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Helstu niðurstöður 

 Hér segir frá sameiningu lítils 

háskóla með takmarkaða getu til 

framhaldsmenntunar nemenda við 

elsta háskóla Norðurlandanna og 

einn þeirra stærstu. 

 

 Aðdraganda sameiningarinnar má 

rekja til þess að sænsk stjórnvöld 

hvöttu til aukinnar samvinnu milli 

háskóla í landinu í þeim tilgangi að 

auka gæði menntunarinnar og 

styrkja akademískan grunn 

skólanna.  

 

 Enn sem komið er eru yfirgnæfandi 

jákvæð viðbrögð þeirra sem hlut 

eiga að máli. Viðmælendur voru 

sammála um að mestu hafi skipt að 

allir hlutaðeigandi komu að 

undirbúningnum. Markmiðin voru 

ljós og flestir sáu ávinning í 

sameiningunni. 

 

 Þó verður að hafa í huga að stuttur 

tími er liðinn frá því að af 

sameiningunni varð og ákveðið 

hefur verið að árangurinn verði 

metinn árið 2016. 

 

 Ávinningur Högskolan på Gotland 

er sá að skólinn getur núna 

brautskráð nemendur með 

mastersgráðu, námsvalið breikkar 

verulega þegar nemendur á Gotlandi 

geta valið fög sem kennd eru í 

Uppsölum, nemendur útskrifast frá 

Uppsalaháskóla, rannsóknir aukast á 

Gotlandi og auðveldara er fyrir 

skólann að komast í alþjóðlegt 

rannsóknasamstarf. 

 

 Ávinningurinn fyrir Uppsalaháskóla 

er að geta breikkað úrval 

námsframboðs og boðið nemendum 

valmöguleika sem hingað til hafa 

ekki verið fyrir hendi. Þar er fyrst og 

fremst átt við staðsetningu 

háskólans í notalegu umhverfi á 

Gotlandi  

 

 Almennt er því um að ræða faglegan 

ávinning fremur en fjárhagslegan. 

Þó er gert ráð fyrir því að sparnaður 

í rekstri komi fram að nokkrum 

árum liðnum. 

 

 Stjórnvöld leggja skólunum til 25 

millj. SEK á ári í fjögur ár, sem 

ætlað er til að fjármagna samrunann. 

Skólanum er í sjálfsvald sett hvernig 

þessum fjármunum er varið.  

 

 Helstu gallarnir sem komið hafa 

fram er fjarlægðin milli Gotlands og 

Uppsala. Í þessu felst að sumir 

kennarar á Gotlandi finnst meira 

óhagræði af því að heyra 

skipulagslega undir deildarstjóra 

sem eru í Uppsölum frekar en heyra 

undir stjórn háskólans á Gotlandi. 

Einnig kom fram viss óánægja með 

að stjórnendur í Uppsölum þekktu 

ekki nógu vel til starfseminnar á 

Gotlandi og voru ekki nægilega vel 

upplýstir um þau tækifæri sem 

byðust við sameininguna. 

 

 Nemendur á Gotlandi eru jákvæðir 

gagnvart sameiningunni og finnst 

fengur í því að geta útskrifast sem 

nemendur frá Uppsalaháskóla frekar 

en Högskolan på Gotland. Þá voru 

fulltrúar nemenda hafðir með í 

ráðum við allan undirbúning og 

kunna vel að meta það. 

 

 Rannsóknaniðurstöður á árangri við 

fjölda sameininga háskóla á 

Norðurlöndunum og í öðrum 

löndum sýna að gæði og styrkur 

háskólanna eykst ef undirbúningur 

er vandaður og háskólarnir sem á að 

sameina fá frelsi til að ráða 

samrunaferlinu sjálfir.  
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Inngangur 

Í þessari samantekt er gerð grein fyrir tilgangi og árangri af samruna tveggja háskólaeininga í 

Svíþjóð, þegar Högskolan på Gotland var lagður niður og í staðinn gerður að einingu innan 

Uppsalaháskóla. Tilgangur samantektarinnar er að draga lærdóm af þessu ferli í von um að hann 

nýtist við hugsanlega sameiningu háskóla hér á landi. Sérstaklega er höfð í huga hugsanleg 

samvinna eða samruni Háskólans á Bifröst við annan eða aðra háskóla.  

Meginhluti úttektarinnar fólst í viðtölum við aðila sem málið varða bæði á Gotlandi og við 

Uppsalaháskóla. Einnig var unnið úr fyrirliggjandi gögnum um málið sem viðmælendur létu í 

té. Þá er í lokin samantekt á rannsóknargrein eftir þrjá norræna vísindamenn sem hafa um árabil 

fylgst með og rannsakað sameiningu háskóla og æðri menntastofnana. Sú samantekt telur 

höfundur vera mjög gagnlegt innlegg í umræðu um hugsanlega sameiningu háskóla hér á landi. 

Þegar þetta er ritað er aðeins eitt ár frá sameiningunni og ljóst að áhrif hennar hafa ekki komið 

fram að fullu. Þetta er bæði mat þeirra sem eiga hlut að máli og rannsóknir sýna einnig að 

sameiningarferlið taki mun lengri tíma. Gert er ráð fyrir að bæði fjárhagslegur og faglegur 

ávinningur komi fyrst í ljós eftir u.þ.b. þrjú ár með varanlegum hætti. Hins vegar eru nánast 

allar vísbendingar þess eðlis að tekið hafi verið jákvætt skref fyrir báða skólana. 
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1. Framkvæmd úttektarinnar 

Ferli úttektarinnar var eftirfarandi: 

 Farið yfir efni á heimasíðu Campus 

Gotland og Uppsalaháskóla og 

annað efni sem hægt var að nálgast 

með leit á internetinu. 

 

 Viðtöl: Við undirbúning á 

spurningum til þeirra sem talað var 

við var höfð til hliðsjónar viðmið 

sem koma fram í „Quality 

Enhancement Handbook for 

Icelandic Higher Education“ og 

gefin var út af Rannís 2011.  

 

 Heimsókn í Uppsalaháskóla - 

Campus Gotland 16.  og 24. apríl 

2014. Tekin voru viðtöl við 

eftirtalda: 

Olle Jansson fulltrúi rektors 

(rektorsråd) við Uppsalaháskóla á 

Gotlandi, Therese Iveby Gardell 

stjórnandi samrunaferilsins (adm 

chef och projektledare för 

samgåendet) och Christer 

Waldenström aðstoðarstjórnandi 

samrunaferilsins (biträdande 

projektledare för samgåendet). Flest 

viðtölin voru tekin 16. apríl, en síðan 

voru niðurstöður bornar undir Olle 

Jansson aftur og fengnar ítarlegri 

upplýsingar. 

 

 Fundur með fimm fulltrúum 

rekstrarskrifstofu Campus Gotland. 

Starfssvið þeirra voru kynningarmál 

(ytri og innri), fjármál og bókhald, 

skráningar og utanumhald 

nemendabókhalds, námsráðgjöf og 

upplýsingatækni. 

 

 Fundur með fjórum kennurum. Þeir 

höfðu umsjón með kennslu í 

fornleifafræði, mannfræði, líffræði 

og upplýsingatækni. 
 

 

 

 

 Fundur með Felix Thålin formanni 

stúdentaráðsins á Gotlandi, Rindi. 

 

 Í Uppsölum var fundur með Oskar 

Petterson 7. maí 2014. Hann er 

sérfræðingur á skrifstofu rektors og 

hefur tekið virkan þátt í 

undirbúningi og framkvæmd 

sameiningarinnar. 

 

 Þá voru nokkur tölvupóstsamskipti 

við Lars Geschwind, sérfræðing í 

Engineering Education við 

Kungliga Tekniska Högskolan í 

Stokkhólmi. Hann fylgist með 

samrunaferlinu og hefur nokkra 

reynslu af öðrum samrunaferlum 

háskóla. 

 

 Gerður var útdráttur úr 

vísindagreininni „Mergers in 

Higher Education and Beyond: 

Stocktaking and assessment, eftir  

Romulo Pinheiro, University of 

Agder í Noregi, Lars Geschwind, 

Royal Institute of Technology í 

Svíþjóð og Timo Aarrevaara, 

University of Helsinki í Finnlandi. 

 

 Einnig var farið yfir kynningarefni  

sem viðmælendur létu í té, 

kynningarglærur, blaðagreinar og rit 

sem gefin hafa verið út í tengslum 

við sameiningu háskólanna.  
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2. Lýsing á Uppsala 

Universitet – Campus Gotland 

Þann 1. júlí 2013 tók Uppsala Universitet 

(hér á eftir skammstafað UU) yfir rekstur 

Högskolan på Gotland (hér á eftir 

skammstafað HG) í Svíþjóð og úr varð ný 

háskólaeining  á Gotlandi sem fékk nafnið 

Uppsala universitet - Campus Gotland 

(http://www.campusgotland.uu.se/) (hér á 

eftir skammstafað CG). Með sameiningunni 

er rekstrargrundvöllur háskólaeiningarinnar 

á Gotlandi styrktur og Uppsala háskóli fær 

sérstöðu sem aðrir háskólar í Svíþjóð hafa 

ekki. 

Tilgangurinn með sameiningunni og 

framtíðarsýn UU með því að taka yfir 

rekstur HG er að til verði háskóli með 

sérstöðu sem aðrir háskólar í Svíþjóð geta 

ekki boðið. Annar yfirlýstur tilgangur, sem 

snýr að aukinni samkeppnishæfni í 

byggðaþróun, er að stuðla að því að 

Gotlands verði hluti af því 

þekkingarsamfélagi sem er stefna 

stjórnvalda . 

