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This empirical study aims to determine whether Linnaeus University's 
formation in 2010 and subsequent reorganization has affected the 
employees' perceived motivation and job satisfaction. 

A combined approach was used in which both quantitative and qualitative 
questions were asked in the survey form. 101 survey responses is the basis 
for the analysis and these have been associated with SDT-theory in order 
to draw further conclusions. 

The study shows that among the respondents, there is a frustration that is 
possibly related to the two organizational changes. They feel that they 
have lost confidence in management as a result of not being part of 
decision making. The study also conveys a very fragmented picture, 
members of the organization perceive that they have very different 
possibilities to peform well, participate and have clear goals to work 
towards. 
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Förord 
Jag vill tacka min handledare Marie Joelsdotter Hallbäck för ett stort stöd under 
hela uppsatsprocessen. Hennes kritiska förhållningssätt och hennes förmåga att 
skapa motivation har varit oumbärliga tillgångar som har bidragit till både mer 
arbetsglädje och en mer välskriven uppsats. 
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INTRODUKTION 
Det statliga universitet Linnéuniversitetet bildades 1 januari 2010 genom en 
sammanslagning av Växjö Universitet (Universitet sedan 1999 och högskola sedan 
1977) och Högskolan i Kalmar (Grundad 1977) (Linnéuniversitetet hemsida, 2013). 
Denna sammanslagning har bidragit till flera omfattande omstruktureringar. 1 januari 
2013 genomfördes ytterligare förändringar av hela organisationens sammansättning och 
uppbyggnad. Under studier vid Linnéuniversitetet (2012-2013) vid Campus Växjö har 
författaren till denna uppsats uppfattat en rådande diskurs angående dessa två Campus 
roll och status. Detta väckte intresset att studera organisationen och om/hur 
omstruktureringarna har bidragit till en upplevd förändring av de anställdas motivation 
och arbetsglädje. Kraftiga omstruktureringar av en rådande organisation kan tänkas 
påverka medlemmarna på många vis t.ex. påverkad arbetsglädje och förmåga att 
prestera m.m (Bryson, Barth, Dale-Olsen, 2013).  Anledningen till att uppsatsförfattaren 
gav sig an detta ämne i nuläget är många. De främsta är att många av omförändringarna 
redan är genomförda och de anställda bör ha hunnit påbörja att skaffa sig en uppfattning 
om dess konsekvenser. Det har inte heller varit så lång tid att folk har helt vuxit in i de 
nya strukturerna. För uppsatsförfattarens del är det även fördelaktigt att, ännu inte ha 
hunnit skaffa sig en så bred förförståelse om hur medlemmarna i organisationen själva 
uppfattar förändringarna. De rådande diskurserna kan mycket väl vara allt ifrån nästan 
obefintliga till närvarande i alla universitetens miljöer.  

Sammanslagningen av Växjö universitet och Kalmar högskola kan ses som kanske 
största lärosätessammanslagningen i Sverige i modern tid (Melin, 2013). Det är också 
ett faktum att liknande sammanslagningar med syfte att effektivisera och kvalitetssäkra 
utbildningsplatser har påbörjats eller avslutats på flera platser i Norden de senaste åren 
(Melin, 2013). Fusionen mellan Kalmar och Växjö 2010 och dess efterföljande 
omstruktureringar 2013 kan möjligtvis ha medfört förändringar på de anställdas 
uppfattning om sin arbetssituation enligt författaren, då organisationsförändringar kan 
påverka arbetsglädje (Bryson, Barth, Dale-Olsen, 2013). Att Linnéuniversitetet är långt 
ifrån ensamma om att kraftigt förändra sin interna organisation ger ytterligare tyngd till 
en studie om förändringsprocessernas upplevda påverkan av de anställda.  

Bakgrund 
Terminologi 
Följande terminologi kommer att användas i relation till forskningsobjektet 
Högskolan Kalmar: Högskolan i Kalmar innan sammanslagningen till 
Linnéuniversitetet. 
Växjö Universitet: Universitetet i Växjö innan sammanslagningen till Linnéuniversitetet 
Campus Kalmar: Linnéuniversitetets Campus i Kalmar 
Campus Växjö: Linnéuniversitetets Campus i Växjö 

Bakgrund till fusionsprocessen 
Fusionen mellan Högskolan Kalmar och Växjö Universitet 1 januari 2010 skedde inte i 
ett vakuum utan var en följd av förändringar som har varit närvarande under en längre 
tid. När 1990-talets utbyggning av utbildningsväsandet var slutförd, så hade redan 
antalet studenter fördubblats under en 10 års period (Geschwind & Melin, 2011).  
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Många lärosäten har eftersträvat den prestigefulla titeln av universitet för att på så sätt 
göra sig mer attraktiva i ett allt snabbt växande utbildningssystem.  

Technopolis undersökning av Linnéuniversitetets tillkomst nämner fem punkter som är 
bidragande till de ökande mängden fusioner inom universitetssektorn. 

 
• “Den hittillsvarande expansionen av utbildningssystemet har i princip nått sin 

gräns 
• Den internationella dimensionen i forskningspraktik och i utbildningsvillkor blir 

allt mer framträdande 
• Forskningsresurserna kommer i ökad grad att fördelas efter kvalitetskriterier 

vilket leder till mer konkurrens i utförarledet 
• Det allt större bruket av rankningar skärper konkurrensen mellan lärosäten 
• Det finns ett reellt behov av att fatta strategiska beslut och göra strategiska 

vägval för alla typer av högskolor och universitet” (Geschwind & Melin, 2011) 
 

 
Figur 1 fusionsprocessen enligt Geschwind och Melin. 

 

Lärosätena har som följd av dessa ovan nämnda processer varit tvungna att öka sitt 
samarbete med andra lärosäten och stegvis har nätverk blivit allianser och allianser i 
slutändan lett fram till fusion (figur 1) (Geschwind & Melin, 2011).  

Dessa processer är långt ifrån unika svenska fall utan detta är en utveckling som också 
sker på global nivå (Nyhagen & Baschung 2013).  

Fusion 
Enligt Technopolis undersökning så har samtalet som förts inom Högskolan i Kalmar 
och Växjö Universitet präglats av att en fusion var en nödvändighet för lärosätenas 
fortlevnad (Geschwind & Melin, 2011).  
Vidare nämns att de drivkrafter som internt har legat till grund för en vilja att gå 
samman är förhoppningar om högre kvalitet, ökade möjligheter att få anslag till 
forskning och kanske främst att appellera till en större grupp av studenter.  

Fusionen har enligt Geschwind & Melin utvecklats i ett bottom-up perspektiv enligt de 
intervjuade, med detta menar de att fusionen främst har hanterats av lärosätets egna vilja 
till förändring istället för att ha varit styrd av staten. Men Geschwind & Melin är också 
noga att påpeka att universitetet är en statlig myndighet och att oavsett hur stor den 
interna viljan till förändring än må vara så ligger beslutsfattandet om fusionen trots allt 
på regeringsnivå (Geschwind & Melin, 2011). 

Omorganisation 2013 
Den 1 januari 2013 skedde en större omstrukturering av Linnéuniversitetets 
organisation.  
En tidigare plattare struktur ger plats för en tydlig linjeorganisation (Linnéuniversitetet 
hemsida, 2013). 
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Den nya organisationen skall leda fram till en tydligare ansvarsfördelning enligt ett 
pressmeddelande publicerat 2012-04-19 (Pressmeddelande 2012-04-19). 

Visstidsanställningar 
Inom universitetsvärlden råder många olika former av anställning och det är ett mycket 
högt antal visstidsanställningar. I rapporten ”Herregud! Det verkar som det värsta som 
kan hända ett lärosäte är att man råkar tillsvidareanställa någon…” så presenteras 
statistik som enligt rapporten är skyhöga antal visstidsanställningar (Åmossa, 2013). 
2012 så var visstidsanställningarna i snitt på 33 % inom universiteten i Sverige. Denna 
siffra skall jämföras med de 10 % som råder i arbetsmarknaden i stort. Rapporten 
påpekar att detta kan leda till en ökad otrygghet inom universiteten och möjligtvis även 
påverka de anställdas arbetsglädje och motivation negativt. På sikt kan det även 
innebära en brain-drain om denna otrygghet gör att personal istället söker sig nya jobb 
utanför akademin (Åmossa, 2013). Linnéuniversitetet som är fokus för denna studie har 
dock något lägre andel visstidsanställningar än de flesta universitet i Sverige, 23 % av 
Linnéuniversitetets anställda var visstidsanställda 2012 (Åmossa, 2013). Även om detta 
är en lägre siffra än stora delar av landet så är det ändå en mycket hög siffra och det är 
inte omöjligt att detta kan påverka de anställdas motivation och arbetsglädje.   

Motivation 
Motivation är de faktorer hos enskilda individer som väcker, formar och riktar beteendet 
mot olika mål. Motivation beskriver varför vi handlar och varför vi väljer vissa val 
framför andra och varför vi väljer en sak framför en annan (Nationalencyklopedin: 
Motivation, 2013). 
Motivation kan förstås utifrån flera olika modeller och synsätt men kan grovt delas in i 
processteorier och innehållsteorier. 
Innehållsteorier beskriver vad som motiverar en individ eller grupp medans 
processteorier beskriver hur man motiveras (Kaufmann & Kaufmann, 2005).  

Mitchells och Larssons modell för motivation och prestation 
Många olika modeller kan användas för att skapa sig en uppfattning om hur motivation 
gestaltas men denna studie använder sig av Mitchells och Larssons modell för 
motivation och prestation i arbetslivet i kombination med SDT-teori för att ge en 
grundläggande förståelse för motivation. 
Mitchells och Larssons modell är vald då den är tämligen bred och skiljer mellan inre 
och yttre påverkansfaktorer.  
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Figur 2 Motivation och prestation enligt Mitchell och Larsson 
 
Modellen förutsätter att det finns två grundläggande faktorer som påverkar individens 
handlande. De inre faktorerna representerade av individens behov, förväntningar och 
utvärderingar av tidigare skeden. De yttre faktorerna representerar miljöfaktorer, 
tilldelade uppgifter och även sociala krav (Kaufmann & Kaufmann, 2005). 
  
De inre faktorerna behandlar främst de biologiska behoven som hunger, törst, sexdrift 
m.m. Det handlar även om intellektuella, estetiska och sociala behov i form av 
erkännande och möjlighet till ökad personlig utveckling. Olika behov som vi behöver 
uppnå för att känna oss tillfredställda. Detta gäller speciellt om vi lider av ett 
underskottstillstånd där vi medvetet eller omedvetet har otillfredsställda behov 
(Kaufmann & Kaufmann 2005). 
 
De yttre faktorerna är de sociala krav och ramar som styr den rådande situationen. När 
vi samspelar med andra så uppstår social facilisering, individens förmåga och vilja att 
prestera ökar när de samspelar med andra. Våra sociala behov att bli uppmärksammade 
av andra i kombination med eventuella krav ifrån den sociala miljön och dess agenter 
ger oss motivation till handling (Kaufmann & Kaufmann, 2005).   
Mitchell och Larssons modell (Kaufmann & Kaufmann, 2005) se (figur 2) skapar ett 
flödesschema där individens handlande och slutgiltiga arbetsprestation passerar genom 
tre grundläggande faser aktivering, intentionellt beteende och beteende. Dessa tre på 
varandra följande faser påverkas i varje steg av både de inre och de yttre grundläggande 
mänskliga behoven.  

