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Förord 

 

Denna uppsats är en examinationsform på C-nivå i innovationsteknik på Mälardalens 
Högskola. Under uppsatsens resa har vi lärt oss mycket och författarna för uppsatsen har 
stöttat och get varandra inspiration under hela resan. 

Författarna till denna kandidat uppsats vill först och främst rikta ett stort och varmt tack till 
Eskilstuna studentkår och vice ordföranden för Högvarv som varit vår uppdragsgivare. Vi vill 
ge ett varmt tack till alla studenter som har ställt upp och besvart våra enkäter. Vi vill även 
rikta ett stort tack till vår handledare Christer Nygren som har varit till stor hjälp under 
arbetets gång. 

Sist men inte minst så vill vi författarna till denna kandidat uppsats tacka varandra för ett stort 
stöd och att vi har ställt upp för varandra och lärt oss av varandra. 

 

 

Nalan Kilincaslan & Saida Nargis Karim  

Eskilstuna 2010-02-25 
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Sammanfattning 

 

Titel:  

Att samverka innovativt vid uppbyggnad av nätverk  
– En fall studie om Högvarv det växande varumärket i samverkan 

 

Författare: 

Nalan Kilincaslan   

Saida Nargis Karim 

 

Handledare:  

Christer Nygren 

 

Nyckelord:  

innovation, motivation, samverkan, kommunikation, nätverk 

 

Sammanfattning: 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka faktorer som är viktiga att tänka på och hur de kan 
genomföras på ett innovativt sätt vid uppbyggnad av nätverk? Högvarv är en företagsmässa som 
arrangeras för att minska glappet mellan studenterna vid Mälardalens högskola och 
näringslivet. Författarna anser att små förändringar kan gynna organisationen, genom att låta 
förändringen träda i kraft får man möjlighet att se verkligheten ur en annan synvinkel 
eftersom allt förändras kan människan se på problem med andra ögon och ge individen en ny 
grund att stå på och ett nytt sätt att uppträda på. För att organisationen ska kunna utvecklas 
fullt ut bör organisationen lyckas med att motivera sina deltagare. Det är betydelsefullt för 
varje framgångsrik organisation att ha syften om att hitta medverkande krafter som gör det 
möjligt för de deltagande att bli motiverade i sin aktivitet. Efter en analys av organisationen 
med en koppling mellan teori och empiri tycks det att man börjar med en god och bestämd 
information redan inom ledningen så att kommunikationen utvecklas inom organisationen 
som sedan förmedlas på ett tydligt sätt ut till aktörerna.  

 

  3



 

 

Innehållsförteckning 
INNEHÅLLSFÖRTECKNING ........................................................................................................................... 4 
1. INLEDNING ..................................................................................................................................................... 6 

1.1 Bakgrund .................................................................................................................................................. 6 
1.2 Bakgrund om Högvarv ............................................................................................................................. 6 
1.3 Problemdiskussion.................................................................................................................................... 6 
1.4 Partners .................................................................................................................................................... 6 
1.5 Avgränsning ............................................................................................................................................. 7 
1.6 Syfte och frågeställning ............................................................................................................................ 7 

2. METOD ............................................................................................................................................................. 7 
2.1 FORSKNINGSANSATS ...................................................................................................................................... 7 

2.1.1 Deduktiv forskning ................................................................................................................................ 7 
2.2 Kvalitativ och kvantitativ metod ............................................................................................................... 8 
2.3 Validitet och reliabilitet ............................................................................................................................ 9 
2.4 Deltagare .................................................................................................................................................. 9 
2.5 Material .................................................................................................................................................... 9 
2.6 Procedur ................................................................................................................................................. 10 
2.7 Databearbetning ..................................................................................................................................... 10 

4. TEORI .............................................................................................................................................................. 11 
4.1 INNOVATION ................................................................................................................................................ 11 

4.1.2 Innovationsprocesser ........................................................................................................................... 11 
4.1.3 Recept för framgångsrik innovation .................................................................................................... 12 
4.1.4 Fördelarna med innovationen ............................................................................................................. 13 

4.2 FÖRÄNDRING ............................................................................................................................................... 14 
4.3 KREATIVITET ............................................................................................................................................... 14 
5. NÄTVERK ....................................................................................................................................................... 15 
6. KOMMUNIKATION .......................................................................................................................................... 16 
7. SAMVERKAN .................................................................................................................................................. 17 

7.1 Samverkanstrappan ................................................................................................................................ 18 
8. MOTIVATION ................................................................................................................................................. 18 

9. EMPIRI ............................................................................................................................................................ 19 
9.1 INTERVJUPERSON 1 ...................................................................................................................................... 19 
9.2 INTERVJUPERSON 2 ...................................................................................................................................... 21 
9.3 INTERVJUPERSON 3 ...................................................................................................................................... 22 

10. RESULTAT FRÅN ENKÄTUNDERSÖKNING ....................................................................................... 24 
11. ANALYS ........................................................................................................................................................ 26 

11.1 INNOVATION OCH INNOVATIONSPROCESSEN .............................................................................................. 26 
11.2 MOTIVATION ............................................................................................................................................. 27 
11.3 SAMVERKAN .............................................................................................................................................. 28 
11.4 NÄTVERK ................................................................................................................................................... 30 

12. DISKUSSION ................................................................................................................................................ 31 
12.1 Enkätundersökningen ........................................................................................................................... 32 

13. SLUTSATS .................................................................................................................................................... 34 
14. FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING ................................................................................................. 35 

  4



 

 

15. KÄLLFÖRTECKNING ............................................................................................................................... 36 
16. APPENDIX .................................................................................................................................................... 39 

16.1 APPENDIX A .............................................................................................................................................. 39 
16.2 APPENDIX B ............................................................................................................................................... 40 
16.3 APPENDIX C ............................................................................................................................................... 44 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

   

  5



 

 

1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Författarna till denna uppsats har alltid frågat sig varför Högvarv inte är lika etablerad som 
vissa andra Högskolemässor, och varför så få av MDH: s studenter är så okunniga inom 
Högvarv. MDH en är en mångkulturell högskola med många studenter och många olika 
utbildningar, men varför är inte Högvarv så populär bland studenterna som man anser att det 
borde vara. Högvarv som organisation är själva medvetna om den situation som de befinner 
sig i och arbetar hårt med att utveckla sig och etablera sig bättre. Författarna till denna 
kandidatuppsats vi att Högvarv ska få upp ögonen och presenterna sig bättre för studenterna 
så att de kan känna sig tryggare hoppfulla och positiva inför Högvarvsmässdagar.  

1.2 Bakgrund om Högvarv 
Högvarv arrangeras för att minska glappet mellan studenterna vid Mälardalens högskola och 
näringslivet. Det ska fylla en funktion genom att skapa en arena där studenter och arbetsgivare 
kan mötas för att en givande dialog ska inträffa. Näringslivet är ofta något skrämmande och 
främmande för många studenter, varvid många känner osäkerhet och oro över vad som 
kommer att hända när de är klara med utbildningen. Många studenter söker arbete under 
studietiden dels för att tjäna lite extra pengar men också för att knyta kontakter redan under 
utbildningens gång. Dessutom kommer de flesta studenter i kontakt med företag under en del 
kurser där examinationen görs via en uppsats där det krävs att de haft kontakt med ett företag. 
Studenterna kommer även i kontakt med företag under C-uppsatser och EX - jobb. Det finns 
alltså en del tillfällen där studenter kommer i kontakt med näringsliv men Högvarv är ett 
speciellt tillfälle där studenter får möjligheten att prata med företagen på en annan nivå. En 
del företag erbjuder kontaktsamtal där studenten får möjligheten att prata med ett företag i 
enrum, dessa kontaktsamtal fungerar ibland som intervjuer där företagen söker efter personal. 
Det är dock viktigt att komma ihåg att Högvarv inte bara är till för dem som söker ett EX - 
jobb, extrajobb, sommarjobb eller en fast anställning, utan Högvarv ska även gynna de som 
precis har börjat på skolan.  

1.3 Problemdiskussion 
En av Högvarvens målsättningar är att ligga bland topp fem, för att kunna ge förslag på 
förbättringen har författarna till denna kandidatuppsats tänkt göra en enkätundersökning bland 
MDH studenterna för att kunna undersöka hur många studenter som är medvetna om vad 
högvarv är för något. Författarna ska även intervjua personer ur ledningsgruppen för att de ska 
kunna se hur de arbetar för att locka dit sina studenter och varför de inte är så etablerade. 
Tanken är att författarna ska försöka framlägga förslag på förbättring och eventuellt 
förändring till Högvarv innan mässan i mars. 

 

1.4 Partners 
Vår uppdragsgivare är Mälardalens studentkår och kontakt personen är Gabrielle Eisenbeitel 
och vice ordförandet för Högvarv. Mälardalens högskolas Studentkår är uppdragsgivaren för 
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Högvarv. Studentkåren består av studenter som arbetar för studenter för att uppfylla de behov 
och intressen som uppstår. Högvarv fyller en funktion som annars skulle saknas. Trots att 
studenterna har andra möjligheter att knyta kontakter med företagen så möjliggör Högvarv en 
djupare kontakt med fler företag under en och samma dag. Studentkåren tillför de resurser 
som behövs för att anordna arbetsmarknadsmässan. 

 

1.5 Avgränsning  
Det finns många faktorer som man kan undersöka inom Högvarv, eftersom det är så brett har 
författarna till denna kandidatuppsats bestämt sig för att avgränsa sig till att bara under själva 
relationen mellan studenterna och Högvarv. Där författarna ska analysera samverkans 
betydelse i ett nätverk, och hur det kan öka motivationen bland sina studenter till att vara 
delaktiga vid Högvarvs mässdagar. 

 

1.6 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna studie är att undersöka vilka faktorer som är viktiga att tänka på och hur de kan 
genomföras på ett innovativt sätt vid uppbyggnad av nätverk? Uppsatsens målsättning är att utifrån 
tidigare studier och teoretiska perspektiv föreslå möjliga faktorer som kan förstärka Högvarv 
som varumärke och genom vidare studeras om hur Högvarv kan genom samverkan locka fler 
studenter till sina årliga mässor. 
 

• Den spontana frågeställningen lyder så här: Hur kan Högvarv locka fler studenter till 
den årliga mässan?  
 

• Andra intressanta frågor som författaren vill få svar på är bland annat, vad har 
kommunikationen för betydelse i ett samverkande nätverk?  

 
• Hur kan man öka motivationen hos parterna i en samproduktions nätverk? 

 

2. Metod 

2.1 Forskningsansats  

2.1.1 Deduktiv forskning  
Författarna till detta arbete har valt att utgå ifrån en deduktiv forskningsansats, vilket innebär 
att man testar resultatet av sitt påstående utifrån teorin och prövar dessa empiriskt. Genom att 
arbeta deduktivt letar forskaren efter bekräftelse med syftet att få förklaring på att dess teori 
stämmer med verkligheten. Om ens teorier stämmer överens med verkligheten då har man fått 
stöd för teorin. (Wedin & Sandell, 2004). Författarna till detta arbete har utgått ifrån syftet att 
utifrån empiri och litteratur finna stöd för de antagna teorigrunderna och där med använd sig 
av en deduktiv forskningsansats. 
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Författarna till detta arbete har även arbetat utifrån IMTO’S examens arbetsmodell. Modellen 
ovan visar hur arbetet gick till väga och illustrerar även deduktiv forsknings arbetssätt. 
Författarna har samlat in teori och empiri med ständigt återkoppling till frågeställningen, för 
att ge ett innovativt perspektiv på resultatet som framkom har en koppling till innovationen 
genomförts.  
 
