presentation av den push-
kanal som används för att informera alla anställda, både i Växjö och i Kalmar. Det som 
skiljer denna kanal från de två tidigare är att detta är en kanal som fångar in alla, på 
båda lärosätena, och därmed är ett bredare medium. Förutom denna kanal har varje 
institution och avdelning egna kanaler för information som rör deras grupper. Jag har 
valt att endast studera det så kallade nyhetsbrevet eftersom det jag finner intressant är 
hur den information som potentiellt når alla utnyttjas och tas emot. 
 
4.4. Samma information till alla - samtidigt 
Under hösten har tio stycken nyhetsbrev skickats ut.16 Innehållet varierar men ofta 
består det av minst en längre artikel och ett par kortare. Till ett par av artiklarna finns 
bilder, framförallt om någon blivit intervjuad eller har något speciellt uppdrag inom 
fusionsprocessen. Ibland finns det också länkar till korta videoklipp. Materialet varierar 
från att vara kortare referat av nya beslut till att likna redaktionellt material. Fokus 
ligger på hårda frågor, till exempel olika specialgruppers arbeten, men också mjuka 
frågor tas upp, till exempel att grupper av anställda varit på studiebesök på det andra 
lärosätet. 
 
I princip går allt material att dela upp i två grupper; det som rör arbetet med att 
fusionera och det som rör organisationen efter fusionen. I de senaste nyhetsbreven 
ligger fokus på hur Linnéuniversitetet kommer att organiseras, vilket är naturligt 
eftersom förslaget på fakultets- och institutionsindelning just offentliggjorts och nu är 
ute på remiss. Tidigare under hösten låg fokus snarare på hur visionen för det nya 
universitetet ska formuleras. Ett återkommande tema är också det debattforum som ska 
öppna på hemsidan, arbetet med detta har pågått under hela hösten och nyhetsbreven har 
följt utvecklingen. 
 
Av de intervjuade medarbetarna som inte har ledande positioner är det två som 
regelbundet tar del av nyhetsbreven, tycker att de är bra och anser att de fyller deras 
informationsbehov. Fyra har uppgett att de väljer bort (i princip) allt som skickas ut 
centralt eftersom de anser sig få för mycket information. De allra flesta verkar ändå vara 
                                                 
16 Alla utskickade nyhetsbrev finns att läsa på www.nytuniversitet.se, under fliken ”Aktuellt”.  
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av åsikten att andra, som är mer intresserade, troligtvis uppskattar nyhetsbreven och på 
det hela taget får de ett gott betyg. Det resultaten visar på är att det är det bristande 
intresset som sätter stopp för nyttjandet av nyhetsbreven. Trots att man tycker att det är 
bra att det finns information att tillgå, är det inte ens hälften av de intervjuade som 
regelbundet ägnar kanalen någon uppmärksamhet. 
 
4.5. En kort sammanfattning 
Att så få upplever att den information som skickas ut centralt är viktig är ganska 
förvånande. Det skulle kunna förväntas att det, även om inte alla anser att fusionen är 
värd att engagera sig i, borde finnas en nyfikenhet kring den. Det intresse som 
medarbetarna, som inte har ledande positioner, uttrycker är mycket lågt och framförallt 
är det den centralt utskickade informationen som väljs bort. En liten grupp tycks försöka 
engagera sig i fusionen genom att till exempel kommentera rektorernas arbete med den 
via bloggarna. Detta engagemang fångas dock inte upp av ledningen och därmed förs 
diskussionen snarare horisontellt mellan insatta individer ute i organisationen än mellan 
medarbetarna och ledningen. 
 
I en av de svenska studier som finns rörande fusioner tas just arenor för dialog upp som 
ett framgångskoncept (Ekholm, 2008). Också Skodvin (1999) har efter att ha studerat 
flera fusioner i olika länder kommit fram till att fusioner där medarbetarna har haft stort 
inflytande har varit de mest lyckosamma. All tidigare forskning tycks tyda på att 
kommunikation, både vertikalt och horisontellt, inom organisationer är mycket viktigt 
då två lärosäten fusionerar. I intervjuer säger både rektorerna och prefekterna att 
kommunikationen är prioriterad i processen. Ändå tycks vissa hinder finnas, eftersom 
både engagemanget och dialogen till stor del uteblir.  
 
Utifrån ovanstående resultat har jag valt att fördjupa mig i tre olika aspekter av 
fusionsprocessens kommunikativa del. Först kommer meningsskapandet att behandlas, 
eftersom hur en individ eller en grupp tolkar det som sker till stor del avgör hur de 
kommer att reagera på och hantera förändringen. Sedan kommer begreppet kontroll att 
behandlas, då detta enligt vissa teorier är ett sätt att avgöra kommunikationens kvalitet 
samt är ytterligare en möjlig faktor i förklaringen till varför fusionen hanteras på det sätt 
den gör. Det tredje området rör förtroendet för ledningen och att studera det ger en 
djupare förståelse för relationen mellan de tre nivåerna inom organisationerna; 
individen, gruppen och ledningen. Allra sist i kapitlet kommer de resultat som presen-
terats att jämföras med den statistik som finns att tillgå.  
 
4.6. Meningen med att fusionera 
Meningsskapande, eller sensemaking, är hur en individ förklarar något och genom det 
tillskriver det betydelse. Hur en individ tolkar något har stor betydelse för hur hon eller 
han kommer att agera i förhållande till fenomenet. I intervjun sa Växjö Universitets 
rektor, Johan Sterte, att fusionen drivs av en vilja att utöka samarbetet mellan lärosätena 
men att detta komplicerats av att man varit två separata myndigheter. Samarbetet i sin 
tur syftar enligt Sterte till att stärka konkurrenskraften hos lärosätena på den nationella 
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arenan. Den officiella förklaringen till varför man fusionerar beskrivs, om än kortfattat, 
i ett pressmeddelande daterat den 19 maj 200817. 
 

Fusionen är resultatet av en stark vilja hos de båda lärosätena att 
gemensamt stärka kvalitet, attraktionskraft och utvecklingspotential i 
formen av ett nytt modernt och internationellt universitet i Småland. 