Aktivering 
Som nämndes ovan så har vi först möjlighet att aktiveras när våra mest grundläggande 
behov är tillfredställda. Utan de grundläggande behoven stimulerade så kommer de 
anställda att uppleva det som så gott som omöjligt att finna motivation (Kaufmann & 
Kaufmann, 2005).  
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Intentionellt beteende 
Efter att den anställda har aktiverats så följer det intentionella beteendet där den 
anställda blir medveten om sin egen uppgift och kognitivt analyserar den. Förväntningar 
byggs upp och vi skapar en tolkning av situationen. Yttre faktorer samspelar under 
denna fas med de kognitiva för att i slutändan avgöra hur motiverad den anställda 
känner sig inför arbetsuppgiften. De yttre faktorerna kan vara sådant som belöningar, 
vilka mål som finns och eventuell uppskattning/bestraffning ifrån chefer/anställda m.m 
(Kaufmann & Kaufmann, 2005). 

Den motiverade arbetaren och dess förhållanden 
Om alla kategorier som påverkar aktivering och Intentionellt beteende i Mitchell och 
Larssons schema har aktualiserats hos den arbetande så kan man förvänta sig att det 
också kommer infinna sig en stark känsla av motivation. Men en stark känsla av 
motivation och en vilja att göra ett bra arbete är inte likställt med en bra prestation. 
Tidigare kunskaper och kompetenser hos den anställda samspelar med yttre 
miljöfaktorer för att avgöra om hur väl utförd den slutgiltiga prestationen blir 
(Kaufmann & Kaufmann 2005).  

Utan de nödvändiga och relevanta kunskaperna inom ämnet så kan utförandet bli mer 
eller mindre omöjligt. En dålig arbetsmiljö och bristfälliga förutsättningar stoppar på 
samma sätt upp ett positivt slutgiltigt resultat. Den fysiska arbetsmiljön måste vara 
behaglig och den sociala arbetsmiljön måste vara stimulerande för att vi skall kunna 
förverkliga en hög motivation till en hög prestation (Kaufmann & Kaufmann 2005).  

 

Self-determination theory SDT 
Self-determination theory vanligen förkortat SDT är en motivationsteori som är 
utvecklad av Edward L. Deci och Richard M. Ryan på University of Rochester (Self-
determination theory hemsida 2013). 
Liksom många andra teorier om motivation så lyfter den upp att behovet av 
egenbestämmande, möjlighet att påverka, utmaningar och givande relationer för ökad 
motivation och arbetsglädje, likt Mitchell och Larssons modell så innefattar SDT 
skillnaden mellan inre och yttre motivation. (Ryan & Deci, 2000a). 

 
De tre punkter som måste vara uppfyllda för att en individ skall känna sig motiverad är 
enligt teorin, kompetens, självständighet och samhörighet. SDT teoribildning menar att 
dessa tre hänger samman och att ett högt värde på dessa tre axlar också sammanfaller 
med en känsla av arbetsglädje och vilja att bidra (Graves & Luciano, 2013). Mer 
kontrollerande organisationer med låga värden på dessa axlar ger istället en organisation 
med medlemmar som känner sig alienerade ifrån arbetet.  
SDT-teori påvisar att det finns ett direkt samband mellan känslan av motivation och hög 
arbetsglädje, uthållighet och att man känner sig dedicerad till sin organisation. En känsla 
av välbefinnande infinner sig kopplat till arbetet.  
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Välbefinnande och arbetsglädje 
Grunden för SDT är att finna vilket tillstånd hos individen som bejakar välbefinnande 
(Ryan & Deci, 2000c). Ryan och  Deci menar att det finns två typer av välbefinnande, 
ett hedonistiskt och ett eudaimonistiskt (Ryan & Deci, 2000b).  
Det hedonistiska perspektivet menar att välbefinnande kan finnas i lycka och njutning. 
Men SDT-teori lutar sig främst mot ett eudaimonistiskt synsätt som istället menar att 
välbefinnande har att göra med att ha en väl fungerande livssituation (Ryan & Deci 
2000b). 
 
Kompetens, självständighet och samhörighet är direkt kopplade till välbefinnande men 
det  finns fler begrepp som skulle kunna påverka välbefinnandet. Ryan & Deci försvarar 
dock att ha dessa tre punkter (Ryan & Deci, 2000b). Allt för många begrepp blir 
ohanterligt när det skall användas på ett stort antal olika undersökningar. Istället bör 
forskaren fundera på vad som läggs in i dessa begrepp och anpassa detta efter den form 
av studie som skall utföras (Ryan & Deci, 2000b). 
 
Välbefinnande och arbetsglädje är nära kopplade till varandra. Arbetsglädje kan 
definieras som ”en positiv relation som kännetecknas av njutbart eller positivt 
sinnestillstånd som kommer till stånd som följd av att jobba på arbetsplatsen” (min 
översättning och tolkning) (Abd-El-Salam et al. 2013). 
Motivation och arbetsglädje hänger intimt ihop och både yttre och inre motivation har 
direkt påverkan på den upplevda arbetsglädjen (Abd-El-Salam et al. 2013). 
 

Självständighet, kompetens och samhörighet 
 
Självständighet inom SDT (Autonomy) 
Självständighet är behovet att känna att ens egna vilja tas i beaktande och att man har 
egna val i relation till en utförd uppgift.  
Detta behov kan fyllas både av den känsla av frihet och val som kommer av att själv 
kunna påverka sin uppgift, men kan även uppnås när man följer uppgifter som tilldelats 
av en annan part. I det sista fallet kan det uppnås tillexempel genom att frivilligt följa en 
order av överordnad, men det förutsätter att man själv tycker att beslutet är vettigt. 
Individen upplever att hen självmant följer beslutet då det är ett vettigt val utifrån egen 
uppfattning.  (Van den Broeck et al. 2010). 
 
Kompetens inom SDT (Competence) 
Behovet att känna kompetens definieras som individens inneboende behov av att känna 
sig effektiv i interaktionen med omgivningen.  
Behovet av kompetens driver viljan att undersöka nya möjligheter och att lära sig nya 
färdigheter. Ett tillfredställt kompetensbehov ger förutsättningar för att klara av 
komplexa och föränderliga miljöer.  Ett otillfredsställt kompetensbehov kan istället leda 
till hjälplöshetskänslor och brist på motivation (Van den Broeck et al. 2010). 
 
Samhörighet inom SDT (Relatedness) 
Behovet av samhörighet kan definieras som individens inneboende behov av att känna 
sig i kontakt med andra. Att känna att man är omtyckt, respekterad och en del av en 
grupp samt känna att andra tycker och bryr sig om vederbörande. Behovet av 
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samhörighet uppfylls när det finns bra kommunikation med andra och när det finns nära 
relationer. Tanken är att vi människor har ett behov av att söka oss till grupper där vi i 
ett socialt samspel både kan ge och ta av varandra (Van den Broeck et al. 2010). 

SDT och ledarskap 
SDT-teori poängterar vikten av att en ledare ger möjlighet för de anställda att påverka 
sin arbetsplats och arbetssituation. Att kunna välja uppgifter, att bli uppmärksammad för 
att känna välbefinnande i sin arbetssituation (Graves & Luciano, 2013). 
I studien “Self-determination at work: Understanding the role of leader-member 
exchange” så testas hur samspelet mellan ledaren och de anställda påverkar de tre 
faktorerna kompetens, självständighet och samhörighet. De finner att det finns ett 
positivt samband mellan ett aktivt samspel mellan chef och anställd och höga resultat på 
de tre ovan nämnda faktorerna, se figur 3 (Graves & Luciano, 2013). 
 

 
Figur 3 Graves och Lucianos modell för chefskapets relation till SDT 
 
Men även om sambandet finns där och det är uppenbart att en ledning som har aktiv 
kontakt med sina anställda ökar de tre faktorerna, så påpekar Graves och Luciano att det 
finns många andra påverkande faktorer som kan vägas in i en analys av samspelet 
mellan ledare och anställda i en organisation. 

 

Att skapa och förmedla mening i förändringsprocesser 
En omstrukturering av en organisation är en stor process och för att kunna genomföra 
den behövs en förståelse hos de inblandade. En organisation är en social konstruktion 
som ständigt skapas och återskapas av dess medlemmar när de tillskriver mening till 
sina arbetssysslor (Kezar, 2012). 
Med tanke på att individer skapar sin egen verklighet så är det svårt att ta del av en 
förändringsprocess om de inblandade inte först har förstått syftet med förändringen och 
själv har tagit till sig argumenten för förändringen som sina egna (Kezar, 2012). 
Det handlar om två parallella funktioner som behöver ske simultant för att förankra 
förändringsprocessen. Det första är meningsskapande och det andra meningsgivande. 

7 



 

Meningsskapandet handlar om att skapa en gemensam förståelse medans 
meningsgivandet handlar om att förmedla budskap och planer och propagera för stöd.   
 
Det har varit kutym inom forskning om meningsskapande i förändringsprocesser att 
fokusera på ett uppifrån och ner perspektiv. Att studera ledningens syn på processerna 
och hur de har lyckats förmedla mening till förändringen. Det har dock på senare tid 
blivit en förskjutning i fokus där mellanchefer istället undersöks. Meningsskapande 
studeras också oftast i processens början och det är ovanligt med uppföljande studier 
(Kezar 2012). 
 

Syfte och problemformulering 
Syfte 
Uppsatsen har som syfte att belysa och skapa en djupare förståelse för om/hur 
Linnéuniversitetets skapande och dess efterföljande omorganisationer har påverkat de 
anställdas upplevda arbetsmotivation och arbetsglädje. 
 
Forskningsfråga 
Upplever de anställda att deras förmåga att påverka och förändra har ändrats i 
organisationen sedan fusionen och kan detta tänkas påverka anställdas motivation och 
arbetsglädje? 
 
Finns det några skillnader mellan Campus Kalmar och Campus Växjö som kan tänkas 
påverka anställdas motivation och arbetsglädje? 
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METOD 
Metodkapitlet kommer att redogöra för studiens utförande genom en genomgång som 
börjar med de metodologiska utgångspunkter som har stått som grund för studien och 
sedan fortlöpa med information om hur enkäten utformades och sedan avslutas med 
analys och sist etiska överväganden.   

Metodologiska utgångspunkter 
För att studera en större organisation och kunna ge någon form av generaliserad bild om 
de anställdas uppfattning så krävs en större mängd data som är insamlad över hela 
organisationen. Att fokusera på en kvalitativ forskningsmetod hade kunna vara 
intressant för att nå en djupare förståelse för enskilda individers berättelse om de 
förändringar de upplevt i sin egen motivation och arbetsglädje. För att kunna uttala sig 
om hur motivationen i större grad har uppfattats i organisationen så ger en studie som 
använder båda metoder större analysmöjligheter. Därför har både kvantitativ och 
kvalitativ data samlats in.  
Kvantitativ data agerar grund i analysen och  kvalitativa data ger möjligheter till ökad 
förståelse och analysdjup. Tidigare forskning och teoretiska modeller har använts för att 
koppla enkäten till empirin.   
 