Langtímamarkmið er að auka nánari tengsl 

stúdenta og kennara á háskólasvæðinu 

(campus) og að þróa svokallaða „Libiral 

Arts Education“, auka fjölbreytni í 

kennsluháttum á netinu og auka þannig 

samþættingu kennsluhátta innan tiltekinna 

svæða, milli landsvæða í Svíþjóð og á 

alþjóðavísu. 

Núna er CG skipt í 18 námsbrautir innan níu 

sviða. Þrettán þeirra eru í grunnnámi og 

fimm meistaranámsbrautir. Flestar þeirra 

tengjast á einhvern hátt legu og sérstöðu 

Gotlands sem eyju í Eystrasalti, bæði hvað 

varðar líffræði, sögu, menningararfleifð, 

flutninga o. s. frv. En aðrar greinar hafa 

mikla sérstöðu (t.d. tölvuleikjahönnun). 

Námsbrautirnar tengjast bæði 

félagsvísindum og tæknigreinum. Leitast er 

við tengja þessar greinar saman á ýmsan 

hátt. Þannig er „flaggskip“ námsbrautanna 

„Libiral Arts Education“ sem miklar 

væntingar eru bundnar við.  Haustið 2014 

verður komið á fót námsbraut í 

hjúkrunarfræði og lyfjafræði. Auk þess er 

Swedest stofnunin vistuð á CG, en það er 

hluti af þróunaraðstoð Svíþjóðar og felst í 

aðstoð við fræðslu í þróunarríkjum.  

Heildarfjöldi skráðra nemenda í CG er um 

6.000 talsins, en fjöldi nemenda í staðnámi 

er um 900. Með heildarfjölda nemenda er 

átt við alla sem hafa skráð sig í einhver 

námskeið í fjarnám eða staðnám. Nokkur 

fjöldi skráir sig í nám án þess að sinna 

náminu ljúka því. Um 70% nemenda eru 

skráðir í fjarnám. 

Í upplýsingum frá CG segir að starfsmenn 

séu um 200. Aðeins hluti þeirra eru 

starfandi í fullu starfi á Gotlandi. Aðrir eru 

í Uppsölum eða fara á milli staðanna. 

 

 

Breytingar frá fyrra skipulagi 

Högskolans på Gotland 

Högskolan på Gotland var stofnaður 1998 

og rekinn af ríkinu eins og allflestir háskólar 

þar í landi. Í Svíþjóð er stigsmunur á 

„Högskola“ og „Universitet“. Högskola 

hefur leyfi til að útskrifa nemendur af 

grunnstigi, samsvarandi BS eða BA gráðum 

http://www.campusgotland.uu.se/
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en ekki á meistarastigi. Þá er eðlilega mun 

minna um rannsóknastarfsemi í högskola en 

universitet.  

Mikill munur var því á Högskolan på 

Gotland og Uppsalaháskóla. Annars vegar 

tiltölulega ung háskólastofnun með lítinn 

nemendafjölda í samanburði við 

Uppsalaháskóla sem er elsti háskóli 

Norðurlandanna, stofnaður árið 1477, með  

40.000 nemendur, af þeim eru um 2.500 

doktorsnemar, 6.500 starfsmenn og í öllum 

samanburði talinn meðal fremstu háskóla í 

Evrópu.  

 

Högskolan på Gotland og Uppsalaháskóli 

áttu í lítilsháttar samstarfi frá 2008, sem 

fólst í því að Gotlendingar sóttust eftir 

sérfræðikunnáttu frá Uppsölum. 

 

 

Við sameininguna var ákveðið að engin 

breyting yrði á námsframboðinu á Gotlandi, 

aðrar en þær að bætt var við kostum í 

námsframboði og stefnt er að því að þróa 

námið áfram á þeim grunni sem það var 

rekið fyrir sameininguna. 

Áherslur í núverandi starfi Campus 

Gotland 

Í almennri kynningu á CG er lögð áhersla á 

að þar sameinist tveir heimar; annars vegar 

háskóli með breitt úrval námsbrauta og 

rannsókna og hins vegar einstakt 

námsumhverfi með áherslu á nálægð við 

sérstaka náttúru og kosti tiltölulega lítils og 

skóla þar sem tekið er tillit til hvers 

einstaklings.  

Lögð er áhersla á að kennarar leggi jöfnum 

höndum stund á rannsóknir og kennslu sem 

komi nemendum til góða í kennslu. Þannig 

sé lögð áhersla á að virkni nemenda og 

aukið við meðvitund þeirra á hvernig þeir 

geti lagt sitt af mörkum til að bæta heiminn. 

Fullyrt er að þeir nemendur sem stundi nám 

á Campus Gotlandi verði eftirsóttir 

starfskraftar á vinnumarkaði. Þetta á ekki 

síst við um „Libiral Arts Education“ (LAE) 

sem er þannig uppbyggt að nemendur byrja 

fyrsta námsár sitt í náttúruvísindum við 

Campus Gotland og bæta svo við þeim 

greinum sem hverjum hentar, hvort sem er 

á sviði viðskiptafræða, félagsfræða eða 

öðrum sviðum við Uppsalaháskóla. Þannig 

er LAE námið sérsniðið að hverjum og 

einum með það að markmiði að það henti 

viðkomandi með þátttöku í atvinnulífinu. 

 

 

Grunnnám svið:

·       Hugvísindi: 
Meðal námsbrauta á því sviði er fornleifafræði, 

forvarsla og leikjahönnun.

·       Lögfræði: Grunnnám

·       Samfélagsfræði: 
Tvær brautir; viðskiptafræði og framhaldsnám í 

vefhönnun 

·       Náttúruvísindi – tækni: 
Tæknifræði í gæðatækni og stjórnun ásamt 

Kandídat í umhverfisvísindum

·       Heilbrigðisvísindi: Hjúkrunarfræði

Meistarastig:
·       Fornleifafræði

·       Menningarvernd

·       Sjálfbær rekstrarstjórnun

·       Vindorkufræði

Námsframboð Campus Gotland námsárið 2014 - 2015
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Skipulag námsins 

Eins og áður segir stendur nemendum við 

Campus Gotland til boða þátttaka í námi í 

Uppsalaháskóla til viðbótar námsvalinu á 

Gotlandi, eins og LAE námið er gott dæmi 

um. Þar eru um 2000 námsleiðir sem standa 

nemendum til boða. 

 

Nemendur geta bæði lokið námi með því að 

ljúka ákveðinni námsbraut (program) eða 

raðað saman mismunandi námskeiðum þar 

til tilteknum námseiningum er náð. Náminu 

er skipt í þrjá áfanga: Grunnnám, 

framhaldsnám og rannsóknir, í samræmi við 

Bolognaferlið. Síðasti hlutinn stendur 

aðallega til boða við Uppsala háskóla, þó 

eru nokkur rannsóknasvið hægt að stunda á 

Gotlandi. 

 

Rannsóknir 

Þær rannsóknir sem stundaðar eru við 

Campus Gotland eiga að mestu uppruna 

sinn í starfseminni sem var rekin áður en af 

sameiningunni við Uppsala háskóla varð og 

tengjast umhverfi og staðsetningu eyjunnar. 

 

Meginrannsóknasviðin eru þrjú; Aðstæðum 

á miðöldum komið fyrir í tölvuleiki, Frá  

 

 

 

 

vindmyllu til vindorku og Landsbyggð í 

breytingarferli. Auk þess eru stundaðar 

rannsóknir sem tengjast líffræði í 

Eystrasalti, vindorku, mannfræði, 

fornleifafræði og tölvuleikjahönnun (nýtt 

svið sem töluvert er haldið á lofti í 

kynningarskyni). 

 

Aðstaða fyrir nemendur 

Nemendur dreifast um Visby, höfuðstað 

Gotlands. Í Visby eru um 23.000 íbúar. 

Boðið er uppá stúdentaherbergi með 

sameiginlegum aðgangi að eldhúsi. Þá er 

algengt að nemendur leigi húsnæði af 

einkaaðilum. Töluvert mikið er um húsnæði 

sem leigt er út til nemenda á veturna og til 

ferðamanna á sumrin.  

 

Öflugt nemendafélag er rekið á staðnum 

sem stendur fyrir félagslífi og mikli áhersla 

er á skoðanaskipti og virkjun í félagsstarfi. 

Þannig er leitast við að tengja félagsstarfið 

við samfélagið. Þá halda fyrrum nemendur 

hópinn í gegnum hollvinasamtök fyrrum 

nemenda. 

 

Rektor og fulltrúi rektors 

Rektor Uppsalaháskóla er æðsti yfirmaður 

Campus Gotland og ber endanlega ábyrgð á 

starfseminni líkt og aðra hluta 

Uppsalaháskóla. Hins vegar er dagleg 

stjórnun Campus Gotland að nokkru leyti í 

höndum fulltrúa rektors sem búsettur er á 

Gotlandi, og ber starfsheitið „rektorsråd“. 