 

Pressmeddelandet informerar om att rektorerna för de båda lärosätena lämnat in 
ansökan till regeringen som kommer att vara startskottet för arbetet med Linné-
universitetet. Det är de tre orden kvalitet, attraktionskraft och utvecklingspotential som 
används i den officiella motiveringen till varför lärosätena fusionerar och det står också 
att det är lärosätena själva, som frivilligt initierat processen. På Agneta Blads blogg, i ett 
inlägg daterat den 12 september, står följande att läsa angående informella samtal som 
förts om fusionen, under en internationell konferens för ledare av högre utbildning: 
 

Snart har vi en hel del att lära ut, men fortfarande tror jag att vi har en 
hel del att lära av andra. Det verkar dock vara ovanligt att en 
sammanslagning som vår fusion sker genom ett bottom-up initiativ. Det 
väcker stort intresse.18

 
Det rektorn syftar på är att fusionen är speciell eftersom det är lärosätena själva som 
väljer att gå ihop, de blir inte tvingade att gå samman av någon högre instans. Det är 
dock ett intressant citat eftersom det inte är så att det är de anställda som vill gå 
samman, något jag finner stöd för i intervjuerna. Det är istället ledningen på de båda 
lärosätena som är de som driver fusionen. 
 
Organisationsmedlemmarna tycks vara relativt eniga om att det är för att bli större 
nationellt som man går samman. Däremot anser vissa att detta är ett skäl som är hållbart 
medan andra förklarar fusionen som en reaktion på den politiska situationen.19 Ingen av 
de intervjuade har i intervjuerna antytt att fusionen skulle vara ett bottom-up initiativ 
inifrån organisationen. Två av de intervjuade prefekterna har istället tydligt påpekat sin 
oro för att ledningen i början av fusionsprocessen inte hade tillräckligt stor insyn i den 
faktiska verksamheten. En prefekt säger också att den större delen av personalen snarast 
stod utanför processen.  
 

Men så är det nog att det är väl ingen underifrån, sådan här jättekraft där man 

står med tusentals plakat och säger nu måste vi fusionera oss, men så fungerar ju 

inte organisationsförändringar. Det fanns centrala figurer på fakultetsnivå, kollegor 

                                                 
17 http://www.nyttuniversitet.se/polopoly_fs/1.243!/pressmeddelande%202008-05-19.pdf (hämtad den 
8/12 -08) 
18 http://rektor.hik.se/?paged=2 (hämtad den 19/12 -08) 
19 Många av de intervjuade, både i personer i ledande positioner och medarbetare har i intervjuer 
förklarat att man anser sig kunna förstå utifrån den sittande regeringens ageranden att större lärosäten 
är att föredra framför små. Ett exempel på denna ordning är att små lärosäten fått mindre tilldelning 
enligt årets budget proposition. Jag väljer att avstå från att analysera huruvida de antaganden som lyst 
igenom i intervjuer är i enlighet med rådande politiskt läge, det vill säga att jag avstår från att bedöma 
huruvida det finns grund för antagandena.   
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här som, om inte drev detta, så stöttade detta. Men kanske inte liksom, 

personalen som massa, de var väl kanske utanför den processen… 

 
Enligt de teorier denna studie bygger på har fusioner alltid vinnare och förlorare. Detta 
gör det rimligt att anta att det kan finnas skillnader mellan hur intervjuade på de olika 
lärosätena uppfattar sin egen situation i fusionen. De intervjuade från Högskolan i 
Kalmar kan inte säga vad Växjö Universitet kan vinna på en fusion men de kan se att de 
själva hamnar i en bättre sits, framförallt genom att man får universitetsstatus. De 
intervjuade från Växjö Universitet tror också att Högskolan i Kalmar vinner mer på en 
fusion, men de ser inte några stora ojämlikheter i fördelarna för respektive lärosäte. I 
intervjuerna finns det med andra ord ingenting som tyder på att man på Högskolan i 
Kalmar skulle vara annat än marginellt mer positivt inställd till en fusion.  
 
Ett mönster som dock går att urskilja är att de intervjuade, både på Högskolan i Kalmar 
och på Växjö Universitet, tror att det framförallt är studenterna som kan vinna på en 
fusion. Detta eftersom Linnéuniversitetet kommer att ha fler kurser att erbjuda. En 
intervjuad från Växjö Universitet säger: 
 

Jag tror egentligen kanske att studenterna vinner mest, om man säger så. För att 

de får ju ett större utbildningsutbud att välja emellan. Utan att behöva hålla på att 

byta och ansöka och stolla. 

 
Prefekterna förklarar fusionen genom att det handlar om överlevnad eftersom de anser 
sig se tendenser till att små lärosäten försvinner. En prefekt tycker att ledningen borde 
tydliggöra skälen eftersom de anses otydliga och underprioriterade i kommunikationen. 
Det är tydligt både i intervjuerna med prefekter och medarbetare som inte har ledande 
positioner, att man inte har funderat så mycket på vilka skälen att fusionera egentligen 
är. Ju högre upp i organisationen man kommer, desto mer teoretiskt korrekta blir svaren. 
På de lägre nivåerna är det flera som, när frågan ställs, blir tveksamma och få tycks ha 
funderat över varför man ska fusionera. En intervjuad svarar följande på frågan om 
varför man ska fusionera: 
 

Jaa, det vet jag själv egentligen inte särskilt mycket om… Utan… eh, man kan ju 

fundera mycket på det, fram och tillbaka, om det är bra eller dåligt… det får ju 

framtiden… men jag, jag förmodar att en person någonstans tror att man kommer 

att få bättre [ohörbart] på de resurser som man satsar i den här delen utav 

landet. Det handlar om, om… ja, högskole- och universitetsverksamhet. Någon 

form utav samordningsvinster, det gissar jag att någon har tänkt sig, någonstans. 