 

2.2 Kvalitativ och kvantitativ metod 
För att genomföra undersökningen är det tänkt att använda både en kvalitativ intervju 
undersökning och en kvantitativ enkätundersökning, vid data insamlingen. Den kvalitativa 
studien ”besvarar ´vad- och hur frågor´” medan den kvantitativa studien ”besvarar ´hur 
mycket - och varför frågor´”. (Wedin & Sandell, 2004 s.94).  I en undersökning uppfattas 
kvalitativ och kvantitativ metod som en del av varandras uteslutande sätt att bedriva forskning 
på. (Wedin & Sandell, 2004). Urvalet för de kvalitativa baserar på teori och undviker slupen 
och analysen induktiv, medan urvalet för de kvantitativa baserar på slumpen och 
representativitet. Inom den kvalitativa processen är resultatet induktivt medan den är deduktiv 
i kvantitativa processen. Resultaten inom kvalitativt synsätt är utvecklingsbara, holistiska och 
allsidiga och i kvantitativa baseras resultaten på detaljerad och reduktionistiska 
undersökningar. (S. Merriam 1994, sidan 32) 
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2.3 Validitet och reliabilitet  
Under undersökning bör författarna även tänka på validiteten och reliabiliteten i arbetet 
eftersom inom forskningen så är dessa två begrepp viktiga. Man brukar inom forskning påstå 
att validitet och reliabilitet är två viktiga begrepp när det gäller underlag för bedömning av 
undersökningens eller mätningens betydelse. Men att mäta validiteten är mycket klurigare än 
att mäta reliabiliteten. ”Hög validitet innebär att mätinstrumentet (frågeformuläret, testet 
osv.) verkligen mäter set som det är avsett att mäta. Reliabilitet är säkerhet med vilken den 
aktuella egenskapen (variabeln) mäts, mätnoggrannheten.” (Byström, 2005, s 53) 

 

2.4 Deltagare 
Undersökningen genomfördes på MDH: studenterna och de delaktiga studenterna i 
högskolans ledning. Studien genomfördes genom att 3 intervjuer gjordes med 
ledningsgruppen för högvarv och 100 enkäter delades ut till MDH studenterna. Studenterna 
valdes ut slumpmässigt genom att vi gick ut till föreläsningarna och delade ut våra enkäter. 
Deltagarna inom undersökningen hade olika kön, ålder och utbildningsnivå. Deltagarna var 
mellan åldern 45 och 20. 

Av antalet deltagare i enkäten var det 59 kvinnor och 23 män, och av intervju deltagarna var 
det 2 kvinnor och en man. Det generella bortfallet var 18 stycken, och det förekom även 
partiella bortfall inom vissa frågor. I den partiella bortfallen så användes inte de frågor som 
inte besvarades, bara de besvarade frågorna användes. Ingen ersättning utgick till deltagarna 
detta för att minska risken för påverkan av deltagarnas resultat.  

Den största delen av deltagarna i enkätundersökningen var första års studenter de var totalt 59 
stycken deltagare. Anledningen till detta var att författarna hamnade i en föreläsning som var 
avsedd till första års studenter, och detta var inte författarna medvetna om innan 
undersökningen påbörjade. Författarna hade inte tid att förutse dessa enkäter och göra en ny 
undersökning på lite äldre studenter, författarna anser även att första års studenternas 
synpunkter ska räknas in eftersom även de har nytta av Högvarv. 

 

2.5 Material 
Som nämnt ovan så gjordes undersökningen genom både en kvalitativ intervjuundersökning 
och en kvantitativ enkätundersökning. I den kvalitativa undersökningen har författarna tänkt 
använda sig av personliga intervjuer, på så sätt kan man få känslor och tankar med i bilden. 
Att ha med vad individer tycker och tänker om olika punkter kan vara mycket givande och 
värdefullt. Den kvantitativa metoden är tänkt att använda till för att presentera resultatet från 
enkätundersökningarna, dessa är oftast lättare att genomföra eftersom då kan man dela ut 
enkäter till större folkmängder och senare presentera resultatet i form av siffror. 
Undersökningen gjordes även genom att relevanta artiklar som var vetenskapliga (peer 
reviewed) användes, och detta gjordes genom att specifika sökord letades upp i skolans 
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databaser. Även annan litteratur har använts för att få en grund om själva ämnet, och för att 
kunna sätta ihop en enkät (se appendix B) och en intervjuguide (se appendix 3). Påståenden 
formulerades genom relevant litteratur och även dels genom att egna funderingar om vilka 
frågor som kändes väsentliga. Frågorna i intervjuguiden (se appendix C) var diskussions 
frågor för att kunna få ut relevant information om hur just den organisationen arbetar med 
samverkan och hur deras nätverk ser ut. I början av enkäten angavs demografiska frågor 
såsom kön, ålder, befattning och antal år i organisationen. 

 

2.6 Procedur 
Innan undersökningen påbörjade, så kontaktades ledningsgruppen via mejl, där 
undersökningens huvudsyfte, mål och även uppskattnings tid för intervjuerna presenterades. 
När det gäller enkäterna så skickades det ut mejl till föreläsarna om undersökningens 
huvudsyfte, mål presenterades och tid enkätundersökningen inbokades. Vid föreläsnings 
tillfälle presenterades huvudsyftet, målet och de etiska principerna för deltagarna. 
Undersökningen grundades på en enkätundersökning och en intervjuundersökning. Den 
kvalitativa intervjuundersökningen genomfördes med hjälp av en bandspelare och därför 
spelades intervjun in. Innan intervjun spelades in hämtades det tillåtelse av deltagarna, och de 
meddelades även om de etiska principerna och till detta användes Forskningsetiska 
principerna. Intervjun var strukturerad och alla intervjudeltagarna följde en intervjuguide 
(appindix C). Innan enkäterna skickades ut till deltagarna så gjorde en pilotstudie, då enkäten 
som användes inte var så etablerad. Enkäterna delades ut på föreläsningarna och en av 
anledningarna till detta var att få in så många svar som möjligt, och för att öka graden av 
besvarande enkäter. Till enkäten skrevs ett missibrev (se appendix A) som påpekade syftet 
med undersökningen, och så förklarades även de etiska principerna om att svaren kommer att 
användas konfidentiellt, att det är frivilligt att delta och även att man får avbryta sitt 
deltagande när man känner för det. Detta gjordes för att deltagarna skulle känna sig trygga 
och kunna svara ärligt på enkäten. När det gäller intervjuerna så förklarades syfte och de 
etiska principerna för deltagarna innan undersökningen påbörjades. Intervjuundersökningen 
var på drygt en timme och anledningen till detta var att inte ha för lång intervju, och för att för 
deltagarna att ställa upp på en intervju, om intervju tiden är allt för lång är det få personer som 
vill ställa upp på en intervju.  

 

2.7 Databearbetning 
Det är tänkt att meningskoncentrera alla insamlade intervjuer till en sammanfattande 
dokument och för att på så sätt sedan presentera andra aspekter och känslor, och för att även 
kunna dra en jämförelse av resultaten på ett lämpligt sätt. 
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4. Teori 

4.1 Innovation  

Begreppet innovation kommer ursprungligen från latinets innovare och innebär förnyelse. 
Innovation är något som vi kan ha nytta av, något som verkligen används. Innovation kan vara 
av olika slag, det behöver inte vara en produkt, det kan även vara en tjänst, det kan till och 
med vara ett nytt sätt att tänka på, innovation är resultatet av en innovationsprocess. 
Innovation i sig betyder att bruka redan tillgängligt föremål på ett nytt sätt, eller att utveckla 
en redan befintligt vara/tjänst på ett nytt sätt. Innovationer kan vara av olika slag allt från nya 
affärsidéer, tillverkningsmetoder, logistik m.m. Att tänka innovativt är likasom att tänka 
utanför ramarna, innovation ”lives and breathes ”outside the box”.” (Tidd, Bessant & Parvitt, 
2001, s.66) 

4.1.2 Innovationsprocesser  
Processinnovationer är en metod till för att skapa nya varor och tjänster, det är en 
frågeställning om hur redan existerande produkter framställs. Processinnovationer delas i två 
kategorier, i tekniska och organisatoriska. Materiella varor, sammanhållningar av realkapital 
som har nydanats genom teknisk förändring är den tekniska processinnovationen. I den 
organisatoriska processinnovationen klassificeras att omorganisera arbetet och på så sätt 
frambringa nya arbetssätt, då en ny organisationsform introduceras. Här talas det om 
integrering av mänskliga möjligheter. Till den organisatoriska processinnovationen hör just – 
in - time produktion, trial – and error och learning – by – doing. (Edquist, Hommem & 
McKelvey, skapar innovationer jobb? 2001). 

Innovationsprocesser inom organisationen är alltså ett förlopp att plocka ihop och skapa ny 
kunskap, genomförandet av sådan process beror på en kritisk stil av organisationens förmåga 
av att kunna hantera kunskapen, mänskliga resurser och metoder som används. Oftast är 
organisationernas innovationsförmåga närbesläktad med deras förmåga av att kunna dra nytta 
av den befintliga kunskapen som de redan förfogar över och kombinera med en annan 
kunskap från externa källor. Innovationen är uppbyggt av gemensamma kunskapsutbyten, 
aktiviteter och samverkan mellan olika grupper och individer. (Herrera, Munoz-Doyague & 
Nieto, 2010) 
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Tidd, Bassant & Parvitt i Maniging Innovation tar upp en så kallad Simple representation of 
the innovation process. 

 

Denna innovations process omfattar följande punkter. 

• Searching- miljön undersöks både från in och ut sidan detta för att upptäcka möjliga 
hot och tillgängliga möjligheter för förändring. 

• Selecting- ut ifrån den första punkten gör man val om vilken signal man ska reagera 
på och vidare utveckla. 

• Implementing- att koppla de befintliga potentialerna och idéer genom att förvandla 
det till något nytt inom det inre och yttre marknaden. 

• Learning- genom denna typ av innovations process får man möjlighet att lära sig från 
den olika progressen inom denna cykel vilket kan bygga på det grundläggande 
kunskaper och förbättra vägen till att genomföra processen. 

 

4.1.3 Recept för framgångsrik innovation 
Innovation anses vara nyckeln till framgång, för organisationer som försöker ändra sin tankes 
verksamhet och börjar tänka innovativt är premien oerhörd stor. Dessa organisationer befinner 
sig då i en gemensam kultur som ger sig i ovissheter och tänker kreativt, vilket resulterar 
tillväxt i olika sort produkter, tjänster och olika strategier. Enligt Kuczmarksi 2003, kan detta 
liknas med att baka kaka, oftast räcker det med att man känner till ingredienserna för att 
lyckas med kakan, på samma sätt gäller det också för en lyckad innovation. 

Dessa ingredienser är: 

 Vara optimistiskt och positiv ledare 
 Att vara ansträngande och engagerad chef för att leda igenom innovationen 
 Att åstadkomma nya strategier och produkter genom samproduktion 
 Balansera tjänst och teknologi 
 Utveckla en konsument erfaren förlopp  
 Införa flera förutbestämda arbetslag  
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 Belöning för deltagarna för användning av nya produkter 
 Omgång av innovations normer och värderingar  
 System för att mäta utvärderingen av innovationen 

 

Gör så här: 

1. Starta med en ledare som är hoppfullt och positiv och tror starkt på innovation. Tillägg 
en chef som prioriterar spetsen av att handleda den innovativa strävan. Utarbeta den 
nya strategin och tekniken. Genomför en användare driven tillväxts utveckling.  

2. Mixa några nya produkters teman och ge de drivkrafterna som grundas på formad 
utförandet. Tillsätt normer och värderingar för organisationen för att bygga i och på 
handlingar.  

3. Var vaktsam till att innovations blandning inte brinner upp och justera värmen av den 
konstant för att den inte ska bli överhettad. 

