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Method: The  qualitative  study  was  based  on  semistructured  interviews  with 
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The result was analyzed through a SWOT-analysis to determine weaknesses 

and strengths with the cooperation for competence supply within the county of 

Västmanland and to give suggestions for further development.
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1. Inledning

I dagens samhälle råder stora matchningsproblem (Lahed, 2012). Det kan råda brist på arbetskraft 

men samtidigt finnas en hög arbetslöshet, vilket benämns ”mismatch” (Sveriges kommuner och 

landsting,  2011).  Mismatchen  uppstår  i  att  arbetssökande  inte  besitter  den  kompetens  som 

efterfrågas av arbetsgivare.

Inom  Västmanlands  län  förs  debatten  om  mismatch  från  flera  olika  aktörer  i  samhället. 

Handelskammaren Mälardalen och Svenskt Näringslivs regionkontor i Västerås är överens om att 

mismatch är ett problem även nationellt, vilket också är ett problem som styrks av Tillväxtverket. I 

Västmanlands  län och  i  den  rekryteringsenkät  som Svenskt  Näringsliv  arbetar  med samt  deras 

företagarpanel (Lahed, 2012) bekräftas att det råder en brist på kompetens vilket är ett hinder för 

företagens tillväxt och utveckling.  Lösningen på mismatch och hög arbetslöshet är enligt många 

forskningsrapporter  (Forsberg  &  Skogberg,  2001;  Olsson,  2012;  Rydin,  2008;  Sandström  & 

Ylinenpää,  2009)  samverkan  mellan  utbildningsanordnare,  offentlig  myndighet  och  näringsliv. 

Dessa studier pekar på att samverkan både minskar arbetslösheten och skapar ett gott företagsklimat 

som gynnar företagens utveckling som i sin tur skapar tillväxt och minskar mismatchen.

Denna studie  är ett  uppdrag från Svenskt  Näringsliv  där  samverkan för kompetensförsörjning i 

Västmanlands län beskrivs.  Eftersom ett  flertal  rapporter  (Forsberg & Skogberg,  2001;  Olsson, 

2012; Rydin, 2008; Sandström & Ylinenpää, 2009) pekar på fördelarna och behovet av samverkan, 

kommer  denna  studie  att  beskriva  samverkan  för  kompetensförsörjning  i  Västmanlands  län. 

Förhoppningsvis skall  studien i förlängningen även kunna användas för att  ge vägledning inom 

området  kompetensförsörjning  och  bidra  till  en  utveckling  av  samverkan  mellan  aktörerna  i 

Västmanlands län.

1.1 Bakgrund

Enligt en rapport från Svenskt Näringsliv är mismatchen i Västmanlands län större än mismatchen i 

exempelvis Jönköpings län vilket kan bero på skillnader i företagsklimatet (Sahlén, Fölster, Grahn, 

Frycklund,  Lindgren,  Oreland & Snellman,  2011).  I  Jönköping ligger  kommunerna Gnosjö och 

Värnamo som anses ha landets bästa företagsklimat medan det i Västmanlands län finns kommuner 
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med väsentligt  sämre företagsklimat,  detta enligt  Beveridge kurvan presenterad i  Lahed (2012). 

Dessa  kommuner  är  Surahammar,  Norberg  och  Sala.  Svenskt  Näringsliv  mäter  årligen 

företagsklimatet  i  ett  index  som  sammanfattar  företagens  uppfattning  om  företagsklimatet  i 

kommunen. Vad som karaktäriserar ett bra företagsklimat är bland annat korta handläggningstider 

för bygglov och miljöärenden, goda attityder till företagande hos kommunen och skolan men även 

att kommunen inte bedriver en osund konkurrens gentemot de privata företagen. (Lahed, 2012)

Då företag skall rekrytera kan matchningsproblematiken av relevant kompetens leda till felaktiga 

rekryteringar som enligt forskning visat sig medföra stora kostnader för organisationer och företag 

(Öhrlings PricewaterhouseCoopers, 2006). Omvärlden dagens företag befinner sig i är dessutom 

inte lika förutsägbara som för ett antal decennier sedan. Den föränderliga omvärlden gör det svårare 

för  företagen  att  planera  och  förutse  sin  kompetensförsörjning  samtidigt  som  vikten  av  den 

strategiska  planeringen  för  kompetensförsörjning  har  ökat  (Granberg,  2003).  Eftersom  dagens 

föränderliga  marknader  och  omvärld  har  ökat  konkurrensen  och  ställer  därmed  högre  krav  på 

organisationerna att vara konkurrenskraftiga. Organisationer behöver locka till sig rätt kompetens 

från  arbetsmarknaden  och  kraven  på  kompetens  har  också  ökat  (Giddens,  2007).  Den  ökande 

konkurrensen ställer också högre krav på organisationer att tänka långsiktigt och strategiskt för att 

kunna använda kompetensen som en konkurrensfördel. Det räcker således inte med att veta vilken 

kompetens organisationen behöver idag, organisationerna behöver också veta vilken kompetens de 

behöver i framtiden och en plan för hur de skall finna den. Detta för att vara konkurrenskraftiga  

även på morgondagens marknader (Granberg, 2003). Även Anttila (1997) belyser detta och påstår 

att  en  effektiv  kompetensplanering  och  kompetensförsörjning  baseras  på  förmågan  att  följa 

omvärldens utveckling och förstå vilka konsekvenser utvecklingen får för den egna organisationen. 