 
I stort sett är alla organisationsmedlemmar jag intervjuat, som inte har ledande 
positioner, undvikande i sin relation till fusionen. Vissa är försiktigt integrerande, vilket 
är inte är konstigt med tanke på att man i dagsläget inte vet hur organisationen kommer 
att se ut efter fusionen och man därmed ställer sig avvaktande tills man vet hur det 
kommer att bli. Jag har inte under mina intervjuer träffat på någon som är uttalat 
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motarbetare till fusionen. Däremot har jag sett många tecken, framförallt i kommentarer 
till bloggar, att det finns de som har en tävlande inställning till fusionen.  
 
Weick m.fl. (2005) lägger vikt vid att vissa tolkningar av verkligheten kan få företräde 
framför andra och därmed legitimeras och uppfattas som sanningen. Denna tanke 
bygger på att det inom organisationer finns oändliga möjligheter till tolkning och 
omtolkningar och att individer påverkar varandras uppfattningar tills någon tolkning 
accepteras framför de andra. De flesta intervjuade som inte har någon ledande position 
uppfattar anledningen att fusionera, antingen som en ambition att bli starkare till-
sammans eller som ett beslut taget på grund av att man från politiskt håll vill se större 
lärosäten i Sverige. I gruppen är de inre oenigheterna (trots att gruppen består av 
individer från båda lärosätena) minimal. Inte heller bland prefekterna skiljer sig 
åsikterna så mycket ifrån de som inte har ledande positioner. Att meningsskapandet 
kring fusionen är så oomstritt kan vara ett tecken på att fusionen inte väcker upp några 
heta känslor bland merparten av medarbetarna. Det kan dock också tyda på ett 
misslyckande i kommunikationen av fusionen. I Kotters (1998:29) modell över en 
organisationsförändrings olika steg är det första att skapa ett angelägenhetsmedvetandet. 
I nuläget tycks fusionen endast angelägen för ledningen, vilket kan orsaka problem då 
det är dags att aktivt implementera förändringen – något som medarbetarna ute i organi-
sationen måste göra.  
 
4.7. Med kontrollen i behåll  
Det är viktigt att komma ihåg att den förändring Högskolan i Kalmar och Växjö 
Universitet står inför kommer att medföra stora förändringar för vissa grupper och små 
för andra. Vilket har stor betydelse för hur osäker en individ kan antas ställa sig till 
fusionen. En kulturförändring, som fusionen för vissa oundvikligen kommer att inne-
bära, är en omformulering av vardagslivet (Alvesson & Svenningsson 2008:71). Därför 
är det rimligt att anta att de individer som kommer att påverkas mest av förändringen 
också är de som är mest osäkra inför den. I läget organisationen befinner sig i, när denna 
text skrivs, kan man också anta att oron är extra stor. Detta eftersom ingen för tillfället 
vet säkert hur organisationen kommer att struktureras i institutioner och fakulteter.20 
Innan denna indelning är klar är det naturligt att fler oroar sig för hur den egna 
situationen kommer att se ut efter förändringen.  
 
Med detta i tankarna är det något förvånande att inte fler av de intervjuade är oroliga 
inför fusionen. Ingen av de intervjuade har sagt sig vara direkt orolig och den allmänna 
uppfattningen tycks vara att relativt lite i den egna vardagen kommer att bli annorlunda 
efter fusionen. De orosmoment som finns rör framförallt vardagliga företeelser, till 
exempel resande och nya chefer. I en intervju yttras följande som svar på frågan om hur 
fusionen kommer att påverka respondenten: 
 

                                                 
20 I dagsläget finns endast ett förslag till en indelning och innan förslaget varit på remiss vet ingen 
säkert om indelningen kommer att vara den slutgiltiga. 
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R: Ja, alltså på sikt, om man jobbar kvar här, så kan det ju bli en del resor till 

Kalmar för att undervisa. Att man får orientera sig mot två lärosäten istället för 

ett [ohörbart] Det blir ju en geografisk breddning av min arbetsplats om man 

säger så.  

I: Hur känns det då? 

R: Ja, det kanske inte känns så bra. 

 
Det finns en viss oro hos vissa grupper, där man inte vet hur var den egna platsen inom 
den framtida organisationen kommer att vara, även om denna oro inte är stor. Graden av 
upplevd kontroll korrelerar positivt med i hur hög grad man kan förutse hur den egna 
situationen kommer att se ut efter fusionen – och möjligheterna att förutse det tycks 
genomgående vara hög, eftersom man allmänt inte förväntar sig stora förändringar. En 
intervjuad säger: 
 

… eftersom vi jobbat så mycket ihop sedan tidigare, Växjö och Kalmar. Så att det 

är… Möjligheterna till integration och samarbete finns ju där oavsett om vi 

fusionerar eller inte.   

 
Den upplevda kvaliteten på kommunikationen förväntas också korrelera positivt med 
den upplevda graden av kontroll men i mina intervjuer har inte kommunikationens 
kvalitet så mycket som kvantitet kommit på tal. Det är ingen av de intervjuade som inte 
har ledande positioner som säger sig få för lite information, istället säger hälften att de 
får för mycket information. På frågan om kvaliteten är den enda föreslagna för-
bättringen att man bör vara mer koncis.   
 
De intervjuade prefekterna skulle kunna förväntas uppleva en högre grad av osäkerhet 
än övriga grupper eftersom nya institutioner ska bildas och därmed är deras positioner 
som prefekter inte säkra. De intervjuade prefekterna uttrycker dock inte stor oro inför 
sin egen framtid. Det de istället tar upp som osäkert är institutionens framtida 
utveckling, hur fusionen kommer att påverka studentströmmarna de kommande åren 
samt risken för ökad byråkrati som följer med en större organisation. En prefekt på 
Växjö Universitet säger följande om sina funderingar kring den framtida rekryteringen: 
 

… det handlar ju inte bara om studenter, utan doktorandrekrytering, lärar-

rekrytering: Att det verkligen blir ett attraktivt lärosäte. Folk tycker att det är 

roligt att komma hit och vara här. 