Denna studie syftar till att få en djupare förståelse om hur de anställda upplever sin egna 
och sina arbetskollegors motivation, arbetsglädje och om de tycker sig ha upplevt en 
förändring över tid.  
Det är subjektiva upplevelser i nuet som analyseras och det medför att det kommer vara 
omöjligt att ge en objektiv bild om hur motivationen och arbetsglädjen har förändrats.  
Oberoende av en objektiv sanning så finns det ett stort värde i en analys av de anställdas 
subjektiva uppfattning då man kan anta att deras egna uppfattning av situationen 
påverkar oavsett.  
 
Avgränsning 
Att göra en studie av hela Linnéuniversitetet var inte möjlig under denna uppsats 
tidsram vilket medförde att det blev ett fåtal fakulteter som blev tillfrågade se urval 
nedan.  

Planering och genomförande 
Urval 
Studien riktade sig till anställda vid Linnéuniversitetet och datan till undersökningen är 
insamlad inom ett fåtal fakulteter inom Linnéuniversitetet som alla finns representerade 
på både Campus Växjö och Campus Kalmar. Enkäten skickades ut genom kontakt med 
de berörda fakulteterna och även om alla kontaktade fakulteter inte valde att skicka ut 
enkäten så gick enkäten ut till cirka 750 personer. Begränsningen till ett fåtal fakulteter 
var dels en fråga om att göra studien praktiskt genomförbar inom studiens begränsade 
tidsram men också nödvändig för att kunna föra en aktiv dialog med de berörda 
fakulteterna om undersökningens mål och syfte. Genom att fokusera på fakulteter som 
fanns närvarande vid både Campus Kalmar och Campus Växjö uppstod också 
möjligheter att göra vissa jämförelser. De tillfrågade fakulteterna valdes ut dels på grund 

9 



 

av om de fanns representerade på båda campusen men det togs även hänsyn till 
fakulteternas storlek. Större fakulteter skulle kunna ge fler svar. Att höra av sig till alla 
fakulteter som fanns representerade på båda orterna var inte praktiskt möjligt under 
studiens korta tidsram. I slutändan blev det en kombination av vad som var praktiskt 
genomförbart i en studie av denna storlek och ett systematiskt urval där större fakulteter 
kontaktades. 
De representerade fakulteterna är anonymiserade för att ytterligare kunna garantera 
respondenterna fullständig anonymitet.  

Instrument 
Insamlingsinstrumentet som har använts är en webbaserad enkät (bilaga 2) som har tagit 
sin inspiration av ett antal olika SDT källor. Det har varit svårt att hitta en fullständig 
lista över de frågor som brukar användas då SDT undersökningar varierar i val av 
frågor. Detta är dock en naturlig följd av att SDT kan mäta motivation och välmående i 
många olika situationer och bör anpassas efter situation (Ryan & Deci 2000b). 
Rapporten Self-determination at work: Understanding the role of leader-member 
exchange (Graves & Margaret 2013) har stått som grund till frågeformuleringarna med 
stöd av SDT theorins hemsida (Self-determination theory hemsida 2013). Dessa frågor 
har modifierats och nya frågor har tillkommit för att ytterligare kunna angripa detta 
specifika fall. 
  
Endast två av kontrollfrågorna var obligatoriska medan resterande frågor var frivilliga 
för respondenterna att svara på. Resonemanget bakom detta handlar om ämnets 
eventuella känsliga natur och att det var därför extra viktigt att ge respondenterna 
möjlighet att välja vad de medverkar till. Men det handlar även om att vissa frågor 
eventuellt kunde vara obesvarbara för vissa respondenter.  
Då studiens mål var att lokalisera och ringa in uppfattningar istället för ren fakta så var 
frågorna mestadels åsiktsfrågor (Denscombe 2011).  
Faktafrågor så som arbetsort och anställningsår finns dock representerade för att kunna 
bidra med en eventuell jämförelse mellan anställningstillfälle och vilket campus som 
vederbörande är stationerad vid.  
 
För att mäta de anställdas relation till behoven av självständighet, kompetens och 
samhörighet så skapades 21 grundläggande frågor. Dessa frågor delades in i kategorier 
för självständighet, kompetens och samhörighet (Bilaga 4). Förutom de 21 
grundläggande frågorna i frågebatteriet lades ytterligare frågor till för att belysa 
undersökningens speciella fall. Kontrollfrågor var tillagda för att belysa uppfattningen 
om kollegornas arbetsmotivation och arbetsglädje.  
Utöver detta tillkom i enkäten fyra öppna frågor där respondenterna har möjlighet att 
belysa sina tankar fritt. Dessa öppna frågor kunde bidra till en bredare och djupare 
diskussion om möjlig påverkan av eventuell förändring av arbetsmotivation och eller 
arbetsglädje.  
De slutna frågorna representerades främst av frågor av skal typ, där respondenten fick 
kryssa i hur väl olika påståenden var appliceringsbara på deras situation. Skalan rör sig 
mellan 1: Stämmer inte alls till 7: Stämmer mycket väl. En del av kontrollfrågorna som 
inte hade som avsikt att mäta de tre ovan nämnda behoven fick en skala på 1-8 istället 
för att kräva respondenterna på ett svar och förhindra dem att svara ett mittalternativ. 
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Detta var dock ej möjligt i det första fallet då skalan används med avståndet 1-7 i de 
rapporter som har varit inspiration till frågebatteriet   
Kontrollfrågorna varierade i natur men bygger i första hand på om respondenten 
upplever en förändring och om så är fallet åt vilket håll. Kontrollfrågorna berörde även 
om förtroendet för fakultetsledning och universitetets centralledning har förändrats 
under omorganisationerna.  
För att göra insamlingsverktyget så bra som möjligt så har ett antal olika metoder 
använts för att göra enkäten både tydlig och användbar. En öppen och tydlig dialog med 
handledare om enkätens utformning i kombination med ett uttalande om forskningsplan 
och enkät av etikkommittén sydost (Etikkommittén, 2013) har ytterligare bidragit med 
verktyg för att förtydliga och konkretisera enkätfrågorna. Etikkommitténs uttalande 
finns bifogat (bilaga 4). 

Insamling 
Missiv och länk till webbenkäten skickades ut av en av de berörda fakulteternas interna 
organisation medans andra berörda fakulteter fick det skickat direkt ifrån 
forskningsansvariges personliga studentmail. Anledningen till variation i 
utdelningsförförandet har att göra med de berörda fakulteternas olika önskemål till vad 
som var lämpligt och/eller praktiskt. 
Internetlänken som fanns representerad i missivet gick till webenkäten som förmedlades 
via Googles enkättjänst (Google Docs 2013).  
Svar ifrån webbenkäten lagras anonymt i ett realtidsuppdaterat kalkylblad. 
Då samtycke ifrån de olika fakulteterna tog olika lång tid att erhålla så gick det heller 
inte att skicka ut enkäten vid samma tillfälle.  
Detta medförde att när veckan innan jul närmade sig så hade endast ett fåtal svar 
inkommit. En påminnelse skickades ut till en av de berörda fakulteterna medans andra 
fick sitt första utskick. Påminnelse och utskick skickades ut sju dagar efter första 
utskick för att öka svarfrekvensen och för att utöka mängden respondenter.  

Sökstrategi 
De främsta källorna till teoretiska utgångspunkter har hittats genom ett aktivt sökande 
av databaser med vetenskapliga artiklar. De nyckelord som har dominerat sökandet är 
”Job satisfaction, Leadership, Motivation, Organisational changes, SDT theory”. Det 
finns många källor kopplade till dessa nyckelord så ett stort antal artiklar har passerat 
förbi innan de källor som finns i uppsatsen valdes. Nästan uteslutande har 
internationella artiklar används med ett fåtal undantag för de källor som var relaterade 
till forskningsutförande och de som innehåller information om Linnéuniversitetet och 
svensk statistik. Dessa sistnämnda hittades antingen genom databassökning eller genom 
vidarebefordring ifrån handledare. 

Analys 
Den insamlade datan analyserades med hjälp av statistikprogrammet SPSS. För att 
befästa att relevant data kopplades samman så användes tidigare studier utförda med 
SDT teori som referens för analysen. Capturing Autonomy, competence, and relatedness 
at work: Construction and initial validation of the Work-related Basic Need Satisfaction 
scale fick ligga som grund för både analys och självkritik av det använda frågebatteriet 
(Van den Broeck et al. 2010). 
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Ett fåtal av punkterna visade sig vara allt för vagt formulerade och plockades bort 
(dessa finns beskrivna som borttagna i bilaga 4).  I slutändan så testades frågorna i 
relation till de icke borttagna frågorna i varje behovskategori.  
Fem av punkterna testade de anställdas självständighet fem punkter de anställdas 
kompetens och nio punkter känsla av samhörighet.  
Till detta kopplades övriga frågor för att skapa ytterligare djup och för att kunna göra en 
jämförelse mellan Campus Kalmar och Campus Växjö.  
 
De öppna frågorna kategoriserades för att hitta mönster som kunde peka på 
uppfattningar som fanns representerade flertalet gånger i populationen. Dessa kunde 
sedan ge ökat diskussionsdjup i relation till de mer kvantitativa svaren. Med detta menar 
jag att även om de kvalitativa svaren är allt för få och allt för spretiga i sin natur för att 
kunna dra generella slutsatser i populationen så kan de bidra med en ökad förståelse för 
respondenternas svar och tankar omkring förändringarna. 
De övriga frågorna har använts för att ge en bild av hur man uppfattar att ens 
arbetsmotivation har påverkats av de två förändringsprocesserna och även för att kunna 
ligga till grund för en diskussion om hur de anställdas upplevda relation till 
fakultetsledning och centralledning har påverkats av förändringarna.  
 
För att göra analyserna lättare att genomföra och för att göra resultatet tydligare så har 
ett antal frågor som var ställda i nekande form omkodats genom att vända på resultaten. 
I de fall där detta har skett så finns ”omkodad” med i grafens eller tabellens 
beskrivning. Exempelvis graf 1 i resultatdelen. Denna graf är omkodad för att kunna 
jämföras med graf 3. Frågan är dock kvar i sin ursprungliga formulering för att visa 
läsaren vilken fråga som ställdes. För att förtydliga så skall dessa omkodade grafer 
istället läsas omvänt d.v.s. 1: stämmer mycket väl till 7: stämmer inte alls. 
 
Cronbach's Alpha test utfördes för att se om de frågor som hade ställts inom respektive 
grupp (samhörighet, kompetens och självstyre) var möjliga att slå samman och där och 
med skapa värden för samhörighet, kompetens och självstyre. Cronbach's Alpha testen 
gav dock negativa utslag två av fallen. Kompetens och självstyre fick värden under det 
rekommenderade 0.7 och går därmed ej att slå samman. Samhörighetskategorin erhöll 
dock 0.882 vilket visar på ett starkt samband i resultaten inom kategorin och ger där och 
med möjlighet att skapa ett gemensamt värde för samhörighet.  
 