4. Var säker på att du har påbörjat en ny bit innan du förflyttar den gamla från elden.  
5. Avnjut av resultatet av intjänade hundratusental, aktieägandet, medarbetarna och 

konsumenterna!  (Kuczmarksi 2003) 
 

4.1.4 Fördelarna med innovationen 
För att öka lönsamheten och tillväxten inom en organisation är det ytterst viktigt att förbättra 
den innovativa förmågan. Enligt en studie som gjordes av amerikaner Strategos (2004) och 
Little (1994, 2005) visade det sig att det finns oupptäckta möjligheter till för att öka tillväxten 
genom innovationen. De studerade över 800 organisationer och kom fram till att 
innovationens kvalité kan öka med 4 %, studien visade även att innovatörer har 2,5 gånger 
högre försäljning av nya produkter och tjänster även att de kunde få ut mer än 10 % högre 
vinst av sin innovativa satsning. Deras resultat tyder på att innovation står högt på 
verksamhetens arbetsordning. Dessa organisationer har kunnat hitta skärningspunkter av 
strategi, innovation och mål samt lyckats bedriva innovativa förmågor så som idé, resurser 
och teknik och drivit fram tjänsten eller produkten genom utvecklingsprocessen. 

Som en innovativ organisation strävar man efter förnyelse, skapar värden av nyskapandet och 
fortsätter att bryta igenom till nästa utvecklingsläge. Innovativa organisationer bör också ta 
vara på sina medarbetare, eftersom det är dessa individer som genom sitt kreativa tänkande 
och handlandet göt det möjligt för en verksamhet att vara innovativ. Birkenshaw, Bessant, 
Delbridge, 2007, förklarar att det är anställda som har i grund och botten skapat nätverk och 
kompetens vilket förstärker det innovativa beteendet. Dessa plattformar ger en möjlighet åt 
den strategiska logiken att uppbygga och utnyttja kompetenser för att förstärka innovationen. 
Innovativa organisationer är mer framgångsrika på långsikt, deras unika förmågan att vara 
mer kreativa och ha en vilja att lyckas ger en gemensam känsla av mening och 
värdeskapande. De förstår även sambandet mellan strategi och innovation och de har 
identifierade kombinationer som är bäst anpassade efter deras miljö. Följande position ger de 
möjlighet att ständigt reglera med förändringar i konkurrenssituationers samband.  
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Innovationen kräver mer än någon annan utförande att göra åtaganden för att göra helt andra 
saker och ibland helt nya saker, dock för att kunna göra dessa utföranden är det viktigt att 
hitta balansen. Denna ansvaret att skapa innovativ miljö faller oftast på ledningen. Innovatörer 
som ligget i topp har brutit igenom strategins tankesystem och omvandlat sina organisationer 
till en innovativ verksamhet som ger möjlighet för medarbetarna att söka möjligheter och 
skapa värde. (Dobni, 2010)  

 

4.2 Förändring  
Man lär sig en viktig sak när man arbetar med individer, det är enbart resultatet som räknas 
annars fortsätter individen att vara kvar med sina problem som denna hade från början. För att 
individen ska fungera på ett nytt och kreativt sätt måste en förändring inträffa och på så sätt ge 
personen självförverkelse. För att en förändring ska genereras och uppsatta målen 
åstadkommas och börja gälla måste personalerna vara fullt delaktiga i processen.  

Man brukar tala om förändring av första och andra ordningen, med förändring av första 
ordningen åsyftas en omställning inom systemet, alltså sker det övergång från ett inre tillstånd 
till ett annat utan att systemet i sig inte blir annorlunda. Vi kan koppla det med oss själva, vi 
använder samma metoder för att identifiera problem och löser våra problem på samma sätt 
som vi alltid gjort, denna metod kallas för mer eller mindre av samma typ. Vi förnyar 
någonting som är redan befintligt, detta är inom ramen för förändringen av första ordningen. 
Därmed ligger förbättring och förnyelse väldigt nära varandra.  

Vid förändringen av andra ordningen ändras hela systemet, uppträdandet och den 
organisatoriska tankeverksamheten förändras kvalitativt. Till skillnad från det gör man istället 
i förändringen av första ordningen sammankopplingar av gamla exempel där man behåller de 
gamla sedvänjor och system. Vid förändringen av andra ordningen förändras i stället hela 
systemet, uppträdandet och tankemönster, verkligheten förblir som ett nytt sken med ett annat 
och nytt sätt att tolka och förstå, förståelsen förändras. Nya problem upptäcks samtidigt som 
man finner förklaringar till gamla problem. Människan ser verkligheten ur en annan synvinkel 
och allting är förändrat eftersom problem inte uppfattas längre som bekymmersamma detta 
ger oss möjlighet till ett helt nytt beslutsunderlag, ett nytt beslutsunderlag leder individen till 
nytt agerande. (Ahrenfelt 2001). 

 

4.3 Kreativitet  
”Kreativitet innebär idéutveckling” (Landström & Löwegren, s111) för att kunna urskilja 
behoven och kraven använder sig entreprenören av sin kreativitet och pålitlighet och för att 
snappa kreativiteten måste man få en tolkning om den kreativa processens utvecklingar, men 
om man som entreprenör vet vad som styr kreativiteten har man då också ett system för att 
bearbeta den. En taktik som man kan använda sig av för att kunna kontrollera och utnyttja sin 
kreativa förmåga är att använda sig av mallen av den kreativa processen. Mallen kan förklaras 
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utifrån kreativitetens fyra faser som kan fungera som en handlingsmodell. Denna modell 
presenterades av Wallas 1926, denna analys modellen används än idag trots att kreativ 
tänkande inget som sker stegvisst beskrivs den ändå med dessa populära fyra faser.  

Dessa faser är: 

• Förberedelsefasen, man måste samla in information om uppgifter inom det området 
som det berör 

• Inkubationen, där informationen sedan får utvecklas under viloperioden 

• Inspirationen följer sedan som tredje fas som resulterar i en attraktiv innovation 

• Verifikationsfasen följer slutligen med avsikt är att visa att idén är korrekt och 
verkande. 

Wallas modell kan vara till hjälp för att kunna belysa den pågående kreativa processen och 
beviljar en skärpt uppmärksamhet på de viktiga faserna. Modellen är given för att kunna 
användas som en tillfällig redskap under den kreativa processen och kan fungera som stöd 
men den måste anpassas efter omständigheterna efter verksamhetens utveckling. (Landström 
& Löwegren). 

5. Nätverk  
Nätverk eller också som det brukar kallas för relationer, termen av dessa används i många fall 
som en liknelse. I samhället används begreppet nätverk i princip i alla förbund. Benämningen 
används även när man argumenterar olika organisationer för att koppla samman olika parter 
inom ett nätverk som befinner sig utanför organisationens officiella gränslinjer. En liknelse 
kan dras mellan en gemensam uppfattning om en organisations omgivning och illustrerar 
bilden och förbindelser av nät av relationer som företaget befinner sig i. Det kan vara svårt att 
kategorisera de olika förhållandenas perception, och bedöma vilket inflytande olika relationer 
har på företaget. En uppfattning bör ges om hur nätverks och relations tankeverksamhet 
används för att kunna genomföra en metodisk analys, detta är till för att ge en mer 
allomfattande symbolisk framförande. För att kunna genomföra sådant begärs det att 
bestämma noggrant bl.a. vad som driver olika parter att skapa relationer, vilka faktorer styr 
relationernas progress och vilken inverkan har nätverk som enhet på de inblandade parterna. 
Relationer inom organisationernas närverk kan ses som byggstenar då benämningen av 
nätverk används i förstahand för åtskilda satser av relationer som finns inom vissa 
grupperingar innanför organisationer.  

Nätverks och relations tankeverksamhet har från grund och botten sina rötter i undersökningar 
av individer dock har det kombinerats med olika teorier som karakteristiskt behandlar 
organisationer. Detta har get möjlighet till att metodiska analyser kan genomföras för att 
studera verksamhetens nät av förhållanden. Alvesson & Svenningson (2007) tar upp tre 
utgångspunkter som är uppbyggda av olika resonemang kring motivationerna bakom 
organisations handlingssätt. Dessa punkter ”utgår från relationer och nätverk som ett sätt att 
sköta transaktioner så ekonomiskt effektivt som möjligt, skapa makt och inflytande över andra 
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aktörer och deras resurser samt som en bas för att företag skall kunna nå olika strategiska 
fördelar”.(Alvesson & Svenningson 2007, Organisation och ledning, s 122). Dessa tre 
perspektiv går om lott vilket leder till att de även fullständigar varandra. 

Alltså är nätverks och relations tankeverksamhet är till för att känneteckna olika fenomen i 
dagens samhälle. Man kan säga att det är universallösning på svårigheter ”från att stimulera 
innovationer och teknologisk utveckling i samhället till att öka konsumentens 
tillfredställelse”, (Alvesson & Svenningson 2007, Organisation och ledning, s 137). En 
bestämd styrning och tydlig kommunikation behövs vid uppbyggnad av relationer och 
närverk. En stor osäkerhet kan förorsakas om nätverk byggs på oklara överrenskommelser och 
fina yttranden istället för särskilda uppgifter som bör förklaras och en tydlig arbetsfördelning 
detta kan leda till ett sprucket samarbete. 

 

6. Kommunikation  

Kommunikation är makt, hur stor framgång man får hos andra individer, bestäms av vår 
kommunikationsförmåga utåt, om vi kan kommunicera rätt kommer vi mycket längre på den 
personliga, yrkesmässiga och sociala planet. Men den framgången som är ännu viktigare är 
den som vi har inom oss, vi måste kunna kommunicera med oss själva och på så sätt uppnå 
lycka, glädje, kärlek, entusiasm eller andra önskningar. Framgång bestäms inte av vad som 
händer oss utan av hur vi uppfattar och reagerar på det som händer. De centrala i all inlärning 
är att bygga vidare på andras framgång eller efterlikna de framgångsrika. (Robbins, A, 1987)  

”Lyssna inte bara på vad folk säger. Lyssna också på vilket budskap de försöker förmedla” 
(Ahrenfelt & Berner, 1999. Konflikthanteringsboken) 

 
Eftersom alla individer är unika och olika så finns det också lika många olika tankesätt, olika 
sätt att tänka och kommunicera. Kommunikationen är ett fundamentalt villkor till för att 
kunna skapa något tillsammans. Kommunikationen är ett sätt att sända ut sitt budskap.  
(Ahrenfelt & Berner, 1999). 
 
Den enkelriktade opersonliga kommunikationen bygger på den traditionella maskin liknande 
organisationen. Det kan liknas den rangordnade kedjan där informationsflödet sprids uppifrån 
ner och vilket säkerställer att samma budskap når till alla. Relationen mellan chef och 
medarbetarna är formellt i detta fall och berör endast arbetsuppgifterna. Nackdelen med detta 
slag av kommunikationen är att informationens innehåll blir fattigt och blek med resultatet att 
viktiga frågor eller negativladdade frågor aldrig kommer upp till ytan. (Simonsson, 2002)   
 
Till skillnad från den enkelriktade kommunikationen så är den organiska organisationen 
personlig och större betydelse läggs vid social och informell kommunikation. Utgångspunkten 
är goda relationer vilket främjar energin och öppenheten inom organisationen.  Nätverk och 
flödesinriktade processer leder till att den vågräta informationsöverföringen blir lika 
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betydelsefull som den lodräta. Kommunikationen byggs av verksamhetens arbetsprocesser 
och inte av den formella strukturen. (Simonsson, 2002. s. 25-26) 
För att nå till ett rationellt motiverat samförstånd i det kommunikativa uppförandet räknas det 
bara det välgrundande argumentet, det handlar om att medverkande parterna prioriterar 
ömsesidig förståelse framför sina egna behov och intressen. Habermas har fått stort 
uppmärksamhet om hans teori om kommunikativ handlade, han menar att det finns två olika 
rationella argument till kommunikativ handlande, den traditionella synen på rationalitet är där 
det framtas de effektivaste medlen för att uppnå sina mål, det strategiskt rationalitet. Han 
förespråkar istället för den kommunikativa rationalitet, vilket är bundet till vilken omfattning 
man kan åstadkomma enighet mellan inblandade deltagarna.  
 