Hann starfar alfarið í umboði rektors 

Uppsalaháskóla. Hlutverk fulltrúa rektors er 

að stuðla að samræmingu á starfsemi 

Uppsala háskóla og Campus Gotland og er 

ábyrgur fyrir því að gera skólann sem 

sýnilegastan og vera talsmaður skólans út á 

við. Staða þessa fulltrúa rektors er nokkuð 

sérstök þar sem honum er ætlað það 

hlutverk að halda saman starfseminni á 

Gotlandi en er ekki yfirmaður kennara 

skólans. Kennararnir eru starfsmenn sinna 

sviða innan Uppsalaháskóla. Þannig 

tilheyra kennarar í fornleifafræði þeirri 

deild við Uppsalaháskóla en heyra ekki 

beint undir fulltrúa rektors á staðnum.   

 

 
Olle Jansson 

 

Núverandi „rektårsråd“ er Olle Jansson. 

Hann var áður aðstoðarrektor og 

deildarstjóri félagsvísindasviðs í Högskolan 

på Gotland og þar áður rektor 
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Leiklistaskólans í Stokkhólmi (hann er líka 

lærður leikari og starfar ennþá við leikstjórn 

í hjáverkum). Árið 2011 var hann skipaður 

verkefnisstjóri þess hóps sem sá um 

greiningu á starfsemi Högskolans på 

Gotland til að undirbúa sameininguna.  

 

Mynd 1. Myndin til vinstri sýnir skipurit 

Uppsalaháskóla. Á myndina til hægri hefur verið bætt inná þeim þáttum sem eru á Campus Gotland 

 

Skipulagsráð (Planeringsråd) 

Starfrækt er skipulagsráð innan Campus 

Gotland sem hefur það hlutverk að styðja og 

veita faglega ráðgjöf til hinna ýmsu deilda 

og rekstrareininga. Hlutverk ráðsins er að 

samræma faglega uppbyggingu á milli 

hinna ýmsu eininga skólans og sjá um 

samræmingu í aðgerðum í samrunaferlinu. 

Ráðinu ber að veita stjórnendum 

Uppsalaháskóla ráðgjöf um hvernig 

fjármunum og mannafla skuli ráðstafað 

milli sviða og eininga Campus Gotland. 

Formaður skipulagsráðsins er fulltrúi 

rektors (rektorsråd) og aðrir í ráðinu eru 11 

fulltrúar frá mismunandi sviðum og 

deildum skólans auk fulltrúa nemenda. 

Stjórnunareining (Administrativt stöd) 

Þessi eining annast þjónustu sem fulltrúi 

rektors þarf á að halda, hinar ýmsu deildir 

sem starfræktar eru við skólann og verkefni 

sem stjórnendur þurfa á að halda. Innan 

þessa sviðs er einnig annast verkefni sem 

snerta samantekt og úttektir á rekstri 

skólans fyrir yfirstjórn í Uppsölum. 

 

Uppsala háskóli 

Uppsala háskóli er elsti háskóli 

Norðurlandanna og einn sá virtasti. Þar eru 

stundaðar rannsóknir á heimsmælikvarða 

og kennsla þar þykir til mikillar 

fyrirmyndar. Uppsalaháskóli hefur miklar 

alþjóðatengingar og tekur þátt í háklassa 

vísindarannsóknum.  

Eins og áður segir vað Uppsalaháskóli 

stofnaður árið 1477. Þar eru 40.000 

nemendur, af þeim eru um 2.500 

doktorsnemar. Starfsmenn eru um 6.500 og 

í öllum samanburði og mati á gæðum er 

Uppsalaháskóli talinn meðal fremstu 

háskóla í Evrópu. 
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3. Staðhættir á Gotlandi og í 
Visby 
Gotland er 3.100 fm. eyja í Eystrasalti. Hún 

er um 90 km austan við meginland 

Svíþjóðar. Eyjan er hvortveggja eitt 

sveitarfélag og fylki, Gotlands Kommun. 

Höfuðstaður eyjarinnar er Visby. Íbúar 

Gotlands eru um 57.000 og þar af eru íbúar 

í Visby um 23.000. Gotland er vinsæll 

sumarleyfisstaður með mörgum 

fornminjum sem eru vel varðar. 

Undirrituðum var tjáð að um 1 milljón 

ferðamenn kæmu til eyjunnar á ári, sem er 

álíka fjöldi og áætlað er að komi til Íslands 

á þessu ári. Talið er að fornminjar á 

Gotlandi séu um 42.000 talsins. Þar eru 92 

kirkjur frá miðöldum. Á Gotlandi eru fleiri 

kirkjur á hvern íbúa en á nokkru öðru svæði 

í Svíþjóð. 

 

 
Visby 

 

Í Visby eru einnig fjölmargar fornminjar og 

talið það bæjarfélag á Norðurlöndunum þar 

sem flestar fornminjar er að finna á einum 

stað. Visby er því á verndarskrá Unesco. 

Mest áberandi fornleyfa í Visby er 3,4 km 

virkisveggur með turnum sem umlykur 

miðbæinn.  

 

Visby er alltaf mikið í sviðsljósi sænskra 

fjölmiðla eina viku í júní hvert ár, 

svokallaða Almedalsveckan. Þá viku koma 

forystumenn allra stjórnmálaflokkar sem 

eru í sænska Riksdagen og funda. Hver 

flokkur hefur einn dag til yfirráða. En auk 

þess er alla vikuna haldnir ótal fundir og 

fræðsluerindi flutt um málefni sem tengjast 

stjórnmálum. Þessa viku er vart þverfótað í 

Visby fyrir gestum frá meginlandinu og 

mikil uppgrip fyrir eyjaskeggja. 

 

Auk sjálfrar höfuðeyjarinnar, Gotlands, 

tilheyra einnig Fårö (þar sem nokkrar 

kvikmyndir Ingimars Bergmans voru gerðar 

og leikstjórinn bjó) ásamt fleiri minni eyjum 

eða eyjaklasa.  

 

Mállýskan sem töluð er á Gotlandi er enn 

talsvert ólík ríkissænsku bæði í framburði 

og málfari. Orðaforði gotlenskunnar er mun 

líkari íslensku en flestar aðrar mállýskur 

Svía. Þó að gotlenska sé nú einungis 

mállýska á hún rætur í sjálfstætt fornmál, 

nefnt Forngotlenska. 

 

Á miðöldum  var Gotland mikilvægur 

verslunarstaður og sjóræningjahöfn. Visby 

gekk í  Hansasambandið og varð ein af 

lykilborgum sambandsins. 1280 lögðu 

Svíar eyjuna undir sig og 1361 komu Danir, 

undir stjórn Valdimars Atterdag. Eyjan var 

undir dönskum yfirráðum þar til 1645 að 

Svíar náðu nenni undir sig.  

 

Góðar samgöngur eru milli Gotlands og 

meginlandsins. Þangað ganga reglulega 

tvær stórar ferjur sem taka þrjár klst. Í 

siglingu til meginlandsins og örar 

flugsamgöngur eru milli Visby og 

Stokkhólms og Malmö. 

 

  

  



11 
 

4. Aðdragandinn að samruna 

Högskolan på Gotland við 

Uppsala Universitet 

Að sögn allra þeirra starfsmanna sem rætt 

var við á Gotlandi má rekja upphaf 

samrunaferilsins til stefnu stjórnvalda um 

að styrkja bæri háskólamenntun og 

þekkingarsamfélagið í Svíþjóð og skyldi 

það m.a. gert með sameiningum háskóla. 

Tilgangurinn væri fyrst og fremst til þess að 

auka gæði menntunarinnar, en einnig til að 

styrkja samkeppnisstöðu háskólanna og til 

langframa að hagræða í rekstri með lægri 

kostnaði. Viðbrögð UU voru þau að HG 

væri góður kostur til sameiningar og gæfi 

UU sérstöðu sem aðrir stórir háskólar hefðu 

ekki, enda hefði HG verið vel rekinn skóli. 

Í samtali við fulltrúa sem rætt var við í 

Uppsölum kom hins vegar fram að hann 

teldi að frumkvæðið hefði frekar komið 

beint frá Högskolan på Gotland en 

ríkisstjórninni. Stjórnendur HG hafi séð að 

erfitt reyndist að þróa starfsemina áfram við 

óbreyttar aðstæður. Þar sem ákveðið 

samstarf hafi átt sér stað milli HG og 

Uppsala frá 2008 var eðlilegt að HG leitaði 

til Uppsala. Ástæðan hafi fyrst og fremst 

verið til að styrkja akademískan grunn HG 

en síður fjárhagslegan grunn, sem var í 

ágætu horfi.  

 

 
Svipmynd frá Campus Gotland 

Svo virðist sem allt frá því farið var að ræða 

hugmyndir um sameiningu og gegnum allt 

ferlið hefði ríkt mikil jákvæðni allra 

hlutaðeigandi.  Þó mátti greina nokkra 

óánægju meðal kennara á Gotlandi sem eru 

þeir sömu og störfuðu áður við HG og 

jafnframt sumra deildarstjóra í Uppsölum. 

Ástæðan efasemda kennaranna á Gotlandi 

var vegna þess að starf þeirra flyttist undir 

deildir sem fyrir eru í Uppsölum og þeir 

ættu á hættu að hafa ekki jafn mikið að segja 

til um þróun námsins og áður. Þeir voru þó 

jákvæðir gagnvart loforðum um að þá 

kennara sem skortir menntun til að uppfylla 

gæðakröfur UU fá tækifæri til 

viðbótarmenntunar til að teljast fullgildir 

kennarar. Efasemdir sumra deildarstjóra í 

Uppsölum voru af sama meiði, þeir töldu að 

umfang deildar þeirra yrði umfangsmeira 

og flóknara en áður. Strax í upphafi var séð 

til þess að engar uppsagnir á starfsmönnum 

yrð við sameininguna. 