Validitet och reabilitet 
Att generalisera utifrån ett enda fall har uppenbart sina problem. Det är rent av omöjligt 
att dra några generaliserbara slutsatser i denna form av fallstudie (Bryman 2011).  
Uppsatsförfattaren hävdar dock att sammanslagningen av Kalmar Högskola och Växjö 
Universitet inte är helt unik då. Som tidigare nämnts så pågår liknande fusioner på andra 
orter nationellt men i ännu högre utsträckning internationellt (Melin, 2013) (Nyhagen & 
Baschung 2013). Det kan därför tänkas att fallet Linné är ett representativt fall (Bryman 
2011) när det kommer till hur omstrukturering påverkar arbetsmotivation och 
arbetsglädje inom akademin. Det skulle dock fortfarande vara möjligt att göra en 
liknande studie av ett annat fall och göra jämförelser med detta fall. Enkäten i sin helhet 
finns presenterad som bilaga (bilaga 2) för att ytterligare ge möjlighet att göra om 
studien vid senare tillfälle. Om man skulle uppnå samma resultat är dock osäkert om 
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studien görs långt efter denna då den upplevda motivationen och arbetsglädjen kan 
ändras över tid.   
 
Genom att använda en redan etablerad metod inom SDT så stärks validiteten. Att 
liknade test har används och prövats vid flertalet tillfällen ger ökad trovärdighet. De nya 
frågorna som inte är inspirerade av SDT-teori har diskuterats extra med handledare för 
att kunna ge svar på de eftersökta frågorna. 
 

Etisk problematisering 
 

● Känsligt område (Det är en fråga som väcker starka känslor inom universitetet) 
● Starkt hierarkisk organisation (Gör att eventuella repressalier för respondenter 

och forskare kan bli påtagliga). 
● Känsligt resultat kan vara svårt att presentera. Kan leda till risk för självcensur. 
● En kritisk analys kan bidra till att en eventuell negativ arbetsplatskultur 

förstärks. 
 
Lösningar på etiska problem 

• Nära samtal med handledare för att balansera frågor rätt och presentera resultat 
på ett neutralt sätt.  

• Fokusera på hur det påverkar upplevd motivation och arbetsglädje i allmänhet 
och vara öppen för att eventuell frustration kan ha många förklaringar. 

• Enkäten är inskickad till Etikkommittén Sydost för evaluering 
• Uppsatsens resultat skall endast ses som ett stickprov som kan uppmärksamma 

eventuell påverkan på motivation och arbetsglädje. Den skall inte tas som en 
övergripande sanning, men kan användas som bas för diskussion och 
problematiserande.  

 
Tillsammans med enkäten skickades ett missiv (bilaga 1) som i korthet beskrev 
forskningens mål och informerade om förväntningar på en medverkande respondent. 
Missivet belyste forskningsrådets etiska principer. 
Informationskravet: Informering av de forskningen berörda om den aktuella 
forskningsuppgiftens syfte.  
Samtyckeskravet: Information om att medverkande i studien var helt frivilligt. 
Konfidentialitetskravet: Information om att respondenternas svar kommer att behandlas 
anonymt och att respondenternas anonymitet kommer att skyddas. 
Nyttjandekravet: Information om att resultat ifrån insamlad enkät kommer att användas 
i en akademisk kontext och att den endast kommer att nyttjas till denna aktuella studie. 
(Vetenskapsrådet 2002). 
 

RESULTAT 
Resultatet kommer att redogöras för i åtta olika kategorier. Varje kategori börjar med en 
sammanställning av de aktuella grafer som har jämnförts, detta för att göra det lättare 
för läsaren att följa resonemanget. Graferna följs sedan av diagram som förklarar 
siffrorna i mer exakthet och sist kommer en skriftlig sammanfattning av de olika 
resultaten. Bakgrundsfaktorerna kommer endast att i korthet sammanfattas och den sista 
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kategorin, öppna frågor kommer att sammanfatta de kvalitativa svar som har inkommit. 
De öppna frågorna presenteras genom att lyfta upp mönster som har uppmärksammats 
vid närmare analys av de öppna frågorna. För att ytterligare tydliggöra resonemanget så 
har även den kvalitativa datan lyfts in i andra frågor. 

Bakgrundsfaktorer 
Av de 101 respondenterna så är 32 st anställda vid campus Kalmar, 67 vid campus 
Växjö och resterande två anställda vid annan ort.  
22 var anställda vid campus Kalmar vid sammanslagningen till Linnéuniversitetet 2010, 
54 vid campus Växjö och 25 var anställda i och med sammanslagningen eller i 
efterhand.  

Självständighet och möjlighet att påverka 

Graf 2 När jag är på jobbet så förväntas jag göra 
exakt det jag blir tillsagd. Omkodad. 

 

 

 
Graf 3 Jag känner att jag kan påverka och bestämma över hur mitt jobb blir utfört. 

 

Graf 1 Det finns inte många möjligheter för 
mig att påverka hur mitt arbete blir utfört. 
Omkodad. 
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Graf 5 Hur mycket påverkan upplever du att du 
har över din arbetssituation? 

 

 

De tre första graferna (se graf 1-3) som berör upplevd möjlighet att påverka sin 
arbetssituation har alla en märkbar tyngd åt de högre svarsalternativen. Alla graferna har 
en skala på 1-7 och övervägande del av svaren ligger i den högre kategorin 5-7 .  65.4%, 
52 % respektive 68.3% av respondenterna finns i den högre delen av skalan. Frågan om 
När jag är på jobbet så förväntas jag göra exakt det jag blir tillsagd har dock en viss 
övervikt åt mittalternativet 4. De sista två graferna belyser hur mycket man anser att 
man kunde påverka innan omorganisationerna respektive hur mycket påverkan man 
upplever att man har för tillfället. I det första fallet så har frågan besvarats av 82 
respondenter och i det andra fallet 101, att färre har svarat på det första fallet är en 
naturlig följd av att alla inte varit anställda innan fusionen. Frågorna är ställda med ett 
intervall på 1-8 för att undvika mittsvar. En kraftig övervikt av 78 % av respondenterna 
anser att det innan omorganisationerna hade rätt mycket till mycket att säga till om. Den 
nuvarande arbetssituationen ger dock långt ifrån en lika entydig bild. Även om det finns 
en viss övervikt åt de högre svarsalternativen även här så är fördelningen mer jämn över 
skalan och det finns en betydande mängd, 15.8%, som svarar att de upplever att deras 
uppfattning att påverka ligger på 2 i skalan av 1-8.    

Bland de öppna frågorna så är det flertalet respondenter som uttrycker att möjligheterna 
att påverka och ge feedback är kraftigt försämrad. Några går så långt som att säga att 
demokratin är mer eller mindre helt borta ifrån universitetet.  

  

Graf 4 Hur mycket anser du att du kunde 
påverka din arbetsplats innan 
omorganisationerna? 
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Kompetens 
 

 
Graf 6 Jag känner mig inte tillräckligt kompetent när 
jag är på jobbet. omkodad. 

 
Graf 8 När jag  jobbar så tycker jag oftast att jag inte är tillräckligt duktig. Omkodad. 

 

 
Graf 10 Jag har möjlighet att utveckla min 
kompetens inom min arbetsplats. 

 

 

 

 

Graf 7 På mitt jobb får jag inte många möjligheter  
att visa hur duktig jag är. Omkodad. 

Graf 9 Mina kollegor säger till mig att jag är bra på 
det jag gör. 
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Resultaten av de ovan visade frågorna ger en bild av att en övervägande del av 
respondenterna anser att de har möjlighet att visa upp sin kompetens och att man anser 
sig vara kompetent nog för sina arbetsuppgifter (notera att graferna 6, 7 och 8 är 
omkodade för att lättare kunna ställas upp jämte andra grafer och kunna se om liknande 
mönster finns d.v.s. Omkodningen gör att  1: stämmer mycket väl medan 7: stämmer 
inte alls). Man anser även att man är tillräckligt duktig för att klara av sitt jobb i stor 
utsträckning och att kollegorna förmedlar en bild av att de uppfattar en som kompetent. 
Men även om det finns en viss överrepresentation i respondenter som anser detta så är 
fördelningen relativt jämn över svarsalternativen. 35 % anser att deras uppfattning av 
sin kompetens ligger i den nedre kategorin med resultat på 1-3. Nästan lika många 
procent, 31.6%, anser att de inte får så stor möjlighet att visa upp hur kompetenta de är. 
En sambandsundersökning mellan dessa två visar ett svagt signifikant samband. Det 
finns alltså ett mindre samband där de som inte känner sig kompetenta nog också 
uppfattar det som de inte får visa upp sin kompetens.  

De öppna frågorna lyfter inte kompetens i så stor utsträckning men det finns många svar 
som diskuterar hur man inte längre kan prestera vad man förväntas och att den nya 
strukturen gör det svårt att visa upp sin kompetens.  

Samhörighet 
En summering av frågorna som berörde samhörighet visade sig vara möjlig efter ett 
Cronbach's Alpha test. De frågor som slogs samman var de nio frågor som finns 
representerade under samhörighet (bilaga 4).  

 
Graf 11 Samhörighet. 

Trots centraltendens så ger samhörighetsvärdet en bild av att de anställda känner att de 
kan lita på varandra och att det råder ett familjärt klimat där man både trivs med sina 
nära kollegor och kan lita på deras stöd. 

59.3% faller inom den högre kategorin 5-7. 19.9% faller dock inom den lägre kategorin 
1-3. Det finns dock ett bortfall på 14.9% på grund av att alla respondenter inte har 
svarat på alla frågor som finns representerade i samhörighetsvärdet.  
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Ledarskap 

 
Graf 13 Hur stort förtroende har du för din 
fakultetsledning? 

  

 
Graf 14 Jag känner mig uppskattad av ledningen. 

 

Frågan om förtroendet av centralledningen ger vid första anblicken en bild av en ganska 
kraftig spridning med respondenter som har svarat både att förtroendet för 
centralledningen är mycket litet och mycket stort. 47 % av de 100 respondenter som 
svarade på frågan anser att förtroendet till centralledningen antingen är mycket bra eller 
över medel. 53 % av respondenterna anser att förtroendet för centralledningen antingen 
är mycket litet eller mindre än medel. Men väljer vi istället att titta på ytterligheterna så 
syns det att alternativen som tyder på mycket litet förtroende ligger i skarp kontrast till 
de som har mycket stort förtroende. 32 % anser att förtroendet är så lågt som 1-2 medan 
endast 8 % anser att det är så högt som 7-8. Frågan om förtroendet för 
fakultetsledningen besvarades av 99 respondenter och ger en bild av ett mycket splittrat 
förtroende för fakultetsledningarna i fråga. 38.4% anser att förtroendet för sin respektive 
fakultetsledning ligger inom en spännvidd ifrån mycket litet förtroende till mindre än 
medel.  61.6% av respondenterna svarar att förtroendet är mycket stort till strax över 
medel.  