För att åstadkomma kommunikativ rationalitet bör ett antal villkor genomföras. Det allra 
viktigaste är att alla berörda aktörer ska ha rätt till att medverka på lika förutsättningar. Tvång 
och straffåtgärder bör elimineras för att ett rationellt motiverat samförstånd åstadkommas. Det 
kommunikativa handlandets egenskaper av samförstånd, öppenhet och ömsidighet kan 
uppehållas med hjälp av giltighetskraven. Giltighetskraven betyder att de uttalanden som 
verkställs måste vara ”begripliga, sanna, riktiga och sannfärdiga”, (Charlotte Simonsson: den 
kommunikativa utmaningen, Lunds Universitet 2002 s76). 
Begriplighetskraven betonar att de argument som framläggs måste vara välutformade. 
Sanningskravet betonar att yttranden som verkställs måste vara konkreta. Påståenden och skäl 
bör vara riktiga med omtankarna till deltagarnas gemensamma normer och uppfattningar. 
Sannfärdighetskravet går ut på att samtalsparterna måste vara uppriktiga och ärliga mot 
varandra. Herbermas menar att de första tre kraven kan uppnås genom att framhålla motiv kan 
man komma fram om yttrandet är begripligt, sant och riktigt. Genom att omvandla ord i 
handling kan det sista kravet genomföras om ett yttrat syfte är trovärdig. Vitsen med 
giltighetskraven är att människor tenderar att värdera andras uttalanden med hänsyn till dessa 
kriterier. Det som samtalas kan betvivlas om inte kriterierna uppfylls.  Utgångspunkten till att 
kritiken kommer till ytan leder till en dialog som leder till i bästa nedgångar till att en ny 
inställning som grundas på skäl från olika parter.    
 
Konsensus kan skapas av både strategisk som kommunikativ handlande. Strategisk handlande 
grundas på kritiklöst godkännande av innovationer, vilket kan orsakas av brist på kunskap 
kulturella sedvänjor eller maktelitens övermakt som förmedlar olika förgivet uppfångade 
innovationer och hypoteser. Däremot är kommunikativ baserat samstämmighet är resultatet av 
allmän tillgängligt och fri kommunikation där olika argument genomgår analyser. (Charlotte 
Simonsson: den kommunikativa utmaningen. Lunds Universitet 2002). 
 

7. Samverkan 
Samverkan kan betyda olika för olika personer, definitionen av samverkan är bland annat 
samarbete, samspel, samförstånd att sammanföra sina krafter och att alliera sig. Betoningen av 
samverkan ligger på samarbete mellan jämnt auktoriserade parter. Enligt HSO Skåne 
definierar man samverkan som ett djupare förhållande där arbetet växer från ytlig kontakt till 
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ett faktiskt samarbete. För att hela processen skall genomföras krävs det mycket ansträngning 
tid och resurser och även att kontraherarna inleder öppna diskussioner. Begreppet samverkan 
är väldigt brett det är oftast olika synpunkter och åsikter som diskuteras, vilket kan leda till att 
konformitet och ömsesidig förståelse uppstår, dock inte alltid. (L. Gustavsson och T.P. 
Larsson, Faktablad Samverkan, HSO Skåne, 2003). 

7.1 Samverkanstrappan 
Sammanhang är viktig inom samverkan, samverkan kan ses från en dynamisk synvinkel och 
kan byggas upp stegvisst, dock tar det sin tid att byggas upp. För att kunna nå fram till 
samverkan med mer värde som är det fjärde steget i trappan så måste tre andra steg fullgöras 
innan partnerna kan nå till mervärde. 

1. Samarbete, det börjar med tidigare relationer till varandra, genom igenkännande tar 
någon av kontraherarna ansvaret till ett samarbete. Dock att man bara har känt 
varandra sedan tidigare räcker inte till och att bara veta något om den andre är för lite. 
Där träder det andra steget in.  

2. Dialog, det behövs vägar för att komma in i varandras organisationer och områden, 
detta ger oss möjlighet att nå fram till rätt person träffpunkter eller evenemang, inom 
de relevanta organisationerna. Genom dialogen får vi chanser till att öppna nya dörrar 
och möta nya uppmaningar.  

3. Kunskapsutbyte, genom att lära av varandras erfarenheter och färdigheter kan 
kunskapsutbyte ske. Kommunikationen är en av mittpunkterna i denna steget, 
kommunikationen bidrar till kunskapsutbytet. Genom att dela med sig och ta vara på 
andras erfarenheter får man fram nya möjligheter till olika strukturer av samverkan.  

4. Samverkan med mer värde, i det detta steg är det viktigt att samarbetet och 
samproduktionen verkligen genomförs så att samverkan träder i kraft. Det är viktigt att 
kontraherarna tjänar på samverkan i en så kallad win-win-situation. Genom win-win-
situation kan nå fram till rätt person med eftersökt kvalifikation och på så sätt få en 
tjänst kan få finansiella förmåner eller högre kvalité.  

Samverkanstrappan kan användas som modell för att titta på närverk ur ett annat 
perspektiv. I ett närverk är det viktigt att parterna är ständigt aktiva och för en 
kommunikation där kunskapsutbyte sker och man lär sig av och om varandra. (Hådal m.fl. 
2005).  

 

8. Motivation 
 
Begreppet motivation härstammar från det latinska ordet ”movere” som har betydelsen röra. 
Den centrala frågan om motivation för alla organisationer är först och främst att försöka 
behålla och attrahera personalen, att se till att personalen kan utveckla sin förmåga och 
slutligen att få den anställda att göra sitt bästa ifrån sig i sitt arbete. (Alvesson, Sveningsson. 
2007). För att kunskapen i organisationen ska utvecklas till fullo bör organisationen lyckas 
med att motivera sina anställda. Det är viktigt för varje framgångsrik organisation att ha 
målsättningar om att hitta faktorer som gör det möjligt för de anställda att bli motiverade i sitt 
arbete. (Ostraker. 1999). 

  18



 

 

 
Motivation handlar om vilka drivkrafter som får oss människor att handla. Motivationen kan 
påverkas av många faktorer bland annat genom belöning och bestraffning, belöningen ses som 
ett önskvärt beteende. En bra arbetsmiljö, klimat är också sådana faktorer som kan påverka 
och öka motivationen. En annan viktig aspekt är att organisationen, arbetsgivaren och 
arbetstagaren bör sträva efter gemensamma mål och värderingar. (Kaufmann och Kaufmann, 
2005).  
 
Införande av karriärutveckling är en aspekt som anses öka motivationen. Det sägs att med 
karriärutveckling kan de anställda och organisationen uppnå specifika mål. Vilket innebär att 
organisationen bör hjälpa sina anställda med att identifiera avancemangsmöjligheter, se till att 
gynna arbetstillfredsställelsen och även försöka förbättra produktiviteten. Det som skulle 
kunna göras för att åtgärda karriärutveckling är att försöka ha karriärcoachning, karriärvägar 
eller tillfälliga uppdrag (Downey, Duckett, Kirk, & Woody, (2000).  Det som gör arbetet inte 
bara intressant utan även mer motiverande är de roterande arbetsuppgifterna mellan 
arbetstagarna. Roterande arbetsuppgifter ses även som ett sätt att lära sig och utvecklas i sitt 
arbete. (Ortega, 2001). Det är inte bara arbetsrotationen som gör arbetsuppgifterna mer 
motiverande, utan det kan även bero på andra saker såsom arbetsberikning. Med 
arbetsberiktning menas att man ska kunna öka de anställdas kontroll och ansvar i deras arbete 
(Downey, et.al. 2000).  
 
En annan faktor som ökar motivationen i arbetet är att de anställda ska ha ett trivsamt och 
glädjande arbete, och de ska även kunna läras och utvecklas för att kunna få ett deltagande för 
kreativitetsslutsatsen i sitt arbete. Det finns även andra motivationsfaktorer och dessa är bland 
annat lönen, andra ekonomiska belöningar, karriär, status och befattning. (Alvesson, 
Sveningsson, 2007).  

9. Empiri 

9.1 Intervjuperson 1 
Intervjuperson 1 har varit delaktig i Högvarv sedan några år tillbaka. Intervjuperson 1 trivs 
bra med sitt arbete och tycker att Högvarv är ett farmgångsrikt arbete. 

I år arbetar Högvarv för att göra ett bättre arbete än de föregående åren, intervjuperson 1 
menar att i år satsar de inte enbart på MDH studenter till sin mässa utan de villa även ha dit 
andra människor. I år vill vi ha hit studenter från komvux, gymnasiet, SFI och även alla 
människor som vill komma i kontakt med företag är välkomna. Enligt intervjuperson 1 är 
detta en bra bild för högskolan och anledningen till detta är att många av dessa personer blir 
inspirerande av utbildningarna som MDH erbjuder och bestämmer sig för att börja studera, 
vilket kommer att gynna högskolan. ”Högvarv är till för alla studenter, de specificerar sig inte 
bara på vissa studenter”. Men det är svårt att förmedla det till alla. 

Under dagens mässor har vi får få aktiva studenter. De är allt för många studenter som är 
närvarande vid mässan för att plocka på sig pennor och andra saker som företagen delar ut. 
Nackdelen med detta är att företagen får en dålig bild av högskolan, men om man tittar ur 
andra synvinklar så medför detta även med sig fördelar. Fördelen är att de flesta studenterna 
stannar och talar med företagen, vilket ger dem mer kunskap och de blir mer inspirerande av 
mässan. Idagens läge har vi ingen statistik på hur många aktiva studenter vi har under 
mässdagarna, men det skulle vara en stor för del om vi hade det. Personligen inser jag själv att 
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vi inte är nöjda med de antalet aktiva studenter vi har, ett av våra största mål är att vi ska få 
fler närvarade studenter. 

Det vi bör göra för att locka hit fler studenter är att vi måste vara mer kreativa och innovativa 
och därmed skapa nya idéer för förbättringar och mer reklam, det är fortfarande allt för många 
studenter som inte vet vad Högvarv är för något. Vi behöver även komma på nya tankesätt för 
att se attraktiva ut i besökarens ögon, vi bör se ut som ett lockande bete för att de ska kunna 
nappa.   

Antalet företag som är närvarande på mässdagarna är olika från ort till ort. I Eskilstuna har 
Högvarv drygt mellan 30 till 40 företag medan i Västerås har man mellan 50 till 60 företag. 
Anledningen till varför Västerås har fler beror på utrymmet i skolan, i Västerås har man fler 
lokaler. Personligen anser jag att vi bör ha fler företag, men det största problemet är själv 
utrymmet, vi har inte tillåtelse att ha mer plats.  

I år har vi om organiserat oss lite, där vi har börjat med att projektledaren har gått ut till alla 
akademier och talat med föreläsarna om att få tillåtelse att gå in på föreläsningarna och 
presenterna Högvarv en kort stund. De vi har gjort hittills är att vi har gjort innovativa 
aktiviteter för att få folk mer inspirerande för Högvarv och våra mässdagar, och för att få mer 
aktiva studenter. Sen har vi en ”kick off.” och den är till för att alla i ledningen och 
studenterna ska börja lära känna varandra bättre. Veckan innan mässan börjar med extra 
reklam, vi går ut till föreläsningarna och hänger upp en massa skyltar. Men vi har redan börjat 
med att reklamera ut oss. I år har vi även betonat klart och tydligt att mässan inte bara är till 
för att skaffa sig extra jobb, sommarjobb eller jobb efter utbildningen. Vi har betonat att 
Högvarv är till för att kunna kommunicera med företag, prata med andra människor och bara 
detta skapar stora möjligheter. 

Personligen tycker jag att det är dålig kommunikation mellan Högvarv och studenterna och en 
av anledningarna anser vi är att vi inte förmedlar syftet om vad Högvarv är. Högvarv erbjuder 
studenterna en möjlighet till att lära känna företag. Med att lära känna företag menar vi allt 
möjligt, till att stå vid företagen på mässan och bara prata, till att kanske få kontakt med en 
kille/tjej och gå på dejt, det har inträffat förut, så lättare sagt kan allt vara möjligt. När det 
gäller samverkan mellan Högvarv och skolan så finns det ingen samverkan, utan skolan bidrar 
bara med sina lokaler vilket vi är tacksam över. Samverkan med Eskilstuna kommun är 
ganska bra, för de hjälper till under mässan. Men i år har vi tänkt i andra banor, om Eskilstuna 
kommun vill öka lönsamheten så bör de kunna göra mer för studenterna än att bara vara 
närvarande vid mässan. 