Almennt var samt viðhorfið innan HG að 

við sameiningu hefði skólinn mun sterkari 

stöðu en áður. Hægt yrði að útskrifa 

nemendur með meistaragráðu, 

rannsóknastarf myndi aukast, fleiri 

nemendur myndu sækja um skólavist og allt 

þetta hefði jákvæð áhrif á samfélagið á 

Gotlandi.  

Þáverandi rektor HG var mikill talsmaður 

sameiningar og talið er að hann hafi átt 

stóran þátt í að sameiningin varð að 

veruleika. Hann lét af störfum við 

sameininguna að eigin frumkvæði og er nú 

rektor í litlum háskóla í Gautaborg.  

Strax og ákveðið hafði verið að hefja 

sameiningu og stofnuð var verkefnisstjórn 

sem í voru bæði fulltrúar frá HG og UU, um 

mitt ár 2012, var allt kapp lagt á að virkja 

sem flesta innan HG, jafnt kennara, aðra 

starfsmenn og nemendur. Mikill fjöldi 

funda var haldinn, reynt að leysa öll álitefni 

og ganga frá skilgreiningum eins og kostur 

var í samráði við UU. Meðal mála sem 

þurfti að skýra voru ýmis rekstrarmál eins 

og tölvukerfi og upplýsingatækni, bókhald, 

skráningarferli og kynningarmál.  
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Í undirbúningsferlinu komu fram mjög 

jákvæð viðbrögð nemenda, sem telja það 

vera af hærri status að útskrifast frá UU en 

HG. Þá kom fram að bæjarstjórnarfulltrúar 

voru strax hlynntir og sáu kosti við 

sameininguna.  Þá töldu menn að almennt 

virtust fjölmiðlar og íbúar taka 

hugmyndunum fagnandi.   

Ekki var mikið um að sótt væri í fyrirmyndir 

frá öðrum sameiningum.  Þó var horft til 

sameininga sem hafa átt sér stað innanlands 

í Svíþjóð verið til innlendra fyrirmynda eins 

og í Skövde og Campus í Helsingborg sem 

sameinaðist Háskólanum í Lundi, þá voru 

greind samrunaferli háskóla í Skotlandi. Þá 

var horft til fyrirmynda um sameiningar í 

heilbrigðisgeiranum sem hefur viss líkindi 

með háskólum þar sem er um að ræða 

sameiningar á stofnunum sem hafa innan 

sinna vébanda sérfræðinga og stofnanir í 

heilbrigðisgeiranum geta verið af mjög 

mismunandi toga þó grunnstarfsemin sé sú 

sama og í háskólasamfélaginu.  

Engar hugmyndir voru uppi innan HG um 

að sameinast öðrum skóla en UU og sama 

var uppi á teningnum innan UU. 

Enn einn hvati að sameiningunni var sá að 

stjórnvöld ákváðu setja meira rannsókna- 

og rekstrarfé í starfsemina, eða 25 millj. 

SEK (425 millj. ISK) árlega í 5 ár. Þá var 

eigið fé HG 35 milljónir SEK (næstum 600 

millj. ISK). Þeir fjármunir eru helgaðir 

samrunanum en ekki skilgreint nákvæmlega 

til hvaða þátta þeir fara. Það er endanlega í 

höndum rektors að ákveða það. 

Í samtölum við stjórnendur og starfsmenn í 

CG og í UU kom fram að allir sem að 

sameiningunni komu hafi gert sér grein fyrir 

menningarmuni þessara tveggja stofnana. 

Annars vegar rótgróin, gömul og stór 

háskólastofnun og hins vegar lítill og ungur 

háskóli sem ekki hafði sömu vigt í 

háskólasamfélaginu.  Auðvelt reyndist hins 

vegar að vinna úr þessum mun. 

Innan UU var vitaskuld ekki eins breið 

þátttaka í undirbúningi og framkvæmd 

samrunans, enda snertir sameiningin ekki 

ekki jafn marga eins og á Gotlandi. Þó voru 

allir deildarstjórar virkir í undirbúningnum, 

fulltrúar frá skrifstofu og rekstrareiningum 

og aðrir sem málið varðaði.  Vegna stærðar 

UU er óvíst að allir starfsmenn háskóla viti 

um sameininguna. Það kemur þó skýrt fram 

á forsíðu heimasíðu UU. 
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5. Markmið sameiningarinnar 

Gefið var út stutt hefti þar sem koma fram 

markmið sameiningar skólanna og hvernig 

þeim skuli náð.  Hér eru nokkur atriði úr 

markmiðslýsingunni: 

 Fókus verði á Liberal Art Education 

sem tengir saman greinar af 

mismunandi sviðum.  

 Til ársins 2016 aukist nemendafjöldi  

úr núverandi 900 í það að vera 1.500 

 CG verður gróðurhús fyrir nýjar 

kennsluaðferðir 

 Rannsóknir á Gotlandi verði hluti af 

starfsemi UU 

 Aukning verði á framlögum til 

rannsókna frá utanaðkomandi 

aðilum (rannsóknasjóðum o.fl.) um 

20% til ársins 2016 

 CG verði miðpunktur rannsókna 

sem tengjast Eystrasaltinu. 

 Auðvelt verði að hafa samskipti 

milli GC og UU 

 CG verði aðlaðandi staður til að 

halda innlendar og alþjóðlegar 

ráðstefnur 

 

Þá kom fram í samtali við fulltrúa rektors að 

nemendafjöldinn hafi hingað til verið u.þ.b. 

70% í fjarnámi og 30% í staðnámi. Þessu er 

öfugt farið í Uppsala, þar sem öll áhersla er 

lögð á staðnám. Nú er ætlunin að fjölga 

þeim sem stunda nám í á staðnum en 

jafnframt verður Gotland notað sem 

tilraunastöð í nýjum kennsluháttum þar sem 

notast verður við fjarkennslu.  

Tekið skal fram að markmiðin eru mun 

fleiri en hér eru nefnd. 

 

Markmið og stefna með samruna skólanna sett fram 

í litlu hefti 
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6. Framkvæmdin 

Ákveðið var við sameininguna að fyrst yrði 

horft til þriggja ára og árangurinn metinn 

þá. Þannig stendur í raun yfir tilraunatími 

ennþá og skýrt kom fram hjá flestum 

viðmælendum að marga lausa enda ætti enn 

eftir að hnýta.  

Lögð er áhersla á rík samskipti milli allra 

sem eiga hlut að máli og fulltrúi rektors UU 

á Gotlandi er mjög virkur í sínu starfi. Hann 

sagðist fara að jafnaði tvisvar í viku á fundi 

í Uppsölum og starf hans snýst að miklu 

leyti um að fylgjast með samrunaferlinu og 

fylgja eftir ákvörðunum. Hann hefur einnig 

áhrif á að samskipti milli kennara á Gotlandi 

og deildarstjóra þeirra í Uppsölum gangi 

snurðulaust fyrir sig.  

Nokkuð átak fólst í því að koma inn þeirri 

hugsun meðal nemenda og starfsmanna á 

Gotlandi að búið væri að leggja niður HG 

og væri nú orðinn Uppsalaháskóli. 

Kennarar og aðrir starfsmenn starfa undir 

yfirmönnum sem staðsettir eru í Uppsölum. 

Mikil samskipti eru milli Gotlands og 

Uppsala sem annars vegar eru leyst með 

öflugum fjarfundabúnaði og mjög tíðar 

ferðir starfsmanna eru milli staðanna 

tveggja. Flestir fundarsalir og kennslustofur 

á CG eru útbúnar með stórum skjáum þar 

sem hægt er að eiga fundi milli staðanna 

tveggja. Stjórnendur á CG kvörtuðu undan 

miklum tíma sem færi í ferðalög.  Í 

rekstraráætlun er gert ráð fyrir því að 

ferðakostnaður sé um 20 þús SEK á ári á 

hvern starfsmann  (ca 340 þús ISK) að 

meðaltali.  

Eins og áður segir var ákveðið strax í byrjun 

að engum starfsmanna yrði sagt upp við 

sameininguna. Sama á við um annað 

starfsfólk. Starfsmenn í rekstrareiningu 

(adminastration) eru 40. Og í raun hefur 

starfsmönnum fjölgað eitthvað frá því að 

ráðist var í sameininguna á CG.  

Mikið starf hefur farið fram við að 

samræma alla stjórnunarferla, nema hvað 

varðar upplýsingatækni og fjarkennslukerfi 

(notað Moodle á Gotlandi en Ping-pong í 

Uppsölum). Starfsmenn á CG segja að meiri 

skriffinnska sé nú en áður vegna þess að 

aðalstöðvarnar eru Uppsölum. Einnig 

tímafrekara þegar svara þarf fyrirspurnum 

frá nemendum, því ekki á alltaf það sama 

við nú og áður.  

Gæðastaðlar er ekki mikið áhersluatriði hjá 

CG. Það er í höndum fulltrúa í Uppsölum.  

Enn hefur sameiningin ekki haft í för með 

sér verulega aukningu í fjölda nemenda, en 

umsóknafjöldi sem hefur borist fyrir næsta 

skólaár hefur aukist töluvert. Auk 

Gotlandsbúa koma aðallega nemar frá 

Stokkhólmi og þeim stöðum sem hafa 

tengingar við Gotland (Oscarshamn og 

Nynäshamn). Mikið er um unga nemendur 

sem koma beint úr framhaldsskólum. 