Något som är genomgående i både förtroendet för centralledningen och 
fakultetsledningen är att spridningen är relativt jämt fördelad över svarsalternativen. 
Även om det i centralledningens fall finns en lite större svarfrekvens i de lägre 

Graf 12 Hur stort förtroende har du för 
Linnéuniversitetets centrala ledning?  
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alternativen kontra de högre så har båda frågorna en fördelning som är relativt jämn. En 
jämförelse mellan hur uppfattat förtroende har ändrats för centralledning och 
fakultetsledning ger en lite mindre splittrad uppfattning. Antalet respondenter som har 
svarat på dessa frågor är dock lägre. På frågan om centralledningen se tabell 1  
presenteras en relativt entydig bild av de 88 respondenter som har valt att svara på 
frågan. 0 % anser att förtroendet för centralledningen har ändrats till det bättre medan 
70 % anser att det har försämrats.  

 F % 

Ja, mitt förtroende har minskat 62 70.5 

Ja, mitt förtroende har ökat 0 0 

Nej, mitt förtroende är det 
samma 

26 29.5 

Saknade 13  

Total 101  

Tabell 1 Har förtroendet för centralledningen ändrats under de två omorganisationerna? 

Fakultetsledningen se tabell 2 visar en mer varierad bild än motsvarande fråga angående 
centralledningen. Av de 86 svar som respondenterna har bidragit med så anser 41 % att 
förtroendet är oförändrat. 45 % att det har minskat och 14 % att det skett en förbättring. 
Totalt sett finns det alltså en svag övervikt åt att förtroendet är oförändrat eller har 
förbättrats. När det kommer till hur uppskattad individen känner sig av ledningen i stort 
så visar resultatet ännu en gång en mycket stor spridning. Med vissa små toppar som 
undantag så ligger fördelningen mycket jämt fördelat.  

Tabell 2 Har förtroendet för fakultetsledningen ändrats under de två omorganisationerna? 
 

 F % 

Ja, mitt förtroende har minskat 39 45 

Ja, mitt förtroende har ökat 12 14 

Nej, mitt förtroende är det samma 35 41 

Saknade 15  

Total 101  
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De öppna frågorna bidrog med ytterligare tyngd åt uppfattningen om att förtroendet för 
ledningen bland vissa respondenter är lågt. Ett flertal respondenter nämner att det skulle 
finnas en snedfördelning av makt till Växjös fördel. Ett fåtal går så långt som att prata 
om korruption och maktmissbruk inom organisationen. Än fler talar istället om hur 
byråkratiska processer har gjort att man tappat kontakten med sina chefer och att allt för 
mycket makt har flyttats uppåt i organisationen. Men de öppna frågorna bidrar också 
med en motsatt bild där man istället poängterar att det nu är tydligare formella 
beslutsvägar men dessa svar är få i relation till de ovan nämnda.   

Sammanfattningsvis så är det en mycket stor spridning i hur mycket förtroende 
respondenterna anser sig ha för ledningen och hur uppskattade de känner sig av den. Det 
råder dock en ganska allmän uppfattning bland de som svarat om att förtroendet har 
sjunkit för centralledningen medan det är en splittrad uppfattning om 
fakultetsledningarna.   

Mål 

 
Graf 15 Jag upplever att det finns tydliga mål att jobba mot. 

 

Ett påpekande som återkommer många gånger i de öppna frågorna är att det inte längre 
finns tydliga mål att jobba emot och att detta delvis har med brist på kontakt med chefer 
att göra. Den kvantitativa frågan på samma tema ger en bild av att det råder en extremt 
stor spridning mellan hur tydliga mål respondenterna upplever. Alla svarsalternativ 
ligger omkring 15 % med en lite större skillnad på alternativ 7 i skalan.  

Jämförelse Campus Kalmar och Campus Växjö  
Nedan kommer en mindre jämförelse ske mellan Campus Kalmar och Campus Växjö 
att sammanställas. Endast ett fåtal frågor har valts ut till jämförelsen och de som valdes 
ut var främst frågor som skulle kunna bidra till ytterligare djup i analysen. 
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Hur trivs du med att jobba på Linnéuniversitetet? 

 F % 

Kalmar 

1 1 3.1 

2 2 6.3 

3 5 15.6 

4 0 0 

5 3 9.4 

6 2 6.3 

7 10 31.3 

8 9 28.1 

Total 32  

Växjö 

1 0 0 

2 6 9.1 

3 7 10.6 

4 1 1.5 

5 9 13.6 

6 20 30.3 

7 18 27.3 

8 5 7.6 

Total 66  

 

Tabell 3 Hur trivs du med att jobba på Linnéuniversitetet? 
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Hur mycket påverkan upplever du att du har över din arbetssituation? 

 F % 

Kalmar 

1 2 6.3 

2 2 6.3 

3 2 6.3 

4 4 12.5 

5 7 21.9 

6 4 12.5 

7 7 21.9 

8 4 12.5 

Total 32  

Växjö 

1 1 1.5 

2 13 19.4 

3 3 4.5 

4 9 13.4 

5 10 14.9 

6 18 26.9 

7 7 10.4 

8 6 9.0 

Total 67  

Tabell 4 Hur mycket påverkan upplever du att du har över din arbetssituation? 
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Hur stort förtroende har du för Linnéuniversitetets centrala ledning? 

 F % 

Kalmar 

1 4 12.9 

2 4 12.9 

3 3 9.7 

4 3 9.7 

5 7 22.6 

6 7 22.6 

7 2 6.5 

8 1 3.2 

Total 31  

Växjö 

1 11 16.4 

2 12 17.9 

3 6 9.0 

4 13 19.4 

5 8 11.9 

6 13 19.4 

7 4 6.0 

8 0 0 

Total 67  

Tabell 5 Hur stort förtroende har du för Linnéuniversitetets centrala ledning? 
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Jag känner mig trygg i min anställning på Linnéuniversitetet. 

Tabell 6 Jag känner mig trygg i min anställning på Linnéuniversitetet. 
När det kommer till att trivas med att jobba på Linnéuniversitetet så finns det en viss 
skillnad mellan Campus Kalmar och Campus Växjö, men denna är inte markant. På 
båda Campusen så är det rätt jämnt fördelat bland dem som inte trivs men när det 
kommer till att verkligen trivas väldigt mycket så är det större andel vid Campus 
Kalmar. 

 F % 

Kalmar 

1 1 3.1 

2 2 6.3 

3 4 12.5 

4 6 18.8 

5 4 12.5 

6 8 25.0 

7 7 21.9 

Total 32  

Växjö 

1 12 17.9 

2 6 9.0 

3 6 9.0 

4 10 14.9 

5 8 11.9 

6 13 19.4 

7 12 17.9 

Total 67  
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Ett liknande mönster kan ses i hur mycket påverkan respondenterna anser sig ha över 
sin arbetssituation. Återigen är fördelningen relativt lika men när det kommer till 
toppnoteringarna så har Campus Kalmar större andel.  

Förtroendet för centralledningen är relativt jämnt fördelat mellan Campus Kalmar och 
Campus Växjö men när det kommer till hur trygga respondenterna känner sig på 
arbetsplatsen så finns det en kraftigare skillnad. Vid Campus Växjö är påtagligt större 
andel som är mer otrygga med sin anställning. En övervägande del av respondenterna 
oavsett campus svarar med de högre svarsalternativen på om man känner sig trygg i sin 
anställning. 

 

Öppna frågor 
Fyra öppna frågor fanns representerade i undersökningen. Dessa har analyserats för att 
finna återkommande teman och presenteras nedan. 

Viktigt att notera är dock att antalet respondenter som har svarat på de öppna frågorna 
är mycket lägre än på resterande frågor.  Dessa data skall därför endast ses som ett 
utkast av upplevelser bland respondenterna. De öppna frågorna finns även 
representerade kopplade till respektive resultat men finns även med här som en 
övergripande sammanfattning över vad de öppna frågornas spännvidd.   

Flertalet respondenter uttrycker att det finns en skillnad i hur stor utsträckning man kan 
påverka beslut inom Linnéuniversitetet. Det målas upp en bild av ett lillebror-/ 
storebrors-förhållande där Växjö innehar rollen av storebror. De formella och viktiga 
besluten sker vid Campus Växjö.  En respondent säger sig söka nytt jobb utanför 
Linnéuniversitetet just på grund av den snedvridning av makt som råder. Ett flertal 
respondenter går längre än så och uttrycker ett inskränkt klimat vid Campus Växjö och 
att det finns korruption inom campuset. Men det nämns även att Campus Växjö har ett 
större intresse av att, samarbeta inom utbildningen. Ett större intresse för studenterna 
och vilja att lyssna på dessa. Det nämns även att omvandlingen till universitet 
påverkade Växjö positivt och att Kalmar fortfarande har kvar många gamla lösningar.  

Bland svaren så råder det långt ifrån konsensus om vad som har påverkat mest av 
omorganisationen 2013 eller bildandet 2010. Det är uppenbart att de förändringar som 
skett upprör och oroar flertalet respondenter. Alla är inte negativa, det nämns att 
beslutprocesser har blivit tydligare. Flertalet respondenter uttrycker istället att man 
tycker att man har byråkratiserat sönder processerna och att det är svårt att påverka eller 
förändra. Makt har fördelats uppåt till ett fåtal personer. Det nämns att enskilda ledare i 
organisationen har fått möjligheter att jobba mer för personliga mål på bekostnad av 
studenters utbildning.   

6 av respondenterna uttrycker att medbestämande och demokrati mer eller mindre har 
fallit bort helt. Ett stort antal respondenter (14 st) uttrycker att linjeorganisationen (alla 
använder inte detta ord) har bidragit till att minska arbetsglädje och delaktighet. 

Det nämns att man uppfattar det som att chefer har mindre koll på vad enskilda 
individer gör och att det leder till att man har sämre koppling till gemensamma mål och 
det drabbar motivationen. Det saknas bekräftelse ifrån överordnade. Flertalet 
respondenter är trötta på förändringar.  
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Respondenterna lyfter många olika förslag på hur man kan förbättra arbetssituationen 
inom Linnéuniversitetet men de förslag som är återkommande handlar främst om 
tydligare mål, prioriteringar, närmre ledarskap och mer feedback. Det nämns även 
flertal gånger att det skulle hjälpa om de två campusen skulle kännas lite närmare 
varandra genom att tillexempel ordna mer gemensamma tillställningar. Enligt några 
respondenter finns en rådande uppfattning om att det fortfarande är två olika 
organisationer.   

 

DISKUSSION 
Diskussionskapitlet är indelat i två delar. I den första kommer den använda 
forskningsmetoden diskuteras och i viss mån ifrågasättas. Efter detta följer en 
resultatdiskussion där insamlad empiri sammankopplas med teori. 