 
Den höga grad av kontroll som de intervjuade presenterar tycks bero på att få tror att 
fusionen kommer att medföra några stora förändringar för dem själva. Ingen av de 
intervjuade har uttryckt alvarlig oro för sin anställning eller för sin trivsel. De 
orosmoment som finns rör vardagliga saker som man tror kommer att påverkas, men 
dessa orosmoment är av relativt liten betydelse för individen. Detta medför att möjlig-
heterna att beskriva, förutsäga och förklara den egna situationen upplevs som stor, 
vilket kan förklara den höga grad av kontroll som upplevs.  
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Det hade varit intressant att närmare studera skillnader mellan administrativ och 
undervisande personal. Detta eftersom grupperna kan antas ha olika åsikter om kom-
munikationen eftersom denna än så länge varit fokuserad på institutionernas framtid, 
medan administrationens organisering får avvakta den indelningen. Att den under-
visande och forskande verksamheten fått mer utrymme i kommunikationsprocessen är 
tydligt. Ordet ”institution”21 är använt mer än fyra gånger så ofta som ordet ”admini-
stration” i de regelbundet utskickade nyhetsbreven. Detta är i och för sig inte konstigt 
om man beaktar det i ljuset av att det är institutionerna som utgör lärosätenas 
kärnverksamhet och att administrationen oundvikligen måste formas kring denna. Det 
tyder dock likafullt på att det finns mindre information att tillgå för dem som har 
administrativa uppdrag än de som är knutna till institutioner, vilket enligt Bordia m.fl. 
(2004) bör medföra en ökad osäkerhet bland administrativ personal.22 Jag har tyvärr 
inte haft möjlighet att intervjua administrativ personal i den utsträckningen att någon 
jämförelse går att genomföra. 
 
Det finns även skillnader i hur stor påverkan kan antas bli för grupper även ur den 
institutionelltknutna personalen. Vissa institutioner kan med ganska stor säkerhet redan 
nu förutsäga var i organisationen de kommer att hamna. Det kan till exempel handla om 
den Naturvetenskapliga institutionen på Högskolan i Kalmar som inte har någon klar 
motpart på Växjö Universitet. Eller Ekonomihögskolan på Växjö Universitet och Baltic 
Business School på Högskolan i Kalmar som, tack vare sin relativt stora likhet, redan nu 
kan förutsäga att det är varandra man framförallt kommer att jobba med. På de 
institutioner där man i dagsläget inte vet hur den nya organisationen kommer att 
påverka kan man anta att oron och känslan av osäkerhet är mer utbredd. Jag har dock 
inte kunnat hitta några direkta mönster för detta. Det går inte att utesluta att man i en 
mer djupgående undersökning skulle komma fram till att det finns skillnader, men de 
går inte att fastställa med min metod. 
 
Att det finns oro inom organisationer under tider av förändring är naturligt. Det viktiga 
är att osäkerheten inte når destruktiva nivåer, vilket jag utifrån mina intervjuer kan säga 
att den inte har. Istället bör man kanske fundera på varför oron inte är större. En upplevd 
förändring bör orsaka en viss grad av oro och att denna uteblir kan tolkas som ett tecken 
på att medarbetarna inte tror på att fusionen kommer att medföra förändringar i den 
utsträckningen att den är värt att tänka på. Att alltför många väljer att negligera fusionen 
skulle kunna medföra problem då den ska implementeras och faktiska förändringar 
realiseras för medarbetarna.  

                                                 
21 I nyhetsbrev nummer 9 under rubriken ”Rapport från styrgruppen den 25 november” finns en 
uppräkning av de institutioner som föreslås placeras under olika fakulteter. Frekvensen av ordet 
”institution” är exklusive denna uppräkning. 
22 Det bör dock påpekas att den förväntade oron troligtvis skulle vara ogrundad. Skodvin (1999) 
argumenterar för idéen att man skulle kunna minska de administrativa tjänsterna genom en fusion är 
felaktig. Genom studier av fusionerande lärosäten i flera länder hävdar forskaren istället att de nya 
organisationerna på grund av sina mer komplexa sammansättningar (både horisontellt, vertikalt och 
geografiskt) oftare kräver en ökad administrativ del för att hålla ihop.  
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4.8. Förtroende för ledningen 
Det finns ett stort förtroende för de närmaste cheferna hos alla jag har intervjuat som 
inte har ledande positioner. Till den högsta ledningen är dock förtroendet mer 
opersonligt. Ett par intervjuade uppger att de inte känner till vilka som leder fusions-
processen, eller att de aldrig funderat över det och att de därför inte har någon 
uppfattning om personen. Framförallt gäller detta rektorn på det lärosäte där man inte 
själv är anställd men svaren tyder på att är känslorna även för den egna rektorn, oftast är 
likgiltiga. En intervjuad i Växjö svarar följande på frågan om sitt förtroende för 
ledningen:   
 

Jaa, jag har aldrig funderat på vilka de är, så det har jag säkert. 

 
En intervjuad ifrån Kalmar säger: 
 

… rektorn i Växjö vet jag bara till namnet […] Jag skulle inte känna igen honom 

om jag såg honom.  

  
Skodvin (1999) hävdar att den faktor som kan tillskrivas mest betydelse inom en fusion 
av två akademiska lärosäten är ledningen. Forskaren argumenterar för att en synlig och 
kraftfull ledning är det viktigaste för att kunna ena två organisationer till en. Detta 
genom att leda vägen till en enhetlig organisation med en tydlig struktur och en 
homogen organisationskultur. I en organisation där ledningen inte har förtroende hos 
medarbetarna kommer förändringsprocesser att vara mycket svåra att genomföra, detta 
eftersom det är ledaren som ska motivera och engagera medarbetarna i processen och 
därmed legitimera förändringen. Också Harman (2002) argumenterar för att ledningen i 
början av en förändringsprocess måste vara mycket stark och kontrollerande, för att i 
senare skeden kunna bli mindre styrande och mer integrerande. 
 
Bland de intervjuade i studien finns det ingen misstro mot ledningen; snarare en lik-
giltighet. Detta kan, om det till exempel sätts i samband med det faktum att få anser sig 
veta orsakerna till fusionen, tyda på att det avstånd som upplevs mellan en själv och 
ledningen förstärker det avstånd man känner till fusionen. Eftersom sändaren påverkar 
tolkningen av budskapet påverkar medarbetarnas relation till sändaren hur de kommer 
att uppfatta det ledningen kommunicerar. Om det inte upplevs finnas någon koppling 
mellan ledningen och den enskilde, kommer det ledningen gör och kommunicerar att 
verka så avlägset att det blir ointressant.   
 