Vilket  innebär  att  förändring  och  utveckling  omsätts  i  konkreta  kompetenskrav. 

Kompetensförsörjningen  och  en  eventuell  mismatch  kan  enligt  flera  rapporter  (Forsberg  & 

Skogberg, 2001; Olsson, 2012; Rydin, 2008; Sandström & Ylinenpää, 2009) också dra fördel av 

samverkan för att tillgodose kompetensförsörjningsbehov.

1.2 Begreppsdefinitioner

Aktörer - Med aktörer menas i denna studie de organisationer som arbetar för länets tillväxt.

Inkubator –  Är  en  stödverksamhet  och  struktur  för  nystartade  högteknologiska  företag  ofta 

2



grundade på akademisk forskning. En inkubatoranläggning är ofta ett resultat av den samverkan 

som sker  mellan högskola,  näringsliv  och offentlig  myndighet  för  att  stimulera  innovation  och 

tillväxt. (Etzkowitz, 2005)

Parter - Med pareter menas i denna studie trippelhelix-modellens samverkande parter. Det vill säga 

offentlig myndighet, utbildningsanordnare och näringsliv.

Samverkan –  Syftar  till  samverkan  mellan  de  tre  parterna  i  Etzkowitz  (2005)  trippelhelix-

modellen, vilka är utbildningsanordnare, näringsliv och offentlig myndighet där  tanken är att alla 

parter skall gynnas av samverkan.

1.3 Tidigare forskning

Här  presenteras  slutsatser  och  diskussioner  från  tidigare  forskning  som  legat  till  grund  för 

forskningen i denna studie och lett fram till lämplig teori för studien.

1.3.1 Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning  handlar  om att  tillgodose  både  näringsliv  och  offentlig  sektor  med  den 

arbetskraft  och  den kompetens  som efterfrågas  samt  att  tillgodose  behovet  av  nya  företag och 

entreprenörer  (Sahlén et  al.,  2011).  Kompetensförsörjning  används oftast  som ett  begrepp med 

syftning på enskilda företag och organisationers kompetensutveckling där kompetensförsörjning är 

en viktig del i företagens utveckling och fortlevnad (Anttila, 1997). Men detta begrepp kan även 

tolkas på en regional nivå och ett specifikt område som ett län eller kommun. Svenskt Näringsliv är 

en av de organisationer som nyttjat begreppet på detta sätt bland annat i deras årliga ekonomiska 

rapport  från  2011  vid  namn  Mismatch (Sahlén  et  al.,  2011).  Begreppet  används  även  av 

Västmanlands län genom rapporter från Länsstyrelsen (Lundequist, 2011). 

1.3.2 Mismatchen

En mismatch på arbetsmarknaden råder då kompetensen på marknaden inte överensstämmer med 

den  kompetens  som  efterfrågas  av  företag  och  organisationer  som  söker  arbetskraft. 
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Matchningsproblematiken som uppstår kan leda till hög arbetslöshet samtidigt som de råder brist på 

efterfrågad kompetens. Mismatchningsproblematiken ser olika ut i olika regioner och Västmanlands 

län är en av de regioner som bromsas rejält av denna mismatch. (Sahlén et al.., 2011)

Mismatchen är en faktor som påverkar den regionala utvecklingen och tillväxten negativt. Ett sämre 

företagsklimat inom länet och kommunen har också visat sig ha en negativ effekt för den regionala 

utvecklingen  och  för  matchningen  med  rätt  kompetens  till  lediga  jobb  (Sahlén  et  al.,  2011). 

Företagsklimatet  i  kommuner  mäts  årligen  av  Svenskt  Näringsliv,  som  sammanfattar 

företagsklimatet i olika statistiska variabler så som goda attityder till företagande hos kommunen, 

skola, korta handläggningstider för bygglov i miljöärenden samt att kommunen inte bedriver osund 

konkurrens gentemot privata företag (Sahlén et al., 2011). Inom Västmanlands län syns tydligt stora 

skillnader  och  det  finns  kommuner  med  betydligt  sämre  företagsklimat  inom  länet  så  som 

Surahammar, Norberg och Sala (Sahlén et al., 2011). Enligt kompetenskartan (Lundequist 2011) har 

Västmanlands län även en lägre sysselsättningsgrad än rikets genomsnitt vilket gör det extra viktigt 

att minska mismatchen och förbättra företagsklimatet i Västmanlands län.