Anledning till varför Högvarv inte är så etablerad som andra skolors mässor beror i stort sätt 
på att många företag har en dålig bild av MDH. De finns många företag som anser att 
Högvarv inte är något för dem eftersom de har dåliga studenter, är inte en stor stad och den 
har en dålig rykte. En annan stor anledning till varför det inte går så bra för Högvarv är att de 
har dåligt med resurser. Studentkåren vill att Högvarv ska lyckas och bli mer etablerad, men 
de bidar inte så mycket pengar, det går inte och lägga ner en liten summa pengar och sedan 
förvänta sig mycket mer tillbaka. Enligt mig får vi inte tillräckligt med resurser att lägga ner 
på mässan, ”Om vi inte lägger så mycket pengar på något kan vi inte räkna med att vi ska få 
mycket tillbaka”.  

Fördelen med att vara delaktig i Högvarv är att man får ett intyg om vilket ansvarsområde 
man har vart delaktig i, och detta intyg är en bra referens i arbetslivet.  Vi ger alltid beröm till 
de delaktiga studenterna i Högvarv för ett väl presterad arbete. 
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9.2 Intervjuperson 2 
Intervjuperson 2 har varit delaktig i Högvarv sedan några år tillbaka. Intervjuperson 2 trivs 
väldigt bra med sin post i Högvarv. Personen arbetar hårt för att kunna utveckla Högvarv till 
en mer framgångsrik och etablerad mässa. 

Intervjuperson 2 anser att Högvarv har för lite aktiva studenter och att det förtjänar och ha 
mer. Vi är absolut inte nöjda med de antalet aktiva studenter som vi har, det förvånar mig att 
hur få studenter som är närvarande jämfört med antalet studenter som finns i högskolan. 
Högvarv är bara en nytta för studenter, vare sig man är i början eller i slutet av sin utbildning. 
Jag kan inte förstå varför så få studenter är medvetna om Högvarv och jag anser att det måste 
vara vårt fel. Anledningen kan vara antingen att vi inte har etablerat oss tillräckligt eller att det 
finns kommunikations brist mellan Högvarv och studenterna. 

I år håller vi på med dem sakerna som jag tror att vi behöver göra för att locka studenterna till 
Högvarv och mässan. Vi ska bland annat börja med att förberedda studenterna för allt som 
behövs inför Högvarv, genom till exempel CV granskning, intervju hjälp och vad de kan 
behöva inför själva mässan. Vi har börjat samla in studenters telefon nummer inför events 
veckan för att kunna nå dem på ett smidigare sätt, och hjälpa dem med allt de behöver inför 
själva mässan. Genom själva mässan hjälper vi studenterna med att knyta kontakter/nätverk 
med olika företag och organisationer som är närvarande vid mässan. Vi erbjuder även 
studenterna kontaktsamtal, där de kan prata i enrum med en rekryterare från olika företag, där 
de får chansen att visa sitt CV och ställa mer personliga frågor till representanten från företag. 

För att öka motivationen i företaget berättar vi till företagen hur stor högskolan är och hur 
många studenter vi har. Med detta anser jag att vi förmedlar en bra bild av högskolan till 
företagen. Detta ger också möjlighet för företagen att kunna variera arbetsuppgifterna hos sina 
anställda och på så sätt öka motivationen hos dessa. När det gäller studenterna så försöker vi 
påminna dem att denna dag är för dem själva och att företagen är där för deras skull, de 
studenter som har öronen öppna är närvande vid mässan. Dessa studenter har mer nytta av 
Högvarv än de studenter som inte är deltagande eller som inte arrangerar sig i Högvarv. Vårt 
mål är att alla ska veta vad Högvarv är och se fram emot Högvarv, och på så sätt anser jag att 
vi kommer öka motivationen bland studenterna och företagen.  

När det gäller motivationen så försöker vi att motivera och hjälpa varandra hela tiden, vi är 
många som arbetar med att stärka motivationen inom Högvarv. Vi jobbar på det just nu, vi har 
varit alldeles för dåliga med det de förgående åren. När det gäller belöningen så är det något 
som vi jobbar med konstant, men i dagens läge är belöning bristande. Det man får som styr 
gruppmedlem är en kostym och man får gå på banketten, som värd och kommitté medlem får 
man bara vara med på banketten, något som vi har gjort annorlunda i år är att vi kan komma 
upp till kårens lokaler och använda resurserna här ex, internet, telefon, grupprum, vilket 
skapar ökad arbetsglädje bland oss i ledningsgruppen. En annan sak som vi har diskuterat för 
att öka arbetsglädjen är att vi ska genom studiecirkeln kommer att ha filmkvällar och ta det 
lugnt för att lära känna varandra bättre inom Högvarv. 

Inom Högvarv skulle jag vilja se mer samverkan. Vi använder skolans lokaler, studenternas 
arbetskraft, kårens resurser och gör reklam för närområdets näringsliv, men ändå sker inget 
sant samarbete mellan högskolan, kåren och kommunen till den graden det skulle kunna ske. 
För att vi ska kunna förstärka samverkan i vår företagskultur har vi i år fått igång en 
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sponsoransvarig som kollar in hur vi kan utveckla framtidens sponsring till Högvarv, bland 
annat har sponsoravtal utvecklats och grunden för framtida sponsor avtal håller på att skapas. 
Detta kommer att vara till hjälp för oss för att vi ska kunna hamna i samverkans banor. För att 
öka samverkan i organisationen har vi börjat med att arrangera kickoff kvällar. Personligen 
anser jag att vi kan definitivt bli bättre på samverkan och samarbete mellan oss högskolan, 
företagen, studentkåren och själva regionen. 

Jag anser personligen att det är viktigast med en god kommunikation mellan oss, studenterna 
och företagen. De studenter som är mer aktiva inom Högvarv tror jag personligen är bättre 
förberedda och har mer kunskap inför Högvarv än de studenter som inte är aktiva. Det är inte 
konstigt för det är de studenterna som förstår hur viktigt det är med nätverkandet. Vårt 
nätverk består av de mest kompetenta studenterna i skolan, de är drivna studenter som 
kommer att ha meriterande försprång i karriären. Vi har kontakt med alla akademier, 
linjeföreningar och näringslivet i båda ständerna.  

Just nu är det lite bristande med samverkan, samproduktion och samarbete inom 
organisationen. Enligt mig kan all samarbete förbättras. Vi har en kontakt person på 
högskolan och genom NU (näringslivsutskottet) har vi kontakt med näringslivet, men det är 
tyvärr för lite intresse från dem andras håll att göra Högvarv större även fast det gynnar alla, 
det är något vi jobbar på. 

 

9.3 Intervjuperson 3 
Intervju person 3 har arbetat inom Högvarvs kommitté sedan två år tillbaka. Intervju person 3 
har ägnat mycket arbete och tid för att kunna utveckla Högvarv till en mer etablerad 
organisation bland studenter och företag. 

Enligt min räkning har vi ungefär 200 ”aktiva” stunder i Eskilstuna och ungefär 500 ”aktiva” 
studenter i Västerås. Vårt mål är att nå alla de 7 000 studenter som är medlemmar i 
studentkåren och även alla de andra studenterna med. Vi är absolut inte nöjda med de antalen 
200 ”aktiva” studenterna vi är ute efter fler.  Jag personligen anser att vi har skickat ut fel 
budskap till studenterna om vad Högvarv är för något. Budskapen vi har skickat har inte nått 
ut till studenterna de har fått fel uppfattning om vad själva mässan innebär. Studenterna tror 
att det kommer att få ett arbete genom Högvarv, men vår tanke med Högvarv är att 
studenterna ska få kontakt och knyta ett nätverk med företagen, för det är det vi är ute efter. 
Det ska få inträde till arbetslivet och det är här bristen ligger, studenterna har inte uppfattat. 
De flesta studenter kommer till mässan med uppfattningen om att det ska få ett arbete och när 
detta inte inträffar blir de besvikna och närvarar aldrig mer vid våra mässor.  

För att locka fler studenter till vår årliga mässa bör vi under själva mässdagarna göra flera 
aktiviteter. De ska kunna få gratis saker, eller att studenterna ska få möjligheten att göra olika 
tävlingar med de företagen som finns på plats. Man skulle kunna göra en så kallad 
tipspromenad med frågor om de olika företagen och för att besvara frågorna bör man gå till 
varje företagsstation och prata med dem, på så sätt kommer studenterna att prata med alla 
företag vilket både gynnar studenterna, företagen och även oss som organisation. Vi slutet av 
tipspromenaden så får den vinnande studenten ett fint pris. 

Vi har inte så mycket erbjudande till studenterna som ökar motivationen bland dem, eller de 
erbjudanden som kan locka dem. Det enda vi kan erbjuda de studenter som gör ett ideellt 
arbete är att de får ett intyg, de får erfarenhet. De vi erbjuder de andra studenterna, de som 
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bara är där för att träffa företag erbjuder vi samtal med olika representanter från olika företag. 
Vi har även ett erbjudande där studenterna kan ta med sig sitt CV och ha ett enrums träff med 
ett företag som de är intresserade av och så har vi även erbjudit studenterna ett kontaktsamtal 
vilket är som en arbetsintervju. När det gäller företagen så erbjuder vi dem deras framtida 
kunder, arbetskollegor och marknadsförning. För att öka motivationen bör man dela ut mer 
”gratis” saker, för studenter älskar gratis grejer och när det gäller företagen så marknadsför de 
sig på ett enklare och billigare sätt genom att komma till mässan och där träffar de även nya 
unga fräscha kunskaper. 

Vi har en ganska bra samverkan med skolan eftersom de hjälper oss mycket genom att vi får 
låna deras lokaler, möbler och själva utrymmet. Men när det gäller studentkåren så är vi en 
del av dem men vi är ändå ganska självständiga. Studentkåren finns bara där som hjälp för 
oss, de finns till hands men det är inte alltid lätt att nå dem och få hjälp av dem. När det gäller 
Eskilstuna kommun så är de bara närvarande vid våra mässor, men de bidrar inte med något 
och stöter inte oss. Vi i kommittén gör inte så mycket för att förstärka samverkan inom vår 
organisation. Men däremot har vi haft kickoff kvällar för att lära känna varandra. Jag skulle 
vilja se mer samverkan inom organisationen och därför skulle jag vilja att vi har team 
bildningar eller team aktiviteter där man lär känna varandra bättre för att kunna göra ett bättre 
arbete. En annan faktor som skulle vara bra är om man utbildar ledningspersonalen inom olika 
ansvarsområden. 

Jag personligen skulle vilja se mer samarbete mellan studentkåren och Högvarv. Högvarv är 
den största inkomstkällan till studentkåren och därför skulle vi vilja se mer samarbete mellan 
oss. Alla vi jobbar mot ett gemensamt mål, och detta är studenterna och för att kunna nå målet 
bör vi kunna samarbeta bättre. Studentkåren måste tänka på Högvarvs bästa och inte att de ska 
utnyttja oss. Om vi gör en bra mässa kommer våra kunder (företagen) och studenterna tillbaka 
till vår nästkommande mässa, men gör vi ett dåligt arbete så kommer vi även att förlora de vi 
har i dagens läge. ”För att få något tillbaka måste vi kunna lägga ner något på dem”. Men de 
kommer studentkåren inte underfund med. 