När man då antar att budskapet står i relation till sändaren och att medarbetarna tar mer 
fasta på den kommunikation som kommer från prefekterna (eftersom dessa upplevs stå i 
nära förbindelse med mottagaren) än på den som kommer ut centralt (eftersom det 
ledningen och andra centrala delar av fusionsorganisationen gör, upplevs som avlägset) 
kan man inte längre anta att alla får samma typ av information. Detta har också visats i 
intervjuer då individer uppger att de väljer bort budskap av övergripande karaktär till 

29 
 



C-uppsats i Medie- och kommunikationsvetenskap 

Miranda Bergsten 

fördel för frågor som rör det som upplevs som nära. Det vill säga frågor som rör den 
egna institutionen och frågor individen har ett speciellt intresse för. 
 
Vilka effekter denna situation kommer att ha på organisationen är i dagsläget oklart, 
eftersom det framförallt är i implementeringen av det nya som förtroendet för ledningen 
spelar en viktig roll, och dit har organisationsförändringen ännu inte nått. Forskning 
tyder ändå på att det krävs engagemang från alla inblandade för att en förändring ska 
lyckas och för att alla inom en organisation ska ha en chans att hantera förändringen 
utifrån en professionell identitet (Jones m.fl., 2004). Det kan dock vara så att det inte är 
den ledning som hittills är den som styrt förändringen som bör ha den kontrollerande 
rollen. Eftersom det precis utsetts en ny ledning för det nya universitetet som i fort-
sättningen kommer att vara den som styr fusionsprocessen, är det möjligt att det istället 
är denna ledning som bör ta på sig den styrande rollen.  
 
Att analysera hur framtiden bäst bör se ut ligger utanför min studies gränser men enligt 
Kotters modell (1998:29) bör ledningen för en förändring göra ett antal saker, däribland 
forma en stark ledning, innan man på så bred front som möjligt börjar förmedla 
förändringen till medarbetarna. Det är mycket möjligt att det ännu är för tidigt att säga 
att ledningen inte tar till vara de möjligheter som finns, eftersom det enligt vissa teorier 
är för tidigt att blanda in medarbetarna. Detta har däremot inte framgått i intervjuer med 
ledningen, där man istället argumenterar för att involvera så många som möjligt i 
processen redan i dagsläget. Detta får mig att dra slutsatsen att bristen på kom-
munikation över institutions- och avdelningsgränser, inte är medvetet vald.  
 
4.9. Kvalitet möter kvantitet 
På Växjö Universitet genomfördes det i augusti 2008 en arbetsplastundersökning.23 
Undersökningen var webbaserad och skickades ut till samtliga anställda. Tre av 
frågorna i undersökningen handlade specifikt om fusionen. För svaren fanns en 
sexgradig skala som spann mellan ”instämmer inte alls” till ”instämmer helt”.24 Det har 
genomförts liknande arbetsmiljöundersökningar på Högskolan i Kalmar men där har 
inga direkta frågor om fusionen ställts, därför är bara statistik från Växjö Universitet 
representerad här. Det är en brist i att bara ha med statistik från ett lärosäte men jag 
känner mig ändå övertygad om att svaren inte är alltför missvisande, detta eftersom jag, 
efter att ha intervjuat medarbetare från båda lärosäten, har kommit fram till att de ser 
ganska lika på saker och ting. Jag har därför valt att avsluta min presentation av de 
resultat jag funnit genom att sätta dessa i relation till de statistiska data som finns 
tillgängliga. 
 
En av de tre frågorna om ställdes i enkäten gällde huruvida respondenten känner sig 
delaktig i fusionsprocessen. På frågan är det endast 18 procent som anser att de känner 
sig delaktiga i fusionsprocessen (det vill säga att de har angett att de instämmer helt 
eller steget under det). 36 procent anser att de inte alls eller i mycket liten utsträckning 

                                                 
23 Arbetsmiljöundersökning, Växjö Universitet, 20/8 -08 
24 I bilaga B finns en redovisning för frågorna och procentenheterna för respektive svar. 
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är delaktiga i processen. Detta tycks korrelera med mina resultat så till vida att det är en 
stor del som inte känner sig delaktiga. Frågan är dock tvetydig eftersom man inte får 
veta på vilket sätt och i vilken aspekt individen känner sig delaktig. Om de resultat jag 
har kommit fram till stämmer, är det så att de som anser att de är delaktiga i fusions-
processen är det framförallt på institutions- eller avdelningsnivå delaktigheten finns. 
Frågan svarar tyvärr inte på hur många som känner sig delaktiga den process som 
sträcker sig över helheten och det går därför inte att föra resonemanget längre än det jag 
redan funnit belägg för. 
 
Informationen är de flesta nöjda med enligt undersökningen, 39 procent av respond-
enterna har valt ”instämmer helt” eller steget under på frågan om man får tillräcklig 
information om fusionen. 11 procent har valt ”instämmer inte alls” eller steget över det. 
Här är det återigen ett problem att frågan är ställd på det sättet den är, eftersom den inte 
preciserar vad ”tillräcklig information” innebär. Man kan tänka sig att det blir mycket 
svårt för en person som anser sig få för mycket information att svara på frågan. I 
analysen av mina resultat har jag kommit fram till att de flesta är nöjda med delar av 
den information de får; den som kommer från den närmaste chefen. Det är dock svårt att 
veta hur man ska tolka de resultaten i förhållande till den statistik som presenteras; det 
enda som går att säga är egentligen att resultaten inte motsäger varandra. 
 