Fulltrúi stúdentaráðsins sem rætt var við 

taldi að þeir nemendur sem hefðu hingað til 

sótt Högskolan på Gotland væru margir frá 

fjölskyldum með frekar lágt menntunarstig. 

Hann taldi að þetta gæti breyst núna með 

sameiningunni við UU. 

Í kynningarstarfi skólans er að mestu leyti 

sömu áherslur við kosti þess að stunda nám 

á Gotlandi, þ.e. að CG sé lítill vinalegur 

staður í fallegri náttúru með mikilli nálægð 

við kennara. Nú hefur bæst við kostina að 

CG nýti bæði kosti smæðarinnar og kosti 

þess að vera hluti af stærri og virtari 

háskóla. 

Með sameiningunni var kennurum heitið að 

þeir fái tækifæri til að bæta við sig 

réttindum sem þeir höfðu ekki áður þannig 

að þeir nái sömu gæðum og aðrir kennarar í 

Uppsölum. Nú hafa því ýmsir kennarar sem 

áður höfðu stöðu aðjúnkt hafið 

framhaldsnám meðfram eigin kennslu.  
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Bókasafnsþjónusta við nemendur og 

kennara hefur aukist og mun meira úrval 

fræðiefnis stendur öllum til boða. 

Ekki er um að ræða sjálfstætt samstarfs CG 

við aðra skóla, slíkt væri á skjön við stöðu 

CG sem er hluti af UU. Samstarf við aðra 

erlend skóla eða vísindamenn er 

mismunandi eftir einstaklingum og eftir 

deildum.  

Fram til þessa hafa samskipti einstakra 

kennara á CG við deildarstjóra sína í 

Uppsölum verið mismunandi milli deilda 

og milli persóna, eins og alltaf er innan 

vinnustaða og í öðrum háskólum. 

Segja má að mismunandi nálgun eigi sér 

stað við sameininguna annars vegar á 

Gotlandi og hins vegar í Uppsölum. Á 

Gotlandi var og er „bottom-up“ nálgun með 

virkri þátttöku allra. Á meðan það var 

yfirstjórnin í Uppsölum sem stýrir ferlinu. 

Óvíst að aðrir viti mikið um tenginguna við 

Gotland í Uppsölum. 

Olle Jansson fulltrúi rektors leggur áherslu 

á að hann sé ráðgefandi fyrir rektor 

Uppsalaháskóla og það sé hans helsta 

hlutverk. Vill líka þróa nýjungar í 

kennsluháttum, auka rannsóknir við 

skólann og að skólinn skipi stórt hlutverk í 

svæðisbundinni þróun á Gotlandi. 

 

 

Skipurit undirbúnings og framkvæmdar samrunans 
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7. Reynslan hingað til 

Viðbrögð almennings hafa verið jákvæð 

samkvæmt því sem hefur komið fram í 

samskiptum skólans og fulltrúa 

bæjarfélagsins í Visby. Þá hafa blaðaskrif 

einnig verið vinsamleg í garð 

sameiningarinnar. Stjórnmálamenn hafa 

einnig lofað þær breytingar sem hafa átt sér 

stað.  

 

Opna úr staðarblaði á Gotlandi  

Liberal Art Education nálgunin þykir 

spennandi og hefur víða vakið athygli að 

sögn þeirra sem rætt var við í CG. 

Kennarar segja nemendur vera ánægða með 

breytinguna, þó viss ókostur sé að stunda 

mikið nám gegnum fjarfundabúnað því 

nemendur verði ekki eins virkir 

þátttakendur í kennslunni og þeir sem eru á 

staðnum.  

Helsta óánægja sem hægt var að greina  er 

að kennurum sem hafa verið við skólann á 

Gotlandi um nokkurt skeið finnst sumum 

hverjum óþægilegt að hafa 18 mismunandi 

yfirmenn í Uppsölum og slitnað hafi á milli 

einingarinnar innan CG.  

 

Þegar starfsmenn rekstrareininganna 

(adminastration) voru spurðir hverjir væru 

helstu gallar við sameininguna kom fram að 

áður hefði rekstrareiningin starfað sem ein 

heild en nú væri hver starfsmaður með sína 

tengingu við Uppsali, þetta á t.d. við um 

upplýsingatækni, nemendaskráningu 

bókhald og annað. Þá kom fram að 

starfsmenn töldu meiri skriffinnsku fylgja 

því að vera hluti af UU en áður fyrir 

sameiningu. Þá var nefnt að á meðan 

starfsmenn á Gotlandi væru að kynnast 

nýjum verklagsreglum í UU gæti reynst 

erfitt að gefa nemendum rétt svör við 

spurningum sem þeir bera fram við 

starfsmenn skrifstofunnar á Gotlandi. 

Stundum þarf að sækja svör langar leiðir og 

hugsanlegar aðrar reglur í Uppsala en voru 

í HG. 

Starfsfólkinu á CG þótti mikilvægt að ná 

strax sem bestu sambandi við tengiliði 

innan UU. Þá væri auðveldara að leita 

þangað með fyrirspurnir. 

Sameiningin hefur hins vegar engin áhrif á 

umsóknarferli nemenda því allar umsóknir 

um háskólavist í Svíþjóð fara í gegnum eina 

sameiginlega miðstöð sem tekur við 

umsóknum fyrir allt landið.  

Í UU fengust þær upplýsingar að mikil 

fjölgun væri í fjölda umsókna um skólavist 

CG frá fyrri árum en nákvæmar upplýsingar 

voru ekki tiltækar hjá viðmælandanum og 

stjórnendur eru vongóðir um að markmið 

um aukinn fjölda nemenda takist. 

 

  



17 
 

8. Útdrættir úr þremur 

viðtölum 
Hér eru útdrættir úr þremur viðtölum; við 

Olle Jansson fulltrúa rektors (rektorsråd) 

við CG, Felix Thålin formann stúdentaráðs 

CG, sem tekin voru 24. apríl 2014. Einnig 

útdrátt úr viðtali við Oskar Petterson 

sérfræðing á skrifstofu rektors í Uppsölum 

og fulltrúi UU við sameininguna. 

 

Viðtal við Olle Jansson rektorsråd: 

 

Um aðdraganda sameiningarinnar: 

Menntayfirvöld höfðu mótað stefnu um að 

unnið skyldi að sameiningu háskóla í stærri 

einingar. Háskólum var hins vegar í 

sjálfsvald sett hvort þeir létu verða af 

sameiningu. Rökin voru fyrst og fremst þau 

að þannig ykjust gæði menntunarinnar og til 

langframa yrði reksturinn hagkvæmari. 

Þessum hugmyndum var komið til 

háskólasamfélagsins og skipulagðar 

umræður um aðgerðir. Í því ferli kom upp 

sú hugmynd að skynsamlegt gæti verið að 

sameina Högskolan på Gotland við 

Uppsalaháskóla. Báðir skólarnir sáu kosti 

við þetta fyrir komulag og ákveðið var að 

hefja undirbúning  

 

   

Framkvæmdin: 

Almennt hefur framkvæmd sameiningar 

háskólanna tekist vel eins og lýst hefur verið 

hér að framan. Viðmælandi var sérstaklega 

spurður um vandamál sem kynnu að hafa 

komið upp í samskiptum kennara á CG við 

yfirboðara sína í UU.  Ástæðan var sú að við 

breytinguna sem varð við sameininguna 

hafa kennarar og vísindamenn ekki lengur 

yfirmenn sína á Gotlandi heldur eru það 

deildarstjórar í Uppsölum. Hver og einn 

kennari á Gotlandi tilheyrir mismunandi 

deildum innan Uppsalaháskóla. 

Mismunandi er hvernig tengsl eru við 

viðkomandi yfirmann í Uppsölum og 

hversu vel viðkomandi deildarstjórar sem 

eru í Uppsölum þekkja til aðstæðna á 

Gotlandi. Þetta fyrirkomulag getur 

torveldað innra samstarf og samræmingu í 

starfsstöðinni á Gotlandi. Í viðtalinu kom 

fram að þegar þessi vandamál koma upp 

hefur fulltrúi rektors á Gotlandi samband 

við viðkomandi deildarstjóra í Uppsölum til 

að fara yfir málin. Venjulega leysast mál 

farssællega, enda segir Olle Jansson að 

deildarstjórar hlusti á sig því hann er fulltrúi 

rektors UU. Þess ber að geta að innan 

Uppsalaháskóla er mjög strangur 

tröppugangur í stjórnskipulaginu þannig að 

boð frá rektor fara venjulega í gegnum tvö 

þrep í skipulaginu áður en þau ná 

deildarstjóranna.  

 

Olle Jansson telur mikilvægt að 

deildarstjórar í Uppsölum fái góða fræðslu 

um hlutverk CG til að samskiptin verði betri 

og markvissari. Hann telur að gera þyrfti 

betur í þeim þætti samrunaferilsins. 

 

Leitast er við að viðhalda félagslegum 

tengslum milli starfsmanna CG við 

starfsmenn í Uppsölum. Þannig eru 

samkomur og viðburðir sem skipulagðir eru 

fyrir starfsmenn jafnt fyrir starfsmenn á 

Gotlandi eins og í Uppsölum. En vissulega 

hefur fjarlægðin áhrif á hvernig tekst til að 

viðhalda þessum félagslegu tengslum. 