Samarbetet funkar inte så bra, som vi vill att det ska funka, de enda gången vi kommunicerar 
är via telefon. Men jag skulle vilja ha möten där vi kan tala öga mot öga, men eftersom vi alla 
är studenter är det svårt att hitta en tidspunkt som passar alla studenter inom kommittén. 
Enligt min egen uppfattning tycker jag att om kommunikationen inte funkar internt så 
kommer den aldrig att funka utåt heller. I år har vi arrangerat ett forum där alla vi i kommittén 
har en intern kommunikation vilket är positivist, nu när vi inte kan ses så ofta. De negativa är 
att alla kommitté medlemmarna inte är med, vissa är inte ens registrerade och vissa går aldrig 
in och tittar. Jag personligen tycker att det är viktigt med en god kommunikation i 
organisationen, för har vi ingen kommunikation kan vi inte förstå varandra. Sen är frågan hur 
vi kommunicerar med varandra. Högvarv är en länk mellan studenterna och företagen, och om 
man inte kommunicerar tydligt eller tillräckligt så kan det bli en misstolkning eller brist 
mellan studenterna och företagen. Det är viktigt för oss att vi håller det vi lovar för att kunna 
behålla studenterna och företagen till nästkommande mässa. 

För att bygga upp vårt nätverk bör vi ta kontakt med företagen, utnyttja de nätverk vi har och 
förbättra vår malja. Vi bör även skapa nya nätverk genom t.ex. vänner, studenter, familjen, 
skolan, studentkåren, andra företag att vi allstå bygger nätverk på nätverk. 
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10. Resultat från enkätundersökning 
 
Författarna har valt att presentera resultatet av enkätundersökningen i form av diagram, för att 
läsaren ska på så sätt lättare kunna tolka de olika resultaten. Författarna har valt att presentera 
de frågor som uppdragsgivaren var intresserad av. Enkätundersökningen bygger på 100 
utdelade enkäter där besvarade enkäterna är totalt 82 stycken och varav 18 stycken bortfall. 
Deltagarna var mellan 45 och 20 års ålder, där 59 kvinnor och 23 män deltog. 
 

Vet du vad 
Högvarv är?

32%

68%

Ja Nej

 

Faktorer för deltagande

0
2
4
6
8
10
12

ntr
es
san
ta 
för
eta
g

Ko
nt
ak
ter

Fra
mt
ids
job
b

Inf
or
ma
tio
n

Ut
ve
ckl
ing
/Er
far
e..
.

Re
fer
en
se
r

Faktorer för
deltagande

 

Antal deltagare

72%

28%

Kvinnor Män

 

Diagrammet visar resultatet av frågan: Skriv ner de tre viktigaste sakerna/faktorerna som får 
dig att vara delaktig i Högvarv? 
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Diagrammet visar resultatet av frågan: Skriv ner de tre viktigaste sakerna/faktorerna som du 
tror krävs för att HÖGVARV skall kunna ”locka” hitt fler studenter? 
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Diagrammet visar resultatet av frågan: Vilka tre företag skulle du vilja se på mässan? 
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11. Analys 

11.1 Innovation och innovationsprocessen 
Det finns olika typer av innovationer, det behöver nödvändigtviss inte vara just en produkt 
utan det kan vara en tjänst eller ett nytt tankesätt. Innovationer kommer till från slutsumman 
av innovationsprocesser. Processinnovationer är en metod till för att skapa nya varor och 
tjänster, det är en frågeställning om hur redan existerande produkter framställs. Tidd, Bassant 
& Parvitt presenterar en så kallad innovationsprocess modell, vilket beskriver de olika faserna 
i utvecklingsgång om hur organisationen strävar mot en innovativ utveckling. Utifrån 
samtliga intervju personer kan man påstå att små förändringar, nya idéer, nya tankemönster är 
någonting som ständigt pågår i små, små skeenden, dock utgår man inte ifrån någon process 
eller innovationsprocess. 

Enligt intervju person 1 så söker man sig till de externa relationerna eftersom det interna inte 
är ett tillräcklig stor nätverk till organisations utveckling, ”i år vill vi ha hit studenter från 
komvux, gymnasiet, SFI och även alla människor som vill komma i kontakt med företag är 
välkomna”, (intervju person 1). Anledningen till detta är att intervju person 1 anser att detta är 
en bra bild för MDH utåt. Enligt Herrera, Munoz-Doyague & Nieto, 2010, bygger 
innovationen på kollektiva kunskapsutbyten, aktiviteter och samverkan mellan olika grupper 
och aktörer. Organisationernas innovativförmåga går parallellt med deras förmåga att kunna 
hantera och utnyttja befintliga kunskaper och erfarenheter, innovativförmåga handlar även om 
att kunna kombinera tillgängliga faktorer med externa källor. 

Intervju person 3 anser att för att locka fler besökare till mässan bör man införa någon sort av 
förändring med hjälp av olika aktiviteter genom att till exempel göra en så kallad 
tipspromenad eller arrangera tävlingar. Ahrenfelt (2001) talar om att för en förändring ska 
utvecklas och uppsatta målen uppnås och börja gälla måste deltagarna vara fullt delaktiga i 
processen.  Dobni 2010, anser att en innovativ organisation strävar efter förnyelse, bryter sig 
igenom gamla banor till nästa utvecklingsnivå och skapar värden av nyskapandet. Utifrån 
intervjuerna kan man tolka att Högvarv försöker ständigt stärka bandet mellan ledningen och 
medarbetarna, organisationen gör så mycket de kan för att förstärka bandet inom 
organisationen för att även på så sätt kunna öka motivationen bland inblandade aktörer och 
medarbetarna. Birkenshaw, Bessant, Delbridge, 2007, klargör att det är anställda som i grund 
och botten skapar närverk och know-how, vilket i sin tur förstärker det innovativa beteendet.  
Dock faller ansvaret på ledningen när det gäller skapandet av innovativ atmosfär, 
innovationen behöver åtaganden för att förändra på saker eller införa helt nya, för att utföra 
dessa behöver man hitta balansen. (Dobni 2010) 

Högvarv satsar på några små förändringar som förhoppningsviss leder till ökad antal 
besökare. Sådana förändringar så som ” CV granskning, intervju hjälp och vad de kan behöva 
inför själva mässan. Vi har börjat samla in studenters telefon nummer inför events veckan för 
att kunna nå dem på ett smidigare sätt, och hjälpa dem med allt de behöver inför själva 
mässan. Genom själva mässan hjälper vi studenterna med att knyta kontakter/nätverk med 
olika företag och organisationer som är närvarande vid mässan. Vi erbjuder även studenterna 
kontaktsamtal, där de kan prata i enrum med en rekryterare från olika företag, där de får 
chansen att visa sitt CV och ställa mer personliga frågor till representanten från företag”, 
(intervju person 2). ”Kreativitet innebär idéutveckling” (Landström & Löwegren, s.111) 
entreprenören använder sig av sin förmåga att vara pålitlig och kreativ, som en skicklig 
entreprenör eller idé utvecklare kan man utarbeta sitt eget system av kreativiteten och införa 
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den i verkan. För att kunna kontrollera och utnyttja sin kreativa förmåga finns det en metod 
som man kan använda sig av denna består av fyra faser som kan fungera som en 
handlingsmodell, vilket presenterades av Wallas 1926. 

Innovation är nyckeln till framgång, för organisationer som prövar att ändra sin tankes 
verksamhet och igångsätter innovativt tänkande är belöningen väldigt stort. Att tänka kreativt 
och våga ta risker resulterar tillväxten inom organisationen. Kuczmarksi 2003, skriver om att 
uppnå en lyckad innovation är lika som att baka kaka, så länge man vet vad ingredienserna är 
och hur man går till väga. 

Inom kreativitetens olika faser, följer olika punkter om idé - insamling, utveckling och 
attraktiv innovation för att kunna belysa den pågående kreativa processen och beviljar en 
skärpt uppmärksamhet på de viktiga faserna. (Landström & Löwegren). Detta kan förknippas 
med vad Intervju person 1 anser om nya idéer skapande och innovation, ” Vi behöver även 
komma på nya tankesätt för att se attraktiva ut i besökarens ögon, vi bör se ut som ett 
lockande bete för att de ska kunna nappa”, (Intervju person 1). 

 

11.2 Motivation  
För att organisationen ska kunna utvecklas fullt ut bör organisationen lyckas med att motivera 
sina deltagare. Det är betydelsefullt för varje framgångsrik organisation att ha syften om att 
hitta medverkande krafter som gör det möjligt för de deltagande att bli motiverade i sin 
aktivitet. (Ostraker. 1999). Detta kopplas till vad intervju person 2 anser om motivationen, 
genom att hjälpa varandra försöker vi stärka motivationen i organisationen. Organisationen 
arbetar ständigt med att försöka förstärka belöningen för att öka motivationen bland sina 
deltagare.  

Motivation är drivkrafter som får oss människor att agera. Olika faktorer så som belöning och 
bestraffning påverkar motivationen, belöningen ses som ett önskvärt beteende. En bra 
arbetsmiljö och arbetsglädje är också sådana faktorer som kan ha inverkan på för att öka 
motivationen. Att sträva efter gemensamma mål och värderingar är en annan viktig aspekt 
som organisationen, arbetsgivaren och arbetstagaren bör göra för att öka motivationen. 
(Kaufmann och Kaufmann, 2005). ”När det gäller belöningen så är det något som vi jobbar 
med konstant, men i dagens läge är belöning bristande. Det man får som styr gruppmedlem är 
en kostym och man får gå på banketten, som värd och kommitté medlem får man bara vara 
med på banketten, något som vi har gjort annorlunda i år är att vi kan komma upp till kårens 
lokaler och använda resurserna här ex, Internet, telefon, grupprum, vilket skapar ökad 
arbetsglädje bland oss i ledningsgruppen”. (Intervju person 2). 
 
Intervju person 2 anser att genom att förmedla en bra bild av Högskolan till olika företag och 
genom att klargöra fördelarna med deras deltagande under mässan ökas motivationen hos 
företagen. Varierande uppgifter inom organisationen är också sådana faktorer som kan öka 
motivationen hos företagen. Genom att tala om för studenterna vilka fördelar och nytta de 
kommer att ha om de deltar kan man övertyga de att företagen är här för deras skull, och de 
studenter som blir tillräckligt motiverade är de som närvarar vid mässan. ”Vårt mål är att alla 
ska veta vad Högvarv är och se fram emot Högvarv, och på så sätt anser jag att vi kommer 
öka motivationen bland studenterna och företagen”. (intervju person 2). Varierande 
arbetsuppgifter gör arbetet inte bara intressant utan även mer motiverande. Roterande 
arbetsuppgifter ses även som ett sätt att lära sig och utvecklas i sitt arbete. (Ortega, 2001). Det 
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är inte bara arbetsrotationen som gör arbetsuppgifterna mer motiverande, utan det kan även 
bero på andra saker såsom arbetsberikning. En annan faktor som ökar motivationen i arbetet 
är att de anställda ska ha ett trevligt och glädjande arbete, och de ska även kunna läras och 
utvecklas för att kunna få ett deltagande för kreativitetsslutsatsen i sitt arbete. Det finns även 
andra motivationsfaktorer och dessa är bland annat lönen, andra ekonomiska belöningar, 
karriär, status och befattning. (Alvesson & Sveningsson, 2007).  

Utifrån intervju personerna 1, 2 och 3 kan det konstateras att det finns det drivfaktorer för 
deltagarna som besöker mässan, de är få, men de finns. Små belöningar i form av ”gratis” 
erbjudanden, möjligheter att knyta kontakter, möjlighet att bygga upp ett nätverk och 
möjlighet att kommunicera med olika företag. För de studenter som arbetar aktivt i Högvarv 
ges det möjligheter sådana som att utvecklas, skaffa sig meriter, intyg, kunna skapa ett 
bredare nätverk för dem själva. Att ständigt hålla arbetsglädjen uppe är en annan faktor som 
gör att studenterna frivilligt vill ställa upp och arbeta inom Högvarv. Enligt Downey, Duckett, 
Kirk, & Woody, (2000) är introducerande av karriärutveckling är en aspekt som anses öka 
motivationen. Utifrån karriärutveckling kan medarbetarna och organisationen uppnå specifika 
mål. Vilket innebär att organisationen bör hjälpa sina anställda med att identifiera utvecklings 
möjligheter och se till att främja arbetstillfredsställelsen och även försöka förbättra 
produktiviteten.  
 