Den tredje frågan som tog upp fusionen handlade om fusionens syfte. Totalt sett kan 
man ur resultatet se att 30 procent av respondenterna anser sig ha syftet med fusionen 
klart för sig. Nästan lika många, 28 procent, tycker motsatsen. Detta är intressant 
eftersom det ändå får ses som mycket att nästan var tredje person inte vet varför den 
organisation de tillhör ska genomgå en grundläggande förändring. Det överensstämmer 
också med de resultat jag funnit så till vida att det finns många som, på den direkta 
frågan, inte vet varför man ska fusionera.  
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5. Slutdiskussion 
 
Kapitlet är uppdelat i fyra delar där den första delen är en sammanfattande beskrivning 
av de viktigaste resultaten studien tyder på, i relation till allmän kommunikations-
forskning. Den andra delen är en analys av hur resultaten kan förstås i förhållande till 
de organisationsspecifika förutsättningarna. I del tre problematiseras studiens resultat i 
förhållande till metoden och i den sista delen ges förslag till vidare forskning.  
 
 
Syftet med den här studien har varit att ta reda på hur individer, grupper och ledningen i 
de fusionerande organisationerna kommunicerar kring fusionen, samt vad det är som får 
dem att kommunicera på det sätt de gör. Genom att intervjua sammanlagt tolv personer 
samt ta del av olika informations- och kommunikationskanaler har jag kunnat se fram-
förallt två tydliga mönster. Nedan presenteras dessa mönster och ställs i relation de 
övriga resultat jag kommit fram till, samt till tidigare forskning inom området. Detta 
följs av en diskussion kring de organisationsspecifika faktorerna som påverkar den 
process som är föremål för studien.  
 
5.1. Lågt engagemang och intresse för det nära 
Det första tydliga mönstret intervjuerna (bortsett dem med företrädarna för den högsta 
ledningen) har pekat på, gäller vilken typ av budskap och vilka kanaler som prioriteras. 
I alla intervjuer pekas det som uppfattas som nära individen själv ut som det mest (om 
inte enbart) prioriterade. Det som kommer ut centralt, till alla på båda lärosätena, väljs 
bort. Detta förhållande stärks ytterligare av att ledningen inte tillvaratar de möjligheter 
till dialog som finns och därmed förstärker prioriteringen av interna dialoger i organisa-
tionens olika delar.  
 
Eftersom de intervjuade uppger att de inte prioriterar kommunikation om fusionen 
överlag, väljer de den mest lättillgängliga informationen. Den informationen är, 
eftersom ledningen inte tillvara tar de chanser som finns, den på institutions- och 
avdelningsnivå. Det kan emellertid vara så att det ännu är för tidigt i processen att börja 
fundera på slutresultatet och behandla båda organisationerna alltför enhetligt. Innan man 
vet hur den nya organisationen kommer att se ut, kanske är en öppen dialog involv-
erande grupper från båda lärosätena för mycket att kräva.  
 
Det andra mönstret är att de intervjuade har ett genomgående, mycket lågt engagemang 
för fusionen som bland annat tar sig i uttryck i att man känner anmärkningsvärt lite oro 
inför den. Detta uppges bero på att man inte tror att fusionen kommer att påverka den 
egna vardagen i så stor utsträckning. I intervjuerna har jag upplevt en säkerhet på den 
egna positionen inom gruppen man arbetar inom, snarare än inom organisationen.  
 
Till skillnad från den ofta likgiltiga relation de intervjuade upplever till ledningen, är 
relationen med den närmaste chefen mycket bra. På institutionsnivå tycks av allt att 
döma kommunikationen fungera väl, både horisontellt och vertikalt. Däremot har 
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fusionen inte heller på denna nivå blivit ett prioriterat ämne, då de flesta intervjuade 
uppger att de även här väljer att engagera sig i mycket liten utsträckning. Min tolkning 
är att det mycket svaga engagemanget för fusionen, grundar sig i en tro att den kommer 
att medföra mycket små förändringar. En uppfattning det finns stöd för i samtliga 
intervjuer med personer som inte har ledande positioner.  
 
Förutom dessa två mönster har jag genom att studera ledningen för fusionen kunnat se 
tydliga skillnader på deras relation till de anställda, i jämförelse med den som före-
språkas av forskare. All organisationsforskning tyder på att det är viktigt för ledningen 
att ha en stark position under en förändringsprocess, detta tycks den (i det läget 
processen befinner sig i för tillfället) inte ha i den organisation som är föremål för min 
studie. Något som bland annat kommer till uttryck i att många inte känner till vilka det 
är som hittills lett fusionsprocessen.  
 
Det faktum att ledningen står så långt ifrån medarbetarna i organisationen, påverkar 
medarbetarens val att inte ta del av den information ledningen kommunicerar. Jag vill 
argumentera för att den distans som upplevs mellan medarbetarna ute i organisationen 
och ledningen, påverkar medarbetarna att även känna en distans till fusionen, eftersom 
denna upplevs som ett projekt för ledningen – inte för hela organisationen. 
 
5.2. Organisationsspecifika förutsättningar 
Som jag inledningsvis beskrev är det viktigt att ta de organisationsspecifika förut-
sättningarna med i analysen av resultatet. Nedan har jag valt att fokusera på tre av de 
faktorer jag tror kan ha betydelse för hur kommunikationen inom de organisationer jag 
studerat fungerar.  
 
I ovanstående resonemang är det tydligt att traditionell forskning inom organisations-
kommunikation, som förespråkar omfattande kommunikation för att skapa en enhetlig 
organisationskultur, delvis står emot den tradition lärosäten för högre utbildning står för. 
Detta tas bland annat upp av Ekholm (2008) i studien av sammanslagningen av 
Stockholms Lärarhögskola och Stockholms Universitet. Att låta heterogenitet och 
mångfald råda och tillåta olika grupper att ha olika verklighetsuppfattningar är en 
grundförutsättning för högskolor och universitet. Det är trots allt denna form av 
tänkande som driver forskningen framåt och det är därför avgörande att anställda på 
universitet och högskolor inte tvingas in i roller som förhindrar oliktänkande. I andra 
typer av organisationer kan ledningen ha som uttalat mål att få alla att jobba för 
homogenitet, vilket inte är ett alternativ i det fall jag studerat. Detta bör inte dras för 
långt, eftersom man inom organisationerna givetvis kan enas om saker. Men man bör 
inte blunda för det faktum att det kan komplicera förhållandet ledningen har till 
organisationen, eftersom denna är långt mer heterogen en de flesta andra organisationer. 
 