Metoddiskussion 
En undersökning av ett universitet som student på C-nivå har sina begränsningar och 
svårigheter som har uppkommit under arbetsprocessens gång. Ett fåtal intervjuer istället 
för en kvantitativ enkätstudie hade möjligtvis gjort att ett material att bearbeta hade 
kunnat inhämtas tidigare. Att skicka in en förfrågan till etikkommittén Sydost och få de 
kontaktade fakulteternas godkännande var en rätt lång process och det medförde att 
enkäten kom ut i sista stund innan jul och detta har troligen dragit ner svarsfrekvensen 
som i slutändan hamnade på 13 %. Detta till trots så måste en svarsfrekvens på 13 % 
anses vara lyckat då uppsatsförfattaren misstänker att det inom universitetsvärlden råder 
en hög enkättrötthet och att det kan vara så att intresset att svara på en undersökning på 
C-nivå kan vara bristande.  

Antalet svar slutade på 101 och detta var trots svarsfrekvensen på 13 % ett tillräckligt 
stort antal för att kunna få en uppfattning om några av de åsikter som finns 
representerade inom Linnéuniversitetet. Ett stort antal svar även på de öppna frågorna 
har ytterligare ökat möjligheten att föra en diskussion om de anställdas upplevelse och 
uppfattning om sin egen arbetsmotivation och spekulationer om vad som bygger upp 
denna.  

Enkätkonstruktionen tog lång tid i anspråk men detta främst på grund av vikten av att en 
enkät av denna typ förblir helt anonym och att frågorna inte skall missförstås. Men även 
om målet var att undvika förvirring och missförstånd så formulerades ändå vissa frågor 
med negationer som möjligtvis kan ha skapat förvirring om man svarade snabbt på 
enkäten. Detta var dock med nödvändighet för att följa hur liknande frågebatteri har 
använts tidigare och för att i slutändan kunna göra en analys relaterat till använd SDT-
teori. Även om detta kan ha skapat en förvirring hos enstaka respondenter så borde det 
inte vara ett problem med ett svarsantal på 101. 

Användandet av SDT-teori har både sina för- och nackdelar, teorin har ett antal år på 
nacken och detta medför att det går att ifrågasätta dess applicerbarhet. Men samtidigt 
har flertalet undersökningar använt sig av SDT även de senaste åren, därför ser jag inga 
problem i användandet av teorin.  
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SDT har också främst använts i studier med ett top-down perspektiv men då jag funnit 
studier som är bottom-up och då jag inte funnit något i teorin som talar emot ett bottom-
up perspektiv så anser jag att detta är ett möjligt analysverktyg även ur detta perspektiv.  

SDT perspektivet visade sig i slutändan inte heller vara fruktbart för det sätt på vilket 
studien först var tänkt att genomföras. Detta på grund av att många av frågorna visade 
sig vara svåra att summera till ett gemensamt värde för kompetens, samhörighet och 
självständighet. Men även om det endast gick att summera ett värde för samhörighet så 
kunde de flesta frågorna kopplas ihop med Mitchells och Larssons teorier om 
motivation och med SDT-teori på ett fruktbart sätt.  

Att studera Linnéuniversitetet utifrån ett SDT orienterat perspektiv medför att uppsatsen 
får en stark psykologikoppling då SDT beskriver de mänskliga behov som leder fram 
till arbetsmotivation och tillfredsställelse. Detta kan uppfattas som en ganska 
instrumentell syn på meningsskapande och uppfattad arbetsglädje. Det behöver inte vara 
ett problem i sig men vidare studier med en arbetskultursanalytisk infallsvinkel skulle 
kunna vidare problematisera fenomenet.  

Uppsatsen använder SDT som verktyg för att kunna uttala sig om den upplevda 
arbetsmotivationen och arbetsglädjen hos en större grupp individer. Enskilda intervjuer 
skulle kunna lyftas in för att ytterligare belysa och ge en djupare förståelse för 
individers uppfattning om förändringsprocessen.  

I analysen är det viktigt att väga in att det kan finnas en tendens till att de som är mer 
kritiska till rådande arbetsläge och ledning har en större motivation att svara på en 
undersökning av denna natur. Detta kan medföra en liten övervikt åt negativa svar. Vi 
skall också vara medvetna om att de förändringar som skett på Linnéuniversitetet ligger 
nära i tiden, vilket också kan medföra att många av respondenterna ännu inte har 
accepterat de förändringar som har skett och kan därför som följd inneha mer kritiskt 
förhållningssätt. Trots dessa aspekter så påverkar ändå den upplevda arbetsglädjen det 
dagliga arbetet och därför så bör dessa svårigheter betänkas och tas i beaktning utan att 
för den skull omöjliggöra en kritisk undersökning.  

Att som student inom ett universitet undersöka det samma har också sina svårigheter. 
Det har varit mycket viktigt att studien kunnat förbli fullständigt anonym då eventuella 
resultat skulle kunna medföra komplikationer för de svarande. Att inte färgas i för stor 
utsträckning av min förkunskap om universitetet har också varit nödvändigt att tackla 
och de öppna frågorna har här varit en bra hjälp för att lyckas höra andras röster än min 
egen under resultat och diskussionsbearbetning. 

 

Resultatdiskussion 
Motivation och arbetsglädje 
Undersökningens mål är i första hand att få en ökad förståelse av hur och om de 
anställda vid Linnéuniversitetets motivation och arbetsglädje, har blivit påverkade av de 
förändringar som skett inom organisationen i och med bildandet av universitetet och 
dess omstrukturering 2013.  Enligt Self determination theory så kan vi förvänta oss att 
om de anställda känner sig kompetenta, upplever att de har förmåga att påverka och 
känner att de har meningsfulla och nära relationer med sina kollegor så borde de 
anställda också trivas bättre med sin arbetssituation (Graves & Margaret 2013). Detta 
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välbefinnande kan vi välja att kalla de anställas arbetsglädje då arbetsglädje är ”en 
positiv relation som kännetecknas av njutbart eller positivt sinnestillstånd som kommer 
till stånd som följd av att jobba på arbetsplatsen” (Egen översättning och tolkning) 
(Abd-El-Salam et al. 2013).  

Av de undersökta SDT kategorierna så var det mycket tydligt att de anställda trivs med 
sina arbetskollegor. Svaren inom samhörighets-kategorin var så likstämmiga att det gick 
att slå samman dem till en gemensam tabell.  

De frågor som har ställts om samhörighet visar att respondenterna anser att många av de 
kollegor man jobbar med står en nära och att man bryr sig om varandra på de tillfrågade 
fakulteterna. Enligt SDT-teori kan vi förvänta oss att det finns goda möjligheter att 
kommunicera med sina kollegor och att relationerna de anställda emellan är ett 
förhållande där många uppfattar det som man kan ge och ta av varandra på arbetsplatsen 
(Van den Broeck et al. 2010).  

Men även om de allra flesta uttrycker en god samhörighet så är det ändå så att det är 
nästan 20 % som hamnar i den lägre ändan av samhörighets-kategorin. Det finns alltså 
de som känner att de inte är en del av samhörigheten.  

När det kommer till både kompetens och självständighet så har resultatet inte varit lika 
entydigt. I kompetensfallet så uppfattar de allra flesta det som att man är kompetent men 
det finns också en rätt stor grupp av respondenter som uttrycker att de uppfattar det som 
att man varken får möjlighet att visa sin kompetens eller rent av känner att den är 
otillräcklig. Att inte få sitt behov av kompetens uppfyllt kan skapa en känsla av 
hjälplöshet och minska motivationen för arbetet (Van den Broeck et al. 2010). 

När det kommer till självständighet så är situationen liknande den som målas upp i 
fallet kompetens. Det finns en stor spridning i vilka som uppfattar det som att de har 
frihet över sin arbetssituation. Även om det är fler som uttrycker att de har stor frihet 
över sitt arbete så är det en relativt stor grupp som känner att de har mycket liten 
möjlighet att påverka hur deras arbete blir utfört. De öppna frågorna ger dock ytterligare 
djup till den sista aspekten. Ett återkommande svar bland respondenterna är att de inte 
längre känner sig delaktiga i beslutsprocesserna och att detta leder till ökad frustration 
och mindre motivation. Behovet av samhörighet i gruppen tillfredställs troligen i de 
allra flesta fall medans behoven av kompetens och självständighet kan vara väldigt olika 
stimulerade i populationen.  

Mitchell och Larssons modell för motivation lyfter även in behoven av yttre motivation 
i form av tydliga ramar och mål (Kaufmann & Kaufmann, 2005). Tydliga mål är även 
något som nämns många gånger i de öppna frågorna. Undersökningen har visat att det 
finns en väldigt stor skillnad i hur tydliga mål respondenterna anser sig ha. En nästan 
helt jämn fördelning av resultatet om mål ger bilden av en organisation där vissa har 
mycket tydliga mål medans lika många anser sig ha nästan inga mål alls att jobba mot.  

Universitetet har också många olika former av anställningar som kan påverka känslan 
av motivation och samhörighet på universitetet. Det kan vara så att vissa former av 
anställningar upplever en större otrygghet i organisationen och har mindre möjligheter 
att uppfylla sina behov av samhörighet, kompetens och självbestämande. 
Visstidsanställda är en sådan grupp som kan tänkas känna sig både mindre motiverade 
och även riskera att ha en sämre arbetsglädje som följd av den otrygghet som 
visstidsanställningar innebär (Åmossa, 2013). 23 procent av Linnéuniversitetes 
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anställda (undantaget doktorander) var visstidsanställda 2012 och även om detta är lägre 
än nästan alla universitet i Sverige, så är det fortfarande en mycket hög andel i relation 
till de 10 procent som är visstidsanställda i stort på Svensk arbetsmarknad (Åmossa, 
2013). 

 
Relationen anställd och chef 
Graves och Lucianos modell för chefskapets relation till SDT (Figur 3) visar att det 
finns en direkt påverkan av de anställdas upplevelse av samhörighet, kompetens och 
självständighet och kontakt med sin chef.   SDT-teori poängterar vikten av att en ledare 
ger möjlighet för de anställda att påverka sin arbetsplats och arbetssituation. Att kunna 
välja uppgifter, att bli uppmärksammad för att känna välbefinnande i sin arbetssituation 
(Graves & Luciano, 2013). 

Resultatet i frågorna om ledarskap ger ännu en gång en splittrad bild. De anställda är 
mer eller mindre jämt fördelade när det kommer till hur uppskattade respondenterna 
känner sig av ledningen. Förtroendet för både fakultetsledning och centralledning är 
också väldigt jämt fördelat över hela skalan men det är ytterst få respondenter som anser 
sig ha ett mycket stort förtroende för centralledningen. 

Det har också visat sig att bland de som varit anställda innan fusionen och som har valt 
att svara på frågan så är det ingen som uppfattar det som man har fått ökat förtroende 
för centralledningen. När det kommer till de berörda fakultetsledningarna så är 
skillnaden inte lika stor men andelen som tycker sig ha ökat sitt förtroende är 
fortfarande lågt. 