11.3 Samverkan  
Enligt Intervju person 1 finns det många företag som har en dålig bild av MDH. Anledning till 
detta anses för att vi inte är en tillräcklig etablerad mässa som de andra högskolorna. Det finns 
många faktorer som påverkar varför företagen inte väljer oss. Enligt vissa är det för att det har 
ryktas om att MDH inte har bra studenter, medan andra faktorer kan vara så som att regionen 
är inte så stor eller att Högvarv har dåligt med resurser. Alla vill att det ska bli en väletablerad 
mässa men ingen bidrar. ”Om vi inte lägger så mycket pengar på något kan vi inte räkna med 
att vi ska få mycket tillbaka”. (intervju person 1) Enligt samverkans trappas steg 4 är det 
viktigt att samtliga partners tjänar på att samarbeta eller samproduktionerna genom en win - 
win – situation för att samverkan verkligen ska träda i kraft.  Genom win-win-situation kan nå 
fram till rätt person med eftersökt kvalifikation och på så sätt få en tjänst kan få finansiella 
förmåner eller högre kvalité. (Hådal m.fl. 2005) ”För att få något tillbaka måste vi kunna 
lägga ner något på dem”. (Intervjuperson 1). Inte mycket görs det heller inom arbetsgruppen 
för att förstärka samverkan. Förutom kickoff kvällar vill intervju person 3 föreslå olika 
aktiviteter för hur man kan förstärka samverkan inom organisationen till exempel genom team 
bildningar team aktiviteter. 

Intervju person 2 vill se mer av samverkan mellan Högvarv och andra enheter, denna anser att 
samarbetet finns men inte till den graden där samverkan kunde finnas och verka på ett 
gynnande sätt. En så kallad sponsor avtal har utvecklats med en sponsoransvarig för att 
utveckla framtidens sponsring till Högvarv, vilket kan hjälpa oss att hamna på samverkans 
banor. Man har kickoff kvällar för att stärka samverkan inom organisationen. ”Just nu är det 
lite bristande med samverkan, samproduktion och samarbete inom organisationen. Enligt mig 
kan all samarbete förbättras. Enligt samverkanstrappan steg 2 ge det möjlighet att hitta rätt 
person och komma in i varandras områden inom organisationerna, därmed bör en dialog 
bildas för att skapa vägar och uppbygga gemensamt nätverk. Dialogen ger chanser till nya 
utmaningar och öppnar nya dörrar. Genom olika sorters aktiviteter så som evenemang och 
träffpunkter får man chans att inleda dialog och lära känna varandra bättre. (Hådal m.fl. 2005) 
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Intervju person 3 anser att samverkan mellan Högvarv och högskolan fungerar ganska bra och 
något mindre bra när det gäller studentkåren. Intervju person 3 skulle vilja se mer samarbete 
mellan studentkåren och Högvarv, och en av anledningarna till detta är för att Högvarv är den 
största inkomstkällan till studentkåren. Om man tittar på Eskilstuna kommun så är det inget 
riktigt samarbete där utan de gör inget annat än att närvara på mässan, fast de skulle kunna 
stötta Högvarv. Hådal m.fl. (2005) betonar att samarbetet begynner redan vid en tidigare 
relation till varandra, genom igenkännande tar någon av kontraherarna ansvaret till ett 
samarbete. Men det räcker tyvärr inte bara med tigare relationernas igenkänning, att bara veta 
något om den andre är för lite. Utan där måste dialogen träda fram för att band ska förstärkas.  

Samverkan är en djup relation som växer från en simpel kontakt till ett verkligt samarbete. 
För genomförandet av hela processen behövs det mycket hårt arbete, resurser och tid och även 
att kontraherarna inleder öppna diskussioner. Samverkan är väldigt utbrett det är oftast olika 
uppfattningar och åsikter som argumenteras, vilket kan leda till att konformitet och ömsesidig 
förståelse uppstår, dock inte alltid, betoningen av samverkan ligger på samarbete mellan 
jämnt auktoriserade parter. (Hådal m.fl. 2005) . Intervju person 3 anser att när det gäller 
samarbete inom studentkåren och Högvarv så arbetar man mott ett gemensamt mål, och detta 
är studenterna och för att kunna nå målet bör man kunna samarbeta i en bättre utsträckning. 
Om Högvarv och studentkåren gör en bra mässa kommer deras kunder och deltagarna tillbaka 
till deras nästkommande mässa, men gör de ett dåligt arbete så kommer de även att förlora de 
som de har i dagens läge.  

I samverkanstrappans steg 3 beskrivs det om kunskapsutbyte, vilket kan ske mellan parterna 
där man kan lära sig utav varandras kunskaper och erfarenheter. För att kunskapsutbytet ska 
ske måste kommunikation inledas. Man får fram nya möjligheter genom att dela med sig och 
ta vara på andras erfarenheter till olika strukturer av samverkan. (Hådal m.fl. 2005). Enligt 
intervju person 3 fungerar samarbetet i organisationen inte den grad som det bör göras. Det 
finns ingen riktig kommunikation inom Högvarv, den enda gången vi kommunicerar är via 
telefon. Det vore enklast om man träffades oftare istället. ”Enligt min egen uppfattning tycker 
jag att om kommunikationen inte funkar internt så kommer den aldrig att funka utåt heller”. 
(Intervju person 3). Robbins (1987) betonar kommunikationen som makt, framgången hos 
andra individer kan nås via personens kommunikations förmåga utåt. Genom rätt 
kommunikation kan man gå mycket längre på den personliga, yrkesmässiga och sociala 
planet. Dock det som är av mer värde är att vi måste kunna kommunicera med oss själva och 
på så sätt uppnå lycka, glädje, kärlek, entusiasm eller andra önskningar. (Robbins, A, 1987)  

Enligt intervju person 1, 2 och 3 är god kommunikation väldigt viktigt, man anser att 
kommunikationen inte fungerar fullt ut och att det kunde ha varit bättre, eftersom brist på 
kommunikationen orsakar missförstånd och fattig information. Kommunikations brist leder 
till att syftet med Högvarv inte förmedlas så som den bör göras. Det har arrangerats en intern 
kommunikations forum i år, där alla i kommittén är med, vilket är en fördel. ”Högvarv är en 
länk mellan studenterna och företagen, och om man inte kommunicerar tydligt eller 
tillräckligt så kan det bli en misstolkning eller brist mellan studenterna och företagen”. 
(Intervju person 3).  Enligt Simonsson (2002) byggs den enkelriktade opersonliga 
kommunikationen bygger på den sedvanliga apparat liknande organisationen. 
Informationsflödet som sprids uppifrån och ner kan liknas den klassificerade kedjan vilket 
kan leda till att informationens innehåll blir fattigt och blek med resultatet att viktiga frågor 
eller negativladdade frågor aldrig kommer upp till ytan.   
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11.4 Nätverk 
Samtliga intervju personer anser att kommunikation är viktigt både internt och externt. 
Nätverk kan uppbyggas och förstärkas genom kontakt, kommunikationen, motivation, 
samarbete, m.m. Genom att stå för det man lovat kan förtroendet förstärkas och på så sätt 
gynna nätverket skapandet.  Enligt Alvesson & Svenningson (2007), för att bygga upp nätverk 
och förstärka relationer behövs en bestämd styrning och tydlig kommunikation. Samarbetet 
kan lätt spricka om nätverk byggs upp på oklara överenskommelser och fina ord istället för 
tydliga anvisningar om särskilda uppgifter. 
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12. Diskussion  
Enligt författarna till denna kandidatuppsats kan organisationen använda sig av 
innovationsprocesser för att utvecklas och även kunna ge möjlighet till sina medarbetare att 
utvecklas på ett innovativt sätt. Genom Simple representation of the innovation process 
modellen kan man skapa sig ett bredare nätverk med hjälp av innovationen. 

Herrera, Munoz-Doyague & Nieto, 2010 skriver om att inom organisationer fungerar oftast 
innovationsprocesser som ett förlopp av nyskapandet av kunskaper och erfarenheter, 
genomförandet av denna typ av process beror på organisationen förmåga av att kunna 
handskas av sådana faktorer så som mänskliga resurser eller kunskap. Författarna anser att 
organisationen kan dra nytta av sina kompetenser som de redan har och kombinera dessa med 
andra kunskaper som de kan söka sig till i olika externa nätverk på så sätt kan man förstärka 
innovationen inom verksamheten.  

Författarna tycker att för att bedriva igenom innovationen måste alla medarbetarna inom 
organisationen vara delaktiga och kunna bidra med sina idéer. Författarna anser också att det 
är ledningen ansvar att skapa en innovativ sfär inom organisationen och ge möjligheter till 
sina medarbetare att utvecklas innovativt, på så sätt kan man gemensamt skapa värden och ge 
utrymme åt nya idéskapanden. Dobni 2010, det är medarbetarna som möjligtgör för 
organisationen att vara innovativ genom kreativa idéer och handlingar, därför bör 
organisationerna uppskatta sina medarbetare. Det är också medarbetarna som bygger upp 
nätverk.  

Författarna tycker att organisationen kan använda sig av ”recepten för framgångsrik 
innovation” för att uppnå lyckade resultat. Det är lätt att tro att innovationen är en 
komplicerad process och svårt att genomföra. Kuczmarksi 2003, har gett förslag till hur man 
uppnår en lyckad innovation, genom att starta med en positiv och optimistiskt ledare, utarbeta 
nya strategier, genomföra konsument driven progress och genom att balansera 
innovationsblandningen uppnå framgångsrika resultat. 

Författarna anser att små förändringar kan gynna organisationen, genom att låta förändringen 
träda i kraft får man möjlighet att se verkligheten ur en annan synvinkel (Ahrenfelt 2001), 
eftersom allt förändras kan människan se på problem med andra ögon och ge individen en ny 
grund att stå på och ett nytt sätt att uppträda på.  

Inom organisationen bör man vara lyhörd och öppen för idéer, genom att lyssna till sina 
medarbetare kan man komma långt. Ett förslag från författarna till denna studie är att 
ledningen skulle kunna arrangera möten där der ges möjlighet för varje aktör att säga sina 
idéer. Utifrån intervjuerna kan det konstaterats att man har många idéer men det är få som 
bryr sig om. Man bör ta vara på kreativa idéer, lyssna till de och utveckla de gemensamt.  

Författarna anser att motivation fungerar som grund för att en individ ska genomför ett arbete 
eller en uppgift, man bör känna arbetsglädje för att prestera bättre. Arbetsglädjen fungerar 
som drivkraft som får individen att fortsätta. Uppfattningen som författarna har fått utifrån 
empirin är att organisationen lyckas motivera sina medarbetare dock är det svårare vad det 
gäller andra aktörerna (besökarna). Ett förslag från författarna är att man kan arrangera olika 
evenemang för att locka besökarna. En annan faktor som har inverkan på motivation hos 
studenterna är att det är väldigt många studenter på MDH som inte vet vad Högvarv är eller 
vad Högvarv egentligen håller på med, detta på grund av brist på kommunikationen mellan 
Högvarv och studenter. Det som borde göras är att kommunikationen ut till studenterna borde 
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förbättras så att rätt information når till studenterna. Genom att förmedla fördelarna med 
Högvarvs mässdagar kan man motivera och locka studenterna.  

Enligt författarnas uppfattning så har Högvarv allt för dåliga resurser, men de strävar ändå 
mot en förbättring. För att denna förbättring skall kunna ske i en större sträckning bör det 
läggas ner mer resurser. Det är inte bara studentkåren som skall lägga ner mer resurser på att 
försöka få Högvarv som en växande varumärke, utan högskolan och regionen måste också 
bidra mer för att Högvarv ska lyckas.  

Enligt författarnas åsikt måste samverkan, samarbetet inom själva organisationen byggas upp 
och förstärkas för att senare kunna bygga upp samverkan inom och mellan regionen. För att 
organisationen skall kunna uppnå sina uppsatta mål bör det ske ett samarbete i en större 
utsträckning mellan alla de företag och organisationer som är delaktiga i Högvarv. 