För det andra kan man anta att den institutionsanställda delen av personalen har en delad 
identitet mellan sina roller som undervisare och forskare. Detta medför att deras 
sympatier är delade, vilket gör att de kan förväntas påverkas ännu mer av det faktum att 
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förändringar väcker både positiva och negativa känslor hos de flesta – de har ju två 
områden att bekymra sig för. Eftersom fusionen i dagsläget befinner sig i det stadiet att 
det är omöjligt att förutse exakt vad som kommer att påverkas och i vilken utsträckning 
det kommer att påverkas, är det möjligt att den likgiltighet som finns inför fusionen 
egentligen är en avvaktande inställning. Eftersom man inte vet hur fusionen kommer att 
påverka båda delarna av ens yrkesroll är det möjligt att medarbetarna känner sig extra 
kluvna inför fusionen. Att det skulle vara på det här sättet har jag dock inte sett några 
mönster på under mina intervjuer. De intervjuade tror överlag inte att förändringarna 
kommer att bli så stora inom något av de två områdena. Det finns ändå ett värde i att ha 
med sig faktorn i studier av den typen jag har genomfört, eftersom det är möjligt att man 
i andra skeden av processen skulle få ett annat resultat. 
 
En tredje faktor som kan förväntas påverka reaktionerna hos alla inom organisationen är 
att fusionen är en relativt unik händelse. Det finns mycket få förebilder att titta på i 
Sverige, vilket medför att det blir mycket svårt att förutse hur resultatet kommer att bli. 
Ett förhållande som ytterligare kompliceras av att organisationerna inte är vana vid 
denna typ av stora organisationsförändringar. Det skulle kunna vara så att vissa inom 
organisationen upplever att de blir svikna av organisationen på grund av att de, i en 
bransch som sällan har varit utsatta för stora förändringar av den här typen, nu blir 
föremål för just en sådan. Ledningen för organisationen kan påverkas av samma faktor 
då inte heller de har många klara förebilder att titta på. Vilket försvårar deras arbete 
eftersom inte heller forskningen ännu har lämnat några klara riktlinjer för hur denna typ 
av fusioner genomförs på bästa sätt. Man får ändå se det som ett gott betyg att ingen av 
de intervjuade upplever att de inte har insynsmöjligheter i processen. I så mån det är det 
som menas med ledningens mål om öppenhet, har man lyckats.  
 
Det kommande året, 2009, kommer att vara ett tufft år för båda organisationerna och det 
är i dagsläget omöjligt att veta om de mönster jag kan se nu, kommer att hålla i sig även 
i fortsättningen. Det är inte otroligt att de möjligheter som finns till en utbredd dialog 
kommer att tas bättre omhand, både av ledningen och av medarbetare utan ledande 
positioner, då man med större säkerhet vet vad fusionen kommer att ha för effekter. 
Eftersom fusionen hittills uppfattas som mycket abstrakt kan det vara svårt att föra en 
diskussion om den i dagsläget. För trots att det ligger i organisationens natur att låta 
olika uppfattningar samexistera, är det lika naturligt att diskutera och analysera saken 
utifrån olika perspektiv.  
 
5.3. Studiens förutsättningar och hinder 
Studien som presenterats ovan har både begränsningar och förtjänster. Till förtjänsterna 
hör att jag genom en kvalitativ metod har kunnat få en djup förståelse för hur de 
personer jag intervjuat upplever sin situation. Urvalet i min studie är dock mycket litet i 
förhållande till populationen. Detta gör att jag, uteslutande, har kunnat titta på 
övergripande mönster då jag har analyserat mina resultat. Jag vill dock argumentera för 
att jag har kunnat hitta mönster som stärks i analyser av flera av de områden jag valt att 
fokusera på och därigenom höjs validiteten i mina resultat. 
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Genom mitt val av metod har jag valt bort att kunna ge konkreta svar på frågor rörande 
hur många som tycker vad, till fördel för att kunna se varför de intervjuade tycker som 
de gör. Jag anser att det vore mycket intressant att genomföra en kvantitativ studie, 
vilket också var min första idé till denna studie. Jag tror att en kvantitativ metod är en 
bra utgångspunkt eftersom den skulle kunna visa på tendenser som sedan skulle kunna 
utvecklas genom kvalitativa studier. 
  
Ytterligare en brist med min studie är att det saknas jämförelser mellan administrativ-
/teknisk personal och institutionsanställd personal eftersom jag inte fick chans att 
intervjua fler personer i den förstnämnda gruppen. Det är det som jag uppfattar som min 
studies största svaghet, men tyvärr har jag inte kunnat påverka det mer än jag gjort.  
 
Jag vill slutligen återigen poängtera att den ledningen som är föremål för granskning i 
den här studien, inte är den officiella ledningen av fusionsarbetet. Nu, när den nya 
ledningen är utsedd, kanske ledningens roll i förhållande till medarbetarna kommer att 
förändras. Min studie är och förblir ett nedslag i den process som pågår, och kan på intet 
sätt sägas vara en representativ presentation för hela fusionstiden.  
 
5.4. Vidare forskning 
Att lärosäten för högre utbildning fusionerar är, ur ett internationellt perspektiv, långt 
mer vanligt än den Svenska situationen låter påskina. Det är troligt att det kommer att 
finnas mycket större möjligheter att i framtiden göra fler studier av den här typen av 
processer i Sverige. Eftersom så få studier har kunnat genomföras finns det inom fältet 
mycket stora luckor i kunskapen och möjligheterna till studier, som potentiellt kan fylla 
dessa luckor, är mycket stora.  
 