Om det är så att många anställda upplever att det finns bristfällande kontakter med 
ledning så kan vi förvänta sig att det direkt påverkar de anställdas uppfattning av de tre 
behov som leder fram till en motiverad och välmående anställd (Graves & Luciano, 
2013).  
Omorganisationen 2013 ligger väldigt nära i tid och kan vara så att det finns en chans 
att antalet negativa svar också kan vara påverkat av att man ännu inte sett de långvariga 
fördelarna med det nya systemet.  

Som har nämnts tidigare så är förändringar processer som ständigt skapas och omskapas 
i de berördas medvetande (Kezar, 2012). Detta har som följd att en ledning som inte 
lyckas förmedla till sina anställda vad fördelarna med förändringarna är i början, under 
och efter omorganisationen kommer att få anställda som är avigt inställda mot 
förändringarna.  En stor spridning av resultaten i många av frågorna i uppsatsen kan 
vara en indikation på att processen har förmedlats olika bra till olika delar av 
organisationen. Om detta är fallet så bör organisationen lägga mer resurser på att 
förmedla detta budskap.  

Upplevda förändringar över tid 
Undersökningen visar att många av de som har varit anställda innan de två 
omorganisationerna upplever ett antal olika förändringar. Man påpekar att man har 
tappat makt, att organisationen är toppstyrd och att det inte längre finns kontakt med 
sina chefer. Förtroendet för både centralledning och fakultetsledning har minskat även 
om det är tydligare i resultatet om centralledningen. Det finns en uppfattning om att 
man hade mer möjlighet att påverka organisationen innan förändringarna. 
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Jämförelse Campus Kalmar och Campus Växjö 
En jämförelse mellan campusen visar också att de anställda som har svarat vid Campus 
Kalmar känner sig tryggare i sin anställning och att de i lite högre utsträckning har höga 
resultat på trivsel och sin uppfattade förmåga att påverka sin arbetssituation.  

Sammanfattning 
De tre punkter som måste vara uppfyllda för att en individ skall känna sig motiverad är 
enligt SDT-teorin, kompetens, självständighet och samhörighet. SDT teoribildning 
menar att dessa tre hänger samman och att ett högt värde på dessa tre axlar också 
sammanfaller med en känsla av arbetsglädje och vilja att bidra (Graves & Luciano, 
2013) 

Denna undersökning av Linnéuniversitetet ger en bild av att respondenterna har väldigt 
olika uppfattning i stort. De allra flesta känner en hög nivå av samhörighet med sina 
kollegor men när det kommer till sin kompetens och hur stor självständighet man 
besitter så är skillnaderna relativt stora. Att döma av många negativa svar på de öppna 
frågorna och en relativt stor spridning på resultaten kopplade till flera för motivationen 
viktiga aspekter (måltydlighet, känsla av kompetens, och förmåga att påverka m.fl.) så 
kan det vara så att det finns en relativt stor grupp av anställda som känner sig 
frustrerade och omotiverade inom universitetet.  

Resultaten i undersökningen som är kopplade till central- och fakultetsledning bidrar 
ytterligare till att fördjupa denna problematik. Många av respondenterna klagar på att de 
har tappat kontakten med de högre cheferna och att den nya linjeorganisationen gör att 
demokrati och medbestämmande har mer eller mindre försvunnit helt.  

Denna studie kan inte uttala sig om hur utbredd denna frustration är då undersökningen 
har en relativt låg svarsfrekvens och endast berör ett fåtal fakulteter men det finns 
tendenser till frustration som möjligtvis även finns representerad i andra delar av 
organisationen. Ett fåtal av de öppna svaren ger dock en bild av att organisationen nu är 
tydligare och därför också beslutsvägarna tydligare, dessa svar är dock väldigt få i 
relation till de som uttrycker att medbestämmande och demokrati har försvunnit.  

Det är omöjligt att avgöra om det finns en reell förändring av kompetens, 
självständighet och samhörighet då det inte finns någon insamlad data från innan 
omstruktureringarna. Men dessa uppfattningar bör påverka den rådande motivationen 
och arbetsglädjen på ett negativt sätt, då förmåga att påverka och känna sig delaktig är 
en viktig del av vad som gör en anställd motiverad och välmående enligt SDT-teori 
(Ryan & Deci 2000b).  

 

Hur kan man förbättra? 
Som tidigare har nämnts kan en ökad förståelse för förändringsprocesserna påverka de 
anställas uppfattning positivt och minska eventuell frustration och känsla av alienation. 
För att detta skall vara möjligt så måste det vara en process som är aktiv över tid och 
som skapar och återskapar förståelsen igen och igen (Kezar, 2012).  
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Bland den undersökta populationen finns det en relativt stor grupp som upplever att 
deras möjlighet att påverka har minskat. Om detta är fallet så kan detta bemötas genom 
att ge de anställda mer makt och fler demokratiska möjligheter. Om nya tydligare 
beslutsvägar öppnar upp för ökade möjligheter att kommunicera med sina chefer så kan 
den nya organisationen troligen minska på en del av den frustration som har 
uppmärksammats i undersökningen. Men för att detta skall vara möjligt så behöver det 
finnas möjligheter att verkligen kommunicera med sina chefer och få en förståelse för 
organisationen och dess mål relaterat till den anställdes uppgift.  

Om de nya beslutsvägarna istället förhindrar fri och öppen kommunikation så riskerar 
de nya strukturerna att sänka de anställdas motivation och arbetsglädje, som har en 
direkt påverkan på deras prestationer.  

 

Slutsats 
Studien visar att bland de tillfrågade så finns det en frustration som möjligen är 
relaterad till fusionen 2010 och dess efterföljande omstruktureringar. Respondenterna 
känner att de har förlorat förtroendet för ledningen som en följd av att inte vara en del 
av beslutsfattandet. Studien förmedlar också en mycket splittrad bild av att medlemmar 
i organisationen uppfattar att de har väldigt olika möjligheter att utveckla sin 
kompetens, delta i beslut och ha tydliga mål att arbeta mot. Dessa redan nämnda 
punkter är alla faktorer som kan påverka motivation och arbetsglädje negativt.  
Skillnaderna mellan Campus Kalmar och Campus Växjö är inte stora men det finns en 
liten tendens till att de som är anställda vid Campus Kalmar känner sig lite tryggare med 
sin anställning och upplever att de kan påverka sin arbetssituation mer. Detta kan 
teoretiskt också leda fram till att de anställda vid Campus Kalmar också har större 
arbetsglädje.  
 

Avslutande kommentarer och förslag till fortsatta 
studier 
Avslutande kommentar 
Förändringar är ibland nödvändiga i organisationer av interna anledningar och ibland av 
externa. Geschwind och Melin nämner ett antal punkter som har lett fram till att en 
fusion var nödvändig för organisationen (Geschwind & Melin, 2011). På samma sätt 
kan det vara så att det både är interna som externa anledningar som har lett fram till att 
organisationen omstrukturerades 2013. Det är lätt att bli frustrerad när det sker 
förändringar och ibland kan det ta mycket lång tid innan organisationen har accepterat 
dessa men även om detta är fallet så måste vi minnas att organisationer är en organism 
som på många sätt är levande. En organism som behöver näring, fysisk aktivitet och 
kärlek. Vi kan kalla dessa för ett behov av självständighet, kompetens och samhörighet. 
När väl dessa behov är uppfyllda så blir de anställda individerna i organismen mer 
motiverade, mer välmående och bättre presterande. Så oavsett om anledningarna till 
förändringarna är interna eller externa och oavsett om det är en reell förändring eller en 
upplevd så finns det anledning att lägga resurser på att ständigt återskapa mening och att 
se till att det finns öppna och tydliga kanaler till överordnade.   
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Förslag till fortsatta studier 
Denna studies mål var att undersöka upplevd arbetsmotivation och arbetsglädje, nära i 
tid till två större omorganisationer. Det öppnar upp flertalet möjligheter till vidare 
forskning. Att återgå till Linnéuniversitetet och göra en liknande analys om ett antal år 
kan vara fruktbart då förändringarna i organisationen då troligen har stabiliserats mer. 
En sådan studie skulle möjligtvis kunna säga än mindre om den upplevda förändringen 
då det blir svårare att få en klarare bild med tiden men den skulle kunna ställas i relation 
till denna studie och avgöra om motivationen och arbetsglädjen har förändrats.  

Som tidigare nämnt så sker också liknande omorganisationer och sammanslagningar på 
fler platser än Kalmar och Växjö. Att studera dessa förändringar på liknande sätt skulle 
kunna ge möjligheter att dra mer generella slutsatser om vad som bidrar till en bra eller 
dålig upplevd arbetsmotivation.    
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Bilaga I 

Missiv. Bilaga 1 
Till Dig som är anställd vid Linnéuniversitetet 
Detta brev är en förfrågan om du kan/vill medverka vid en enkätstudie som behandlar 
upplevd arbetsmotivation och arbetsglädje inom Linnéuniversitetet. 
 
Hej 
Detta brev är till dig som är anställd vid Linnéuniversitetet. I denna stund så skriver jag en 
C-uppsats i pedagogik med mål att problematisera upplevd arbetsglädje och påverkan på 
motivation i samband med större organisatoriska förändringar. 
 
Undersökningens främsta datainsamlingsmetod är en webbaserad enkät men det kan bli 
aktuellt att kombinera detta med ett fåtal intervjuer. 
Enkäten riktar sig till anställda vid Linnéuniversitetet. Enkäten består till största delen av 
slutna frågor med ett fåtal öppna. De slutna frågorna bör inte ta mer än några minuter att 
svara på och de öppna beror mer på er egen vilja att bidra. 
 
All data kommer att hanteras enligt Vetenskapsrådets etiska riktlinjer. Den insamlade datan 
kommer endast att användas till denna undersökning, ni som svarar kommer vara helt 
anonyma och den insamlade datan kommer endast sparas till uppsatsen är godkänd. 
Enkäten är helt anonym och jag kommer inte själv ha tillgång till data som gör det möjligt 
att avgöra vem som har svarat vad. Denna anonymitet kommer att garanteras genom 
användandet av Googles enkättjänst. Denna tjänst gör det möjligt att samla in data och 
samtidigt inte själv ha tillgång till era mailadresser. 
 
Enkäten kan nås på: 
https://docs.google.com/forms/d/1z4F3RJdfhDTAQBt1DBrRolzhp3SagYgYO3HqB7mIrR
c/viewform 
 
Har ni några frågor så kan ni höra av er till mig via mail 
ps222gt@student.lnu.se 
 
Tack för din medverkan och hjälp 
 
Handledare: Marie Joelsdotter Hallbäck 
Tel: 0470708391 
 
Examinator: Andreas Nordin 
Tel: 0470767530 
 
/Patrik Standar  
Pedagogik III, 2PE60E

I 





Bilaga II 

Intervjuguide/Enkät. Bilaga 2 
Denna enkät är till dig som är anställd vid Linnéuniversitetet. Denna enkät är helt 
anonym och detta uppnås genom användandet av Googles enkättjänst. Medverkan är 
helt frivillig men jag skulle vara mycket tacksam för din hjälp. 