Kommunikation är en viktig punkt i alla organisationer, om det inte finns en kommunikation 
kan inte organisationen utvecklas, samma sak gäller också för kunskapsutbytte. 
Kunskapsutbytte är en viktig aspekt eftersom genom kunskapsutbytte ser man problem och 
brister från en annan synvinkel, att ha kunskapsutbytte tyder på en bra förbättring och bra 
möjligheter för organisationen att utvecklas.  

 

12.1 Enkätundersökningen 

Enkätundersökningen genfördes på Högvarvs beställning, och författarna till denna uppsats 
ansåg detta lämpligt för att kunna få ut mer information från studenterna. 
Enkätundersökningen gav mycket lärorikt information om studenterna synpunkter på Högvarv 
som organisation. Genom att genomföra en enkätundersökning kom författarna fram till att 
det är allt för många studenter som är omedvetna om själva syftet med Högvarv. De finns 
många studenter som har hört talats om Högvarv eller varit närvarade vid ett par mässa 
tillfällen men en då har de ingen aning om syftet med organisationen.  
Antalet deltagare i undersökningen var totalt 82 stycken och av dessa var det 56 som inte 
visste vad Högvarv var för något och totalt 26 stycken som var medvetna om Högvarv. Av de 
antalet som svarade ja på frågan ”vet du vad Högvarv är?” så var det ganska många som inte 
visste vad det sysslade med utan de hade hört talat om namnet Högvarv. 

Enkätundersökningen påvisar att det är kommunikations brist mellan studenterna och 
organisationen, vilket organisationen själva är medvetna om. Informationen förmedlas inte på 
rätt sätt vilket ökar missförståndet mellan Högvarv och studenterna. Högvarv måste vara mer 
tydliga när de förmedlar informationen eller syftet med organisationen till studenterna. Detta 
kan också kopplas till intervjuperson 3, denna anser att det förmedlas ut fel signaler till 
studenterna om Högvarv. ”Jag personligen anser att vi har skickat ut fel budskap till 
studenterna om vad Högvarv är för något”. (Intervjuperson 3). 

Enligt svaren från enkätundersökningen så finns det många intressanta företag som 
studenterna vill se på mässan, och för att det ska lyckas bör de ta hänsyn till studenternas vilja 
och hämta hit de företag som studenterna vill se. Om Högvarv tar hänsyn till studenternas 
vilja så kommer de lyckas bättre och på det visset kommer de att locka dit fler studenter. Det 
författarna har upptäck är att det är många företag som saknas på mässan, exempelvis är det 
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företag inom vissa utbildningar som saknas och dessa är till exempel inom sjukvård, 
hälsovård och ungdomsmottagningen.  
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13. Slutsats 
Författarnas slutsats är att innovation, motivation, kreativitet, samverkan, förändring och 
kommunikation skapar ett värde för organisationen vid uppbyggnad av nätverk. Studien visar 
att genom att gynna dessa faktorer inom organisation kan man uppnå mer värde i ett växande 
nätverk. 

Författarna kan utifrån insamlad teori och empiri understryka att den otydliga 
kommunikationen har lett till att studenterna har fått en annan uppfattning om vad Högvarv 
är. Högvarv bör lyssna till det som redan finns inom organisationen, medarbetarna som är fulla av 
idéer, som är villiga att skapa nyskapande, enligt Dobni 2010 är det medarbetarna som har stöts 
medverkan på nätverkskapandet och kompetens skapandet. Man bör inte glömma dessa värdefulla 
tillgångar. Så som det ser ut just nu enligt författarna är att dessa kreativa och innovativa individer 
inom organisationen är fulla av kreativa idéer dock drar alla år var sitt håll, för att åstadkomma något 
gemensamt bör man arbeta mot ett och samma mål. Här är det viktigt med god kommunikation, 
genom att förmedla saker rätt kommer man rätt långt. 

Genom att använda sig av recepten för framgångsrik innovation kan man skapa värde i 
organisationen och uppnå lyckade resultat. Belöningen för en organisation som försöker att 
ändra sitt tänkande och börjar tänka innovativt är oerhört stor eftersom innovationen anses 
vara nyckeln till goda framsteg. (Kuczmarksi 2003). Högvarv kan använda sig av denna 
nyckel och våga ge sig i ovisheter, genom att ta vara på sina medarbetares kreativa idéer och 
våga ta chansen att ge sig in i dessa idéer kan de komma in på innovationsspåret, vilket kan ge 
de tillväxter i organisationsutvecklingen. 
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Denna modell är en egen konstruerad modell som är utvecklat utifrån en så kallad Simple 
representation of the innovation process (Tidd, Bassant & Parvitt, 2001). Modellen är ett 
förslag till Organisationen om hur man kan i samarbete utvecklas mot ett gemensamt mål. 
Författarnas förslag är att man börjar med en god och bestämd information redan inom 
ledningen så att kommunikationen utvecklas inom organisationen som sedan förmedlas på ett 
tydligt sätt ut till aktörerna. Författarna anser att på så sätt utvecklas även kreativiteten, genom 
att både ledningen och aktörerna blir motiverade till att delta och vara delaktiga. Genom att 
samverka och samarbeta inom organisationen både internt och externt kan man åstadkomma 
en förändring som gynnar alla berörande parters. Dessa processer bör ske med ständigt 
feedback vilket kommer att leda till en innovativ utveckling och uppbyggnad av nätverk.  
 

14. Förslag till vidare forskning  

De finns många områden inom Högvarv som man kan undersöka. En undersökning som 
skulle kunna göras i organisationen är att man undersöker samverkans betydelse mellan 
organisationerna Högvarv, studentkåren, högskolan och regionen. 
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http://ep.bib.mdh.se:2063/elin?func=record&resid=d709a403a7be7fca708dced0c51da024&lang=se&query=%28all%3A%22Innovation%20process%22%29%20AND%20year%3A%5B2000%20TO%202011%5D&start=22&sessionId=91BAFC04AA85890E41E914F531DF5434&orgFunc=basicSearch&ftxtOnly=on&sdi=


 

 

Intervju person 1, 2009-12-28 

Intervju person 2, 2010-02-03 

Intervju person 3, 2010-02-12 
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16. Appendix   

16.1 Appendix A 

 

Missivbrev 

Hej! 

Vi är två studenter på Mälardalens högskola som läser innovationsteknik. 
Just nu genomför vi en undersökning bland HÖGVARV studenterna, där 
vi vill veta vad som motiverar dessa studenter till att delta under mässa 
dagarna. Till vi hjälp har jag utformat en enkät som medföljer detta brev. 
Det är frivilligt att besvara enkäten och om du påbörjar ifyllandet av den 
och känner att du ångrar ditt deltagande, eller om du inte vill besvara alla 
frågor, eller om frågorna känns obehagliga och känsliga så har du rätt att 
avstå, men om vi inte får in tillräckligt många svar blir resultatet 
oanvändbart. Det är därför viktigt för oss att få veta vad du svarar. Svaren 
behandlas naturligtvis konfidentiellt och kommer endast att användas som 
underlag för denna specifika skoluppgift. 
 
Om du är nyfiken på resultatet av undersökningen eller har andra frågor 
kan du vända dig till mig: 
 
Nalan Kilincaslan Saida Nargis Karim 
E-post:  Nalin.k-aslan@hotmail.com E-post: Nargis_r@hotmail.com 
Mobil: 076 29 56 185   

 

Tack på förhand för din medverkan!                                                            

 

mailto:Nalin.k-aslan@hotmail.com
mailto:Nargis_r@hotmail.com


 

 

16.2 Appendix B 
 

Undersökning kring HÖGVARV 
 
Kön:          
 

Kvinna       Man 

                   

 

Födelseår 

…………………. 

Utbildning 

………………………………………………………………………………….. 

 

Antal år du har studerat på MDH 

 

…………………………………………………………………………………. 

 

Vet du vad Högvarv är för något? 

 

                         Ja              Nej 

                                        

 

1. Vad innebär HÖGVARV för dig? 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 
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2. Skriv ner de tre viktigaste sakerna/faktorerna som får dig att vara delaktig i 
HÖGVARV? 

1. .......................................... 
 

2. ........................................... 
 

3. ............................................ 
 

3. Skriv ner de tre viktigaste sakerna/faktorerna som du tror krävs för att HÖGVARV 
skall kunna ”locka” hitt fler studenter? 

1. .......................................... 
 

2. ........................................... 
 

3. ............................................ 
 

 

4. Vilka informations kampanjer/evenemang har HÖGVARV planerat för att ”locka” dig till 
mässan? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

5. Namnge de tre företag som du skall besöka under mässan? 

1. .......................................... 
 

2. ........................................... 
 

3. ............................................ 
Och varför? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
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6. Vilka tre företag skulle du vilja se på mässan? 

1. .......................................... 
 

2. ........................................... 
 

3. ............................................ 
 

                                 Jag känner mig nöjd med de företag som finns idag. 

 

7. Är du nöjd med HÖGVARVS mässdagar? 

                         Ja              Nej 

                                                        

 

Om Ja/Nej i så fall varför? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

                                                                                         Minimalt                               Maximalt 
 
8. I Vilken utsträckning känner du dig                                     1       2      3       4      5      6       7 
aktiv under HÖGVARV dagarna?                                                                   

 

 

Och på vilka sätt?  

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 

…………………………………………………………………………………………… 
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9. Vad anser du bör göras för att du skall kunna känna dig mer aktiv under mässdagarna? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

10. Känner du att du har haft nytta av HÖGVARVS mässdagar? 

                         Ja              Nej 

                                                        

Om Ja/Nej i så fall varför? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

11. Anser du att det är något som bör förbättras med HÖGVARV? 

 
                         Ja              Nej 

                                                        

Om Ja/Nej i så fall varför? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN ☺☺☺ 
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16.3 Appendix C 
Intervjuguide 

1. Ansvarsområden 
 

2. Antal år i branschen, samt antal år i nuvarande position. 
 

3. Hur många aktiva studenter har ni på ett ungefär under mässdagarna, och är ni 
nöja med antalet aktiva studenter och i så fall varför? 

 

4. Hur många företag har ni med under era mässdagar? Anser ni att ni bör ha fler 
företag och i så fall varför och vilka? 

 

5. Vad anser ni att man bör göra för att ”locka” hit fler studenter? Och vad har ni 
gjort hittills för att ”locka” hit dem? 

 

6. På vilka sätt hjälper ni studenterna genom mässdagarna? 
 

7. Vad gör ni som organisation för att öka motivationen bland studenterna och 
företagarna att delta? 

 

8. Vilka mål har ni när det gäller att öka motivationen bland studenterna och 
företagen att delta på er mässa? 

 

9. Hur ser ni på samverkan inom Högvarvet?  
 

10. Hur arbetar ni för att förstärka samverkan i er företagskultur?  
 

11. Görs det något åt samverkan inom organisationen?  
 

12. Är det någonting som diskuteras? 
 

13. Tycker ni att det är viktigt med en god kommunikation mellan er, företagen och 
studenterna?  I så fall varför? 

 

14. Hur ser er nätverk ut? Hur bygger ni ert nätverk? 
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15.  Vilket slags av samverkan, samproduktion och samarbete finns det inom 
Högvarv? 

 

16. Finns der någon konkret modell som ni arbetar efter när det gäller samverkan 
och samproduktion? Hur gör ni för att arbeta regionalt?   

 

17. Ger ni era aktiva studenter erkännanden för en väl utfört prestation? Och i så fall 
varför? Och hur? 

 

18. Hur går ni till väga för att belöna de aktiva studenterna och de företag som är 
med på mässan? Och vilken typ av belöning använder ni? 

 

19. Vilket tror ni är de bästa sätt att motivera företag och studenter till mässan? 
 

20. Har vi möjlighet att vända oss tillbaka till er för komplettering? 
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