Félagstengslin virðast frekar vera við 

samstarfsmenn í öðrum deildum sem starfa 

á Gotlandi en við starfsmenn í sömu 

deildum í Uppsölum.  

 

 

 

Viðtal við Felix Thålin formann 

stúdentaráðsins Rindi við CG 

 

Stúdentaráðið hefur verið þátttakandi í 

undirbúningsferlinu frá byrjun. Það var 

mjög mikilvægt að mati viðmælandans þó 

ekki hafi verið neinar háværar kröfur frá 

stúdentum þess efnis í byrjun 

samrunaferilsins. Eins kom í ljós að 
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mikilvægt var að halda öllum stúdentum 

upplýstum jafnóðum og ákvarðanir voru 

teknar sem vörðuðu nýtt skipulag. Annars 

var hætta á að orðrómur færi á kreik um mál 

sem áttu ekki við rök að styðjast. Mikilvægt 

var að þeir sem stjórna samrunaferlinu leiti 

eftir skoðun stúdenta.  

 

Sem dæmi um þetta nefndi Felix Thålin að 

stúdentar hafi tekið þátt í mótun og þróun á 

Liberal Art Education prógramminu.  

 

Stefna stúdentaráðsins var að viðhalda 

áfram þeim námsleiðum sem hafa verið í 

boði. Enda eru það greinar sem eiga heima 

á Gotlandi og tengjast umhverfinu. Þar má 

nefna nám sem snertir umhverfisvernd, 

fornleifafræði, verndun gamalla bygginga 

og tölvuleikjahönnun. 

 

Ef hægt er að skilgreina nemendahópinn og 

hvernig hann er öðruvísi en í öðrum 

háskólum, þá eru nemendur á aldrinum 19-

26 og koma oft frá fjölskyldum með lítinn 

menntunarbakgrunn. Þetta eru bæði 

nemendur frá Gotlandi og annars staðar í 

Svíþjóð, ekki síst Stokkhólmi. 

   

Felix Thålin segir mikið og gott samstarf 

vera við stúdentaráð í Uppsölum, sem eru 

þrjú. Gerð var skrifleg samstarfslýsing milli 

ráðanna í Uppsölum og á Gotlandi. Að mati 

viðmælandans fór dýrmætur tími hans í 

ferðir til Uppsala, sem eru mjög örar. Stór 

huti af ferðakostnaði er greiddur af framlagi 

ríkisins (25 millj. SEK á ári), en það er háð 

tilgangi hverrar ferðar.  

 

Thålin telur greinilega hafa komið fram 

menningarmunur á milli skólanna tveggja, 

annar er stór og byggir á gömlum hefðum 

en hinn lítill og ungur sem er mun 

sveigjanlegri. Þetta er í senn slæmt en um 

leið felist í þessu áskorun.   

 

 

 

Oskar Petterson sérfræðingur á 

skrifstofu rektors í Uppsalaháskól – með 

aðsetur í Uppsölum  

 

Oskar Petterson hefur tekið þátt i 

samrunaferlinu frá upphafi af hálfu UU. 

Hann telur að það hafi einkum verið að 

frumkvæði HG sem samruninn varð. 

Stjórnendur HG hafi séð að erfitt reyndist að 

þróa starfsemina áfram vegna smæðar 

skólans, því svo að fjárhagur skólans hafi 

ekki verið vandamál. Hann segir að ákveðið 

samstarf hafi átt sér stað milli HG og 

Uppsala allt frá 2008 og því var eðlilegt að 

HG leitaði til Uppsala með samstarf í huga. 

Ástæðan hafi fyrst og fremst verið til að 

styrkja akademískan grunn HG en ekki til 

að bæta fjárhagslegan grunn. 

 

Eftir samtöl og úttektir gáfu HG til UU út 

sameiginlega viljayfirlýsingu um samruna í 

lok árs 2011. Stuttu seinna var ráðinn nýr 

rektor við Uppsala. Þá var ákveðið að gera 

greiningu á kostum og göllum 

sameiningarinnar frá sjónarhóli 

Uppsalaháskóla. Kostirnir og tækifærin sem 

af sameiningunni hlytist voru taldir 

yfirgnæfandi. Árið 2012 var því send inn 

sameiginleg beiðni frá báðum aðilum til 

ríkisstjórnarinnar um sameiningu skólanna 

tveggja.  

 

Ferlið gekk vel og í yfirgnæfandi tilvika 

tóku starfsmenn beggja skóla því vel. Í 

einstaka undantekningartilvikum voru bæði 

kennarar og deildarstjórar í Uppsölum á 

Gotlandi mótfallnir sameiningu en urðu að 

láta í minni pokann.  

 

Oskar Petterson taldi að árangurinn af 

sameiningunni væri þegar kominn fram 

með mikilli aukning umsókna um skólavist 

á Gotlandi. Einnig virtist auðveldara að fá 

góða kennara þar sem þeir eru starfsmenn 

Uppsalaháskóla. Hann taldi einnig að mikil 

ánægja væri með þá nýjung að innleiða 

Libiral Art Education sem væri mikilvægur 
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þáttur í sameiningunni og gott tæki til að 

tengja þessar tvær skólaeiningar saman. Þá 

taldi hann að sú reynsla sem fengist hefði 

við fjarkennslu og notkunar 

upplýsingatækni við kennslu nýttist vel í 

UU.   

 

Viðmælandinn taldi einnig HG njóta góðs 

af mikilli þekkingu og akademískri virðingu 

sem UU hefur bæði innanlands og á 

alþjóðavísu. Dæmi um þennan ávinning er 

að að HG á nú mun auðveldara með að 

komast í evrópsk samstarfsverkefni í 

samstarfi við virtustu háskóla um alla 

Evrópu. UU hefur á að skipa sérfræðingum 

sem aðstoða við að finna samstarfsaðila og 

gera umsóknir í rannsóknasjóði ESB.   

 

Viðmælandinn taldi að starfsmenn UU í 

Uppsölum þyrftu á meiri fræðslu og 

upplýsingum að halda um sameininguna, en 

hafði trú á að það komi smám saman.  

 

Aðspurður um mun á CG og öðrum campus 

á vegum UU sagði viðmælandinn að CG 

hefði mikla sérstöðu vegna staðsetningar 

sinnar. Önnur svokölluð campus UU eru 

klasar bygginga sem eru staðsett á nokkrum 

stöðum innan Uppsala.  Þá er einnig 

munurinn sá að í Uppsölum eru það einstaka 

deildir sem eru campus en á Gotlandi eru 18 

mismunandi deildir. 

 

Rektor UU undirritaði samstarfsyfirlýsing 

við sveitarstjórn Gotlands um leið og 

ákveðið var að sameina skólana tvo. Sú 

yfirlýsing var til að lýsa því að markmið 

samstarfsins væri báðum aðilum til góðs og 

því heitið að vinna náið saman að 

markmiðunum. Þannig var þessi samningur 

frekar táknræns eðlis en skuldbindandi. 

 

Að lokum sagðist Oskar Petterson vilja 

koma á framfæri mikilvægasta ráðinu sem 

hann gæti gefið til þeirra sem ætluðu að 

sameina háskóla: „Sameinist á eigin 

forsendum áður en stjórnvöld þvinga hana  

fram. Annars er hætta á að árangurinn verði 

ekki eins gagnlegur.“  
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9. Niðurstöður rannsókna á 

sameiningum háskóla og 

stofnana 
 

Þessi kafli er samantekt á 

rannsóknarskýrslu um árangur af 

sameiningum háskóla sem þrír vísindamenn 

frá Svíþjóð, Noregi og Finnlandi, gerðu. 

Höfundarnir hafa um nokkurt skeið 

rannsakað árangur sameiningar háskóla 

með sérstaka áherslu á sameiningar á 

Norðurlöndunum. Þeir stefna á að gefa út 

bók um þetta efni árið 2015. 

 

Höfundur átti samskipti við Lars Gescwind, 

einn höfundanna, sem var hefur meðal 

annars það hlutverk að fylgjast með 

framvindu sameiningar Högskolan på 

Gotland og Uppsalaháskóla, sem 

utanaðkomandi sérfræðingur. Lars 

Gescwind lýsti áhuga á að lýsa niðurstöðum 

sínum á Íslandi ef eftir því verður leitað.  

 

Heiti rannsóknargreinarinnar sem þessi 

útdráttur byggir á er: Mergers in Higher 

Education and Beyond: Stocktaking and 

assessment eftir Romulo Pinheiro, 

University of Agder, Noregi,  Lars 

Geschwind, Royal Institute of Technology, 

Svíþjóð og Timo Aarrevaara, University of 

Helsinki, Finnlandi; 

 

 
 
 

9.1 Inngangur 
Á síðustu áratugum hafa sameiningar 

háskóla verið ríkur þáttur í því að efla 

starfsemi þeirra og talin vera skilvirk leið til 

að þróa og bæta háskólamenntun. Þetta á 

sérstaklega við um Norðurlöndin. Í 

Danmörku og Finnlandi hafa sameiningar 

háskóla verið tíðar og háskólar í Noregi og 

Svíþjóð hafa fylgt í kjölfarið. 

Í ágripi segir að áhugi á sameiningu háskóla 

hafi aukist verulega í Norðurhluta Evrópu á 

seinni árum. Sérstaklega sé horft til 

Norðurlandanna í þessu efni í samantektinni 

sem hér er fjallað um. 
 