Utifrån den förståelse min studie ger skulle jag vilja argumentera för att ytterligare 
studier som belyser på vilka nivåer den interna kommunikationen existerar vore 
intressanta. Att se en fusion ur ett kommunikativt tidsperspektiv vore även det intres-
sant, eftersom kommunikationen kan antas variera beroende på i vilket läge föränd-
ringen befinner sig i. Jag anser också att en bredare förståelse för hur de formella 
grupper som finns inom organisationen påverkas av och uppfattar kommunikationen 
skulle vara mycket intressant, eftersom mina resultat tyder på att skillnaderna skulle 
kunna vara stora. En studie av det slaget kan också ytterligare visa på vilka faktorer som 
skiljer sig mellan gruppen som kan förväntas påverkas mest av de organisations-
specifika förutsättningarna, vilket är den institutionsknutna personalen, och den grupp 
som kan förväntas påverkas i enlighet med generella normer, vilket är den 
administrativa/tekniska personalen.       
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Styrgruppen för fusionsprocessen är de som har det övergripande ansvaret för 
processen. Gruppen leds av de båda rektorerna och ansvarar för generella principer och 
övergripande planer för det blivande universitetet. Det är också styrgruppen som har 
utarbetat direktiv för övriga gruppers arbete. Gruppen är ansvarig inför lärosätenas 
respektive styrelser samt organisationskommittén för det blivande universitetet.2

 
Dekangruppen har ansvar för Linnéuniversitetets fakultetsmässiga uppbyggnad vilket 
innebär att de ska lämna förslag på hur de två lärosätena ska integreras till ett samt 
föreslå forskningsprofiler. Till arbetet hör också att planera för en gemensam 
organisationskultur genom att vara aktiv i arbetet med kärnvärden.3

 
Strategigruppens uppdrag är två delat. Under den första etappen ska man formulera 
visioner och missioner för Linnéuniversitetet samt, tillsammans med Dekan- och 
Varumärkesgruppen välja ut kärnvärden. Under den andra etappen ska den strategiska 
planen, vilken ska bygga på visionen, missionen, kärnvärdena samt den profilering 
Dekangruppen föreslår.4   
 
Organisationsgruppens uppdrag är att utforma en gemensam nämnds- och institutions-
organisation för Linnéuniversitetet. Gruppen ska vidare också ta fram förslag på hur 
förändringarna ska genomföras.5

 

                                                 
1 Modellen utgår från det officiella organisationsschemat som finns att se på: 
http://www.nyttuniversitet.se/polopoly_fs/1.576!/org.pdf (hämtad den 8/12 -08) 
2 http://www.nyttuniversitet.se/polopoly_fs/1.218!/minnesant_styrgrupp_080410.pdf (hämtad den 8/12 
-08) 
3 http://www.nyttuniversitet.se/polopoly_fs/1.596!/direktiv%20dekangrupp%20081027.pdf (hämtat den 
8/12 -08) 
4 http://www.nyttuniversitet.se/polopoly_fs/1.454!/strategigrupp%20pm%20080826.pdf (hämtad den 
8/12 -08) 
5 http://www.nyttuniversitet.se/polopoly_fs/1.540!/direktiv%20organisationsgrupp%20original.pdf 
(hämtad den 8/12 -08) 
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Varumärkesgruppens hittills viktigaste uppdrag har varit att ta fram ett namn till det 
blivande universitetet. Gruppen ansvarar också för att ta fram grunderna för framtida 
profilering av Linnéuniversitetet i form av symboler med mera. Gruppen är också delvis 
ansvarig för arbetet med kärnvärdena.6

 
Den Administrativa gruppens arbete går ut på att formulera förslag på hur den admini-
strativa delen av organisationen bör utformas i fråga om sammanhållenhet, resurser 
samt tid.7   
 
Fusionssekretariatet är ett stöd för rektorerna och Styrgruppen och ansvarar bland 
annat för dokumentationen av fusionsprocessen.8

 
Studentkårerna har representanter i de olika grupperna som kårerna själva är ansvariga 
för att tillsätta.9  
 
Förutom dessa grupper finns även en sjätte: Referensgruppen för internkom-
munikation, som trots att den inte finns omnämnd i figuren har en mycket viktig roll. 
Gruppen har, förutom de kommunikativtansvariga, tio medlemmar och ska fungera 
rådgivande och utvärderande mot styrgruppen och de kommunikationsansvariga. Detta 
innebär bland annat att de ska följa utvecklingen av den nya webbplatsen, som tillskrivs 
stor betydelse inom kommunikationsprocessen, samt lämna synpunkter på allt som rör 
den interna kommunikationen.10    
 

                                                 
6 http://www.nyttuniversitet.se/polopoly_fs/1.224!/direktiv-varumarkesgrupp.pdf (hämtad den 8/12- 
08) 
7 http://www.nyttuniversitet.se/polopoly_fs/1.203!/direktiv-adm-grupp.pdf (hämtad den 8/12 -08) 
8 http://www.nyttuniversitet.se/nyttuniversitet/omfusionsarbetet/organisation/1.212 (hämtad den 8/12 
-08) 
9 http://www.nyttuniversitet.se/nyttuniversitet/omfusionsarbetet/organisation (hämtad den 8/12-08) 
10 http://www.nyttuniversitet.se/polopoly_fs/1.201!/direktiv-internkommunikation.pdf (hämtat den 8/12 
-08) 
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Arbetsmiljöenkätens fusionsfrågor 
 
Tabell 11 Tabell 22

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jag känner mig delaktig i fusionsarbetet 

1 (Instämmer inte alls) 

2 

3 

4 

5 

6 (Instämmer helt) 

17 

19 

19 

10 

17 

8 

% N 

120 

136 

135 

69 

118 

53 

Kan ej ta ställning 

Totalt: 

10 71 

100 702 

Jag ser ett klart och tydligt syfte med 
fusionen 

1 (Instämmer inte alls) 

2 

3 

4 

5 

6 (Instämmer helt) 

15 

13 

17 

18 

17 

12 

% N 

106 

91 

116 

127 

121 

85 

Kan ej ta ställning 

Totalt: 

8 57 

100 703 

Tabell 33

Jag upplever att jag får tillräcklig information om 
fusionen. (Sammanslagningen av Växjö universitet 
och Högskolan i Kalmar) 

1 (Instämmer inte alls) 

2 

3 

4 

5 

6 (Instämmer helt) 

6 

5

16 

23 

26 

16 

% N 

41 

32 

111 

165 

186 

114 

Kan ej ta ställning 

Totalt: 

8 54 

100 703 

                                                 
1 Arbetsmiljöenkät Växjö Universitet 20/8 -08 
2 Ibid 
3 Ibid 
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