Det är nu snart 3 år sedan Kalmar Högskola och Växjö universitet gick samman till 
Linnéuniversitetet. Det är i praktiken 2 stora två organisationsförändringar som har 
skett, men det som i första hand frågas efter är en allmän upplevelse av de förändringar 
som skett. Första organisationsförändringen är sammanslagningen av Kalmar Högskola 
och Växjö universitet 1 Januari 2010 och den andra är den omorganisation som 
genomfördes 1 Januari 2013. Finner du att en fråga är omöjlig att besvara eller för 
otydlig för dig så hoppa vidare till nästa fråga. Enkäten påbörjas med ett antal frågor 
direkt relaterade till din arbetssituation följt av några öppna frågor. Den avslutas sedan 
med ett antal påståenden som du skall ta ställning till och en möjlighet att bidra med 
information och tankar som skulle kunna vara mig till hjälp. 

Tack för din medverkan 

Handledare: Marie Joelsdotter Hallbäck 

Tel: 0470-708391 

Examinator: Andreas Nordin 

Tel: 0470-767530 

/Patrik Standar 

Pedagogik III, 2PE60E 

ps222gt@student.lnu.se 

Arbetsmotivation 

Grundläggande frågor 
Vilket campus är du anställd vid i nuläget? * 

 Kalmar 

 Växjö 

 Övrigt:  

 

Var du anställd vid Kalmar Högskola eller Växjö Universitet innan sammanslagningen 
2010? *Nej, Jag är anställd efter eller i samband med avser att bli anställd i intervalet 2009-09-01 till 
idag 

 Ja, Kalmar Högskola 

 Ja, Växjö Universitet 

 Nej, Jag är anställd efter eller i samband med sammanslagningen.  

I 



 

 

Hur trivs du med att jobba på Linnéuniversitetet? 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Mycket dåligt         Mycket bra 

Hur uppfattar du att andra vid din institution trivs med att jobba på Linnéuniversitetet? 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Mycket dåligt         Mycket bra 

Hur mycket påverkan upplever du att du har över din arbetssituation? 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Mycket liten         Mycket stor 

Hur mycket anser du att du kunde påverka din arbetsplats innan omorganisationerna?Lämna 
tom om tidigare anställning vid Kalmar högskola eller Växjö Universitet saknas 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Mycket lite         Väldigt mycket 

 

Anser du att det finns skillnader i hur mycket de olika campusen kan påverka sin 
arbetssituation? 

 Nej 

 Ja, Campus Kalmar har mer att säga till om 

 Ja, Campus Växjö har mer att säga till om 

 

Om det finns en skillnad mellan Campus Kalmar och Campus Växjö. Vad är det som bidrar till 
denna skillnad och hur tar den sig uttryck? 
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Hur stort förtroende har du för Linnéuniversitetets centrala ledning? 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Mycket litet         Mycket stort 

Har förtroendet för centralledningen ändrats under de två organisationsförändringarna? 

 Nej, Förtroendet är det samma 

 Ja, Mitt förtroende har ökat 

 Ja, Mitt förtroende har minskat 

Hur stort förtroende har du för din fakultetsledning? 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Mycket lite         Mycket stor 

Har förtroendet för fakultetsledningen ändrats under de två organisationsförändringarna? 

 Nej, Förtroendet är det samma 

 Ja, Mitt förtroende har ökat 

 Ja, Mitt förtroende har minskat 

Beskriv i fria ord hur du uppfattar att bildandet av Linnéuniversitetet och dess efterföljande 
omorganisation har förändrat din arbetssituation.(Fördjupa gärna vilken omorganisation som har 
påverkat mest och varför) 

 
  

Vad anser du att universitetet skulle kunna göra för att öka din trivselnivå? 

 
  

III 



 

Påståendefrågor 
Nedan följer påståenden som skall besvaras på en skala mellan 1:Stämmer inte alls till 7: Stämmer 
mycket väl. 

Jag har tillräckligt med information för att kunna utföra mina arbetsuppgifter 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls        Stämmer mycket väl 

Jag har möjlighet att utveckla mig och min kompetens inom min arbetsplats. 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls        Stämmer mycket väl 

Jag upplever att det finns tydliga mål att jobba mot 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls        Stämmer mycket väl 

Jag känner mig tillfredsställd med mina arbetsförmåner 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls        Stämmer mycket väl 

Jag är nöjd med mina arbetstider 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls        Stämmer mycket väl 

Jag känner mig uppskattad av ledningen 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls        Stämmer mycket väl 

Jag känner mig trygg i min anställning på Linnéuniversitetet 
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1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls        Stämmer mycket väl 

Jag känner att jag kan påverka och bestämma över hur mitt jobb blir utfört 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls        Stämmer mycket väl 

Jag trivs verkligen med mina kollegor 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls        Stämmer mycket väl 

Jag känner mig inte tillräckligt kompetent när jag är på jobbet 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls        Stämmer mycket väl 

Mina kollegor säger till mig att jag är bra på det jag gör 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls        Stämmer mycket väl 

Jag känner mig pressad på jobbet 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer mycket väl        Stämmer inte alls 

Jag kommer väl överens med mina kollegor 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

V 



 

Stämmer inte alls        Stämmer mycket väl 

Jag håller mig för mig själv när jag är på arbetet 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls        Stämmer mycket väl 

Jag är fri att uttrycka mina tankar och åsikter på arbetsplatsen 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls        Stämmer mycket väl 

Jag anser att de människor jag arbetar med är mina vänner 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls        Stämmer mycket väl 

Jag har möjlighet att ta till mig nya intressanta kunskaper på mitt jobb 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls        Stämmer mycket väl 

När jag är på jobbet så förväntas jag göra exakt det jag blir tillsagd 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls        Stämmer mycket väl 

De flesta arbetsdagar känner jag att mitt arbete är berikande 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls        Stämmer mycket väl 

Mina känslor beaktas på arbetsplatsen 
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1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls        Stämmer mycket väl 

På mitt jobb jag får inte många chanser att visa hur kapabel jag är 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls        Stämmer mycket väl 

Mina kollegor bryr sig om mig 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls        Stämmer mycket väl 

Det är inte många på arbetsplatsen som står mig nära 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls        Stämmer mycket väl 

Jag känner att jag kan vara mig själv på arbetsplatsen 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls        Stämmer mycket väl 

Mina kollegor verkar inte gilla mig så mycket 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls        Stämmer mycket väl 

När jag jobbar tycker jag ofta att jag inte är tillräckligt duktig 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

VII 



 

Stämmer inte alls        Stämmer mycket väl 

Det finns inte många möjligheter för mig att påverka hur mitt arbete skall utföras 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls        Stämmer mycket väl 

Mina kollegor är relativt vänliga mot mig 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls        Stämmer mycket väl 

Övrigt 
Övrig information och funderingarHar du övriga funderingar och tankar som skulle kunna påverka 
min analys eller funderingar så skriv dem gärna nedan 

 
 

 



Bilaga III 

Etikkommitten Sydost. Bilaga 3 
 
 
Projektledare:   Handledare:  
Patrik Standar   Maria Joelsdotter Hallbäck  
Stallvägen 32   Institutionen för pedagogik  
352 56 Växjö   Linnéuniversitetet  
ps222gt@student.lnu.se   marie.hallback@lnu.se  
 
Rådgivande yttrande över studien: ”Fallet Linné (prel. titel)” (Dnr EPK 190-2013) 
  
Etikkommittén Sydost har tagit del av och diskuterat projektplanen. Vi är inte helt 
eniga om ifall ämnesvalet är lämpligt för en uppsats på kandidatnivå, dels därför att 
det är mycket omfattande, dels därför att det kan vara känsligt. Men omfattningen 
förutsätter vi att ni diskuterar i handledningen för att komma fram till rimliga 
begränsningar. Och vad beträffar ämnets känsliga natur – det brukar vara problem 
med att så att säga forska uppåt i en organisation – har vi ändå stannat för att 
universitet måste tåla granskning av sina studenter. Det förfaringssätt som beskrivs 
för att samla data beskrivs som helt anonymt, och vi förutsätter att svaren inte i något 
led kan spåras till den som har svarat. Detta är en viktig förutsättning för vårt 
ställningstagande. Det får inte finnas någon risk att en individ riskerar att utsättas för 
repressalier om hon/han uttrycker kritiska synpunkter.  
 
Missivbrevet bör inledas med en rubrik som talar om ärendet – t.ex. ”Till Dig som är 
anställd vid Linnéuniversitetet – förfrågan om Du vill svara på ….” Tänk på att vara 
konsekvent med tilltalet – du vänder dig till personer en och en, inte en grupp. I brevet 
står att du vänder dig till alla anställda, men i planen att du ska välja mera begränsat – 
se till att det blir den formulering som är rätt! De etiska principerna är 
Vetenskapsrådets. Du måste förklara processen med hur enkätsvaren når dig så att 
man förstår att de är helt anonyma.  
 
Enkäten behöver bearbetas rejält. Det är två organisationsförändringar som berörs, 
men inte alltid tydligt vilken som avses, och ibland är det sannolikt svårt för den 
svarande att hålla isär dem. Tänk också på att de olika organisationsnivåerna spelar 
roll – t.ex. kan man ju trivas bra med sin närmaste nivå men illa med de övre, eller 
tvärtom. Men den här typen av problem diskuterar ni förstås i handledningen.  
 
Växjö 2013-12-02  
 
Etikkommittén Sydost  
 
Ingeborg Moqvist-Lindberg  
Ordf.
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Bilaga IV 

SDT relaterade frågor. Bilaga 4 
Behov av självstyre 
Det finns inte många möjligheter för mig att påverka hur mitt arbete skall utföras 

Hur mycket anser du att du kunde påverka din arbetsplats innan omorganisationerna? 

Hur mycket påverkan upplever du att du har över din arbetssituation? 

Jag känner att jag kan påverka och bestämma över hur mitt jobb blir utfört 

Jag känner att jag kan vara mig själv på arbetsplatsen 

Jag känner mig pressad på jobbet *bortplockad 

Jag är fri att uttrycka mina tankar och åsikter på arbetsplatsen 

När jag är på jobbet så förväntas jag göra exakt det jag blir tillsagd 

 
Behov av kompetens 
De flesta arbetsdagar känner jag att mitt arbete är berikande *bortplockad 

Jag har möjlighet att ta till mig nya intressanta kunskaper på mitt jobb 

Jag känner mig inte tillräckligt kompetent när jag är på jobbet 

Mina kollegor säger till mig att jag är bra på det jag gör 

När jag jobbar tycker jag ofta att jag inte är tillräckligt duktig 

På mitt jobb jag får inte många chanser att visa hur kapabel jag är 

 
Behov av samhörighet 
Det är inte många på arbetsplatsen som står mig nära 

Jag anser att de människor jag arbetar med är mina vänner 

Jag håller mig för mig själv när jag är på arbetet 

Jag kommer väl överens med mina kollegor 

Jag trivs verkligen med mina kollegor 

Mina kollegor bryr sig om mig 

Mina kollegor verkar inte gilla mig så mycket 

Mina kollegor är relativt vänliga mot mig 

Mina känslor beaktas på arbetsplatsen 
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