 

9.2 Samantekt á niðurstöðum 
rannsókna 
  
9.2.1 Sameiningar í fyrirtækja 

einkarekstri 

Í rannsóknum sem gerðar hafa verið hefur 

verið borin saman sameining 

einkafyrirtækja og háskóla. Munurinn á 

sameiningum háskóla og fyrirtækja er sá að 

tilgangur fyrirtækja er að auka fjárhagslega 

arðsemi á meðan tilgangurinn hjá háskólum 

og æðri menntastofnunum er að styrkja 

orðstír skólanna, enda er eignarhald þessara 

tveggja venjulega gerólíkt. Stofnun margra 

háskóla má rekja allt til miðalda meðan fyrst 

varð vöxtur í stofnun fyrirtækja á 19. öld.  
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Taflan sýnir mun á sameiningu fyrirtækja og háskóla: 

Síðasta einkennið (Organisation) sem kemur fram í þessari töflu getur verið umdeilanlegt, því 

í háskólum er oft stigskipt skipulag (hierarchy) líkt og í stórum fyrirtækjum. 

 
Rannsókn á 700 sameiningum fyrirtækja 

hafa sýnt að í 50 – 75% tilvika mistekst að 

ná markmiðum sameininganna. 

Aðalástæðan er sú hvernig unnið er úr 

sameiningarferlinu eftir að sameiningin 

hefur formlega átt sér stað. Of litlu 

bolmagni og krafti er varið til að fylgja 

sameiningunni eftir. Þá er skortur á 

stefnufestu, stjórnun, menningarmunur 

setur oft strik í reikninginn, samskipti 

vantar og óskýra sýn. Í framhaldi af 

rannsókninni voru settar fram átta 

ráðleggingar við framtíða samruna: 1) 

stjórnendur fari út úr stjórnarherberginu og 

taki þátt 2) skipa nýja stjórn yfir sameinaða 

fyrirtækinu, 3) leitist við að skilja vel 

tilfinningar og skoðanir þeirra sem eiga 

hagsmuna að gæta, 4) hámarkið þátttöku 

alla hlutaðeigandi, 5) einblínið á 

samskiptaþáttinn sem er algert lykilatriði 

um hvernig tekst til, 6) mótið skýrar línur 

um hlutverk og ábyrgð 7) haldið áfram að 

sinna viðskiptavinum vel 8) verið 

sveigjanleg.  

Í niðurstöðum annarrar rannsóknar er þeim 

sem ætla að sameina rekstur tveggja 

fyrirtækja ráðlagt að skipta samrunaferlinu 

í eftirfarandi þrjú þrep:   

1. Á fyrsta tímabili sameiningar ætti að reka 

fyrirtækin hvert í sínu lagi en mjög náið hlið 

við hlið 

2. Fyrirtækin flutt í sameiginlegt húsnæði 

eða á annan hátt nálægt hvert öðru 

3. Að lokum eru fyrirtækin endanlega og 

formlega sameinuð 

 

Annað mikilvægt svið snýr að 

menningarmun þeirra fyrirtækja sem á að 

sameina, sérstaklega þegar annað fyrirtækið 

hefur “sterkari” menningu en hitt fyrirtækið 

sem á að sameina. Samkvæmt einni 

rannsókn er helsta ástæða fyrir 

misheppnaðir sameiningu fyrirtækja 

menningarmunur. Til að koma í veg fyrir 

hann eru eftirfarandi ráð mikilvægt að hafa 

í huga:  

 Mjög mikil samskipti við 

starfsmenn og setja einhverja í það 

hlutverk að fylgjast með 

upplýsingaþörf til þeirra. 

 Virkja starfsmenn í 

breytingaferlinu, halda marga fundi, 

gefa þeim góðan tíma og sjá til að 

allir geti tjáð sig. 

 Setja upp 90 daga áætlun um 

breytingaferli. Þetta er sá tíma sem 

ræður úrslitum um hvernig tekst til 

við samrunann.  

 Stöðugt mat á þróuninni á þessum 

tíma. 
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Rannsókn sýnir að það er nokkuð um 

goðsagnir um hvernig best sé að standa að 

sameiningum. Ein þeirra er að best sé að láta 

sameininguna ganga eins fljótt fyrir sig og 

kostur er. Önnur goðsögn er að samruni 

innanlands sé auðveldari en samruni 

fyrirtækja á milli landa. Þriðja goðsögnin er 

að það séu starfsmenn sem helst komi í veg 

fyrir að samruni heppnist. Í raun er oftast 

hægt að rekja misheppnaða sameiningu til 

stjórnenda. Að lokum er það goðsögn að 

„mjúkir“ þættir séu mikilvægari í 

samrunaferli en þeir hörðu. Reyndin er að 

báðir þættir skipta jafn miklu. 

Margar kannanir á árangri á samruna 

fyrirtækja sýna að þær valdi stjórnendum 

vonbrigðum og óraunhæfar væntingar hafi 

verið gerðar. 

 

9.2.2 Sameiningar í opinberum 
rekstri 
Æðri menntastofnanir mótast að miklu leyti 

af hinu opinbera regluverki í þjóðfélaginu 

og væntingum sem þjóðfélagið gerir til 

þeirra. Þannig geta sameiningar háskóla 

verið liður í víðara breytingaferli sem á sér 

stað í samfélaginu eða liður í stefnumótun 

stjórnvalda. 

 
Ástæður þess að stjórnvöld hvetja til 

sameiningar háskóla getur verið af ýmsum 

öðrum toga en beinum fjárhagsástæðum. 

Ástæðurnar gætu t.d. verið þörf á sterkari 

stjórnunarstrúktúr og þörf á meiri 

sveigjanleika í  nýtingu á mannafla og 

úrræðum sem til staðar eru. Þegar slíkar 

hvatar er til sameiningar er fjármögnunin 

oft ekki vandamál. 

 

Markmið samruna í einkarekstri eru oft 

fjárhagslegur sparnaður og hagræðing í 

rekstri. Í opinberum rekstri, eins og 

menntun, heilbrigðismálum og félagslegum 

stuðningi er hins vegar oft ráðist í 

sameiningar til að bæta þjónustuna sem 

þessar stofnanir veita. Nefnd eru dæmi um 

þetta frá Danmörku og Noregi. Einnig dæmi 

um að ráðist hafi verið of fljótt í 

sameiningar, þegar markmið þeirra og 

framkvæmd var enn á viðræðustigi, 

undirbúningur hafi þannig verið óvandaður 

og árangurinn eftir því. 

Það sem æðri menntastofnanir geta lært af 

sameiningum í opinbera geiranum er 

eftirfarandi: Erfitt getur reynst að áætla hver 

fjárhagslegur sparnaður verður með því að 

reyna að draga lærdóm af sameiningum á 

öðrum sviðum. Dæmi um þetta er að ekki 

hefur reynst marktækt að yfirfæra reynslu 

um sparnað í heilbrigðiskerfinu yfir á 

menntastofnanir. Hins vegar geta háskólar 

lært af reynslu sjúkrahúsa hvað varðar 

menningarlegan mun og hvernig best er að 

taka á þeim þætti sameiningarinnar. Ástæða 

þess er að bæði háskólar og sjúkrahús eru 

skipuð sérfræðingum sem vinna að 

ákveðnum markmiðum og eiga ýmislegt 

sameiginlegt. 

Viðamiklar rannsóknir hafa verið gerðar á 

sameiningu sjúkrahúsa í Bandaríkjunum. Í 

rannsókn frá 2002, þar sem rannsakaður var 

árangur 84 spítala kom í ljós að árangur 

hafði náðst að einhverju leyti í öllum 

eftirtöldum þáttum: Skilvirkni, 

starfsmannabreytingum, breytingar í 

aðföngum, endurbættri þjónustu, fjölda 

rúma, kostnaður og skilvirkni starfsmanna í 

fullu starfi. Í annarri bandarískri rannsókn 

frá 2007 var gerður samanburður á 

sameiningu 166 sjúkrahúsa á tveimur 

tímabilum 1994 og 1995. Í báðum tilvikum 

kom í ljós að enginn árangur náðist fyrsta 

árið eftir sameiningu en strax á öðru ári fóru 

áhrif sameininganna að vera skýr. 

9.2.3 Sameiningar æðri 

menntastofnana 

Á tímabilinu 1990 – 2000 var ráðist í 

margar sameiningar háskóla í Vestur-

Evrópu. 
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Ýmsar ástæður eru fyrir því. Þær helstu eru 

liður í að framfylgja nýrri stefnumótun 

stjórnvalda, til að styrkja innviði, auka gæði 

í kennslu og rannsóknum og að lokum liður 

í að draga úr í kostnaði við rekstur háskóla í 

heild viðkomandi landi (t.d. varðandi 

skráningargjöld).   

 

Í nýlegri samantekt á rannsóknaniðurtöðum 

sem nær yfir tímabilið 1970 - 1990 kemur 

fram að meginástæðan fyrir sameiningum 

háskóla hafi verið að auka skilvirkni, vinna 

gegn klofningi í menntakerfinu á milli 

menntastofnana, styrkja aðkomu stúdenta 

og auka jafnan rétt þeirra, auka áhrif 

stjórnvalda að æðri menntstofnunum, draga 

úr miðstýringu og að stækka 

fræðslustofnanir. Samandregið má segja að 

ástæðan fyrir sameiningum sé almennt að 

ávinningur verði til langframa bæði fyrir 

einstaklinga og kerfið í heild.  

 

Önnur rannsókn dregur fram að ástæðurnar 

séu þessar helstar: a)stærri einingar, b) 

sterkari akademísk prógrömm, c) bætt 

þjónusta við stúdenta, d) auknir 

valmöguleikar stúdenta, e) meiri 

sveigjanleiki í stofnanastrúktúr, f) við 

sérstakar aðstæður aukin skilvirkni og 

sparnaður.  

 
Aðrar niðurstöður sýna að ástæður 

sameiningar háskóla eru gerðar vegna 

harðnandi samkeppni og fækkun umsókna 

um skólavist. Í rannsókn á sameiningu 

einkaháskóla (á tímabilinu 1960-1994) kom 

fram að föst laun innan deilda hækkuðu. 

 
Samrunaferlið getur bæði verið þvingað 

fram af stjórnvöldum eða gert sjálfviljugt af 

þeim sem taka þátt í sameiningunni. 

Áströlsk rannsókn sýnir að sumar 

sjálfviljugar sameiningar háskóla eigi sér  

 

 

 

stað þegar stjórnvöld hafa gefið til kynna 

(eða hótað) að þau muni sjálf 

endurskipuleggja starfsemina á eigin 

forsendum. Á undanförnum árum hefur 

orðið aukning í fjölda sameininga háskóla 

sem ekki eru þvingaðar fram af 

stjórnvöldum heldur verið gerðar að 

frumkvæði og skipulagðar af stofnununum 

sjálfum.  

 
Í mörgum rannsóknum hefur komið fram að 

samruninn getur verið flókinn og valdið 

óánægju meðal starfsmanna sem 

sameiningin tengist. Ferlið getur reynt á 

hæfni stjórnenda og oft tekur langan tíma að 

ná tilætluðum árangri, jafnvel áratug.  

 

Rannsóknir á háskólasameiningum í Suður-

Afríku og Bretlandi sýnir að þar sem flestir 

starfsmenn hafa verið virkir þátttakendur í 

samrunaferlinu allt frá því að undirbúningur 

og skipulagið hefst, tekst betur til en hjá 

öðrum þar sem ekki var eins vel staðið að 

þessum undirbúningsfasa, allt frá því að 

farið var að skipuleggja samrunann og þar 

til að árangurinn var metinn.  

Þá leiðir rannsókn á samruna háskóla í 

Ástralíu í ljós að miklu skiptir hvernig tekið 

er á  menningarmun þeirra háskólastofnana 

sem á að sameina. Miklu skiptir að greina 

menningarmuninn í byrjun og lykilatriði er 

að sérfræðingur á þessu sviði sé leiðandi 

hvað þennan þátt varðar. Þá sýnir þessi 

rannsókn og fleiri að æðstu  stjórnendur 

sameiningarinnar þurfa að sjá til þess að 

allir þeir sem málið varða tengist inn í eina 

menningarlega heild í nýju stofnuninni. 

Í niðurstöðum annarrar ástralskrar 

rannsóknar um sameiningaferli stofnana 

segir að til að koma áformuðum breytingum 

í samrunaferli þurfi að vera samræmi milli 

nokkurra þátta sem huga þurfi að í byrjun. 

Það eru þættir eins og leiðtogahæfni, 

endurskipulagning, stjórnun samskiptaferla 

milli starfsmanna, skipulagsþróun og ytri 

þættir sem hafa áhrif á breytingar. 

Í Breskri rannsókn frá 2013 var einblínt á 

félagslega þætti sameiningar 

háskólastofnana og mikilvægi þess að hafa 

þá til hliðsjónar við undirbúning 
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sameiningar. Í niðurstöðum sýna höfundar 

skýrt fram á að við sameiningu háskóla af 

hærri stöðu (university) og af lægri gráðu 

(polytechnic) þarf að sjá til þess að ekki 

verði ójafnvægi í félagslegri stöðu þeirra 

sem standa að hvorri menntastofnuninni um 

sig. 

Þegar háskólar með mismunandi status 

sameinast taka venjulega akademískir 

starfsmenn þess skóla sem er af lægri stöðu 

upp sömu viðhorf og hegðun og sá skóli 

sem er með hærri stöðu. 

Í breskri rannsókn frá 2003 eru teknir saman 

þeir þættir sem skipta mestu um 

árangursríkar sameiningar háskóla. Þær eru: 

 Sameiningar sem ekki eru þvingaðar 

fram heldur sjálfviljugar er betra að 

stjórna og móta að þörfum þeirra 

sem á að sameina. Þessar 

sameiningar takast betur en þær sem 

eru þvingaðar fram. Ástæðan er sú 

að með sjálfviljugum sameiningum 

er hægt að virkja starfsmenn í 

ferlinu við samningagerð og 

framkvæmd. 

 

 Samrunar sambærilegra 

menntastofnana er mun erfiðara 

viðfangs heldur en þegar sameina á 

mismunandi skóla. Ef 

menntastofnanir standa jafnfætis er 

samningaferli mun erfiðara heldur 

en þegar t.d. lítill og stór skóli 

sameinast. 

 

 Sameiningar skóla sem ná til mjög 

mismunandi sviða eða geira eru 

erfiðari heldur en þeirra sem stunda 

sambærilega starfsemi. Skólar sem 

starfa á mismunandi sviðum hafa 

mismunandi sýn, markmið, aðra 

menningu o. s. frv. Sem gerir 

sameininguna erfiðari en hjá þeim 

sem hafa svipuð markmið. 

Samantekin niðurstaða er sú að hægt er að 

segja til um með nokkurri vissu hvaða 

sameiningar eru auðveldar og er líklegt að 

takist vel á meðan hægt er að segja fyrir um 

hverjar gætu verið erfiðar viðureignar. 

Í samantekt á niðurstöðum ýmissa 

rannsókna sem varða árangur af háskólum 

Harman and Harman (2003: 42) kemur fram 

eftirfarandi:  

 
Í rannsókn á sameiningum háskóla í 

Bretlandi 1987-1994 (30 sameiningar 

skoðaðar) kom í ljós að 90% þeirra þótti 

takast nokkuð vel. 

Nokkuð hefur verið um sameiningar 

háskóla á hinum Norðurlöndunum. Í 

Danmörku og Finnlandi hafa 

sameiningarnar komið til vegna 

endurskipulagningar á landslagi innlendrar 

háskólamenntunar. Síðan hefur orðið 

svipuð þróun í Noregi og Svíþjóð. Árið 

2006 leiddu sameiningar háskóla í 

Danmörku til þess að háskólastofnunum 

Overall, well-planned and sensible 
merger efforts appear to have 
been largely successful, even if the 
merger proposals were strongly 
contested at the time. In many 
cases, mergers have resulted in 
larger and more comprehensive 
institutions, with stronger 
academic programmes and 
support service, more choice for 
students and increased capacity 
for organisational flexibility. 
While mergers generally involve 
additional expenditure rather 
than cost savings in the short 
term, often there have been 
substantial longer-term gains, 
although care needs to be taken 
with many of the claims made 
about potential economies of 
scale2…”  
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fækkaði úr 24 í 12, 1. janúar 2007. 

Megintilgangur sameininganna í Danmörku 

var að: 

 

 Styrkja háskólakennslu og 

rannsóknir í dönskum háskólum og 

á alþjóðavísu. 

 Auka samstarf háskólanna við 

atvinnulíf og nýsköpun 

 Auka líkur á því að háskólarnir fari 

í alþjóðlegs samstarf, fá betri 

aðgang að alþjóðlegum styrkjum, 

þ.m.t. rannsóknastyrkjum ESB. 

 Aukin þjónusta fyrir opinberra aðila 

 
 

 

Úttektir hafa verið gerðar á árangri af 

sameiningum háskóla í Danmörku, m.a. af 

óháðum úttektarnefndum. Alþjóðleg nefnd 

sem tók út árangur af sameiningunum 2009 

komst að þeirri niðurstöðu að þær hefðu 

greinilega haft jákvæð áhrif í átt að 

markmiðum sínum en þó ættu frekari áhrif 

eftir að koma í ljós. Í annarri yfirgripsmeiri 

úttekt 2012 er sameiningunum lýst sem 

“þvinguðum-sjálfviljugum” (forced 

voluntary). Einnig segir að mjög margir 

ólíkir aðilar hafi komið að sameiningunni 

sem hafi gert ferlið flókið. 

Í Svíþjóð hafa orðið nokkrar sameiningar á 

undanförnum árum. Segja má að stefnan 

hafi færst úr því að breikka úrval 

háskólamenntunar í það að auka einblína á 

gæði menntunarinnar, bæði í kennslu og 

rannsóknum. Stjórnvöld hafa orðið sífellt 

ákveðnari í þessum kröfum. Dæmi um þetta 

eru yfirtaka Uppsalaháskóla á Högskolan på 

Gotland og yfirtaka Stokkhólmsháskóla á 

Kennaraháskóla Stokkhólms.  

Þá hafa nokkrar sameiningar átt sér stað í 

Finnlandi í samræmi við stefnu stjórnvalda 

og fjármuna sem hafa verið lagðir til slíkra 

verkefna. 

Í Noregi hafa fleiri sameiningar átt sér stað 

síðasta áratuginn. 

 

9.3 Niðurstaða 

Niðurstaðan er sú að skilyrði fyrir 

árangursríkum sameiningum er mjög 

ítarlegur og vandaður undirbúningur. 

Markmiðin þurfa að vers skýr, öl samskipti 

mjög opin við alla hlutaðeigandi.  
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