Ett bra företagsklimat inom länet ökar jobbskapande genom att fler nystartade företag bildas och att  

befintliga företag investerar mer i sina verksamheter. Ett större spektrum av lediga jobb ökar också 

möjligheterna  till  en  bättre  matchning  på  arbetsmarknaden  vilket  leder  till  att  fler  blir 

anställningsbara. Kommuner med bra företagsklimat är även attraktiva och kan därför locka till sig 

arbetskraft med rätt kompetens, vilket minskar mismatchen. (Sahlén et al., 2011)

Enligt Johan Olsson, expert på utbildningsfrågor vid Svenskt Näringsliv (Muntlig kommunikation 

2012-03-14), måste kompetensförsörjning och en väl fungerande matchning börja redan i ett tidigt 

skede, det vill säga i utbildningssystemet. Det handlar om att stimulera innovationsförmågan, väcka 

intresse för vissa ämnen och även skapa en flexibilitet som anpassas till framtidens jobb och en 

arbetsmarknad som förändras allt snabbare (Sveriges kommuner och landsting, 2011).

Enligt  Sahlén  et  al.  (2011)  kan  skolans  goda  attityder  till  samverkan  bidra  till  att 

utbildningssystemet anpassas efter arbetsmarknadens behov och därmed minska mismatchen. För 

att  tillfredsställa  kompetensbehovet  på  marknaden  är  Yrkeshögskoleutbildningar  anpassade  till 

kommande års uppskattade arbetskraftsbehov, vilket har lett till att mer än 80% av studenterna fått 

jobb inom ett halvår efter examen (Myndigheten för Yrkeshögskolans återrapporteringar, 2012).
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Enligt Handelskammaren kan en del av lösningen på mismatch problematiken vara initiativet om en 

Yrkeshögskola men de anser att det krävs fler insatser än så. Rätt utbildning på alla nivåer behövs 

för  att  både  Sverige  och  Västmanlands  län  skall  klara  framtidens  utmaningar  inom 

kompetensförsörjning och för att nå dit måste utbildningsanordnare utgå ifrån de kompetenser som 

företagen efterfrågar. Görs inte det är alla förlorare, inte minst dagens och framtidens unga. (Lahed, 

2012) Mismatch skillnaderna inom landet, i län och kommuner i Sverige kan variera stort och det 

krävs därmed också lokala lösningar för att klara kompetensförsörjningen (Sahlen et al., 2011).

1.3.3 Nätverk för samverkan

Nätverkande blir allt vanligare och redan på 1960-talet framhöll några experimentellt orienterade 

organisationsforskare värdet av nätverksrelationer (Svensson et al., 2001). Castells (1999) påstår att 

nätverk är en ny organisationsform som har bildats både i samhället och i företag. Med det menar 

Castells (1999) att industrisamhällets efterföljare, tjänstesamhället har övergått i nätverkssamhälle. 

Nätverkande är tydligt hos aktörerna som deltar i studien eftersom de samverkar inom sina nätverk.

Porter (1990) hävdar att samarbete på lokalnivå är väsentligt för att klara de ökade kraven på snabba 

förändringar som globaliseringen fört med sig. Porter anser att enskilda organisationer kan öka sina 

resurser genom att samverka i nätverk. Därför är det intressant att se om samverkan kan gynna 

kompetensförsörjningen.

Svensson, Jakobsson och Åberg (2001) konstaterar att nätverkets lärande utvecklas av olikheter och 

att det finns en risk för att alltför homogena grupper inte ifrågasätter och reflekterar utan enbart 

bekräftar  varandra.  Därför  är  det  intressant  att  se  hur  homogena de  samverkande aktörerna  är. 

Svensson et al. (2001) anser att samhällets mångfald ger möjlighet till dynamik i utvecklingsarbetet 

inom nätverket och eftersom aktörerna i denna studie representerar olika delar av samhället borde 

samhällets mångfald återspeglas i nätverket som samverkar för kompetensförsörjning.

Vikten av samverkan bekräftas också genom den samverkanslag, vid namn den tredje uppgiften 

som instiftades i högskolelagen 1997, som syftar på att utbildning och forskning samverkar med det 

omgivande samhället samt informerar om sin verksamhet och ser till att forskningen som gjorts vid 

skolan kommer till nytta (SFS 1996:1392).
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1.3.4 Samverkan för kompetensförsörjning

Distum (Distansutbildningsmyndigheten) initierade utvecklingsinsatsen SAMS där tre modeller för 

samordning och samspel har utvecklats. I lokala kompetensråd finns aktörer som har ett intresse i 

kompetensförsörjningen  representerade.  Dessa  kompetensråd  ansvarar  för  den  strategiska 

planeringen av kommunens kompetensförsörjning. På regional nivå bygger SAMS-modellen på att 

det  strategiska  arbetet  på  kommunalförbundsnivå  drivs  i  syfte  att  samordna  behov  och  göra 

regionala prioriteringar. Medan SAMS-modellen för högskola bygger på att strategiska beslut fattas 

på ledningsnivå med stöd från en strategisk utvecklingsgrupp. I modellen finns även en operativ 

funktion  som  svarar  för  dialogen  med  kommuner  och  kommunalförbund  samt  beredning  och 

samordning. Syftet med SAMS-modellen var att utveckla och förbättra samspelet mellan offentliga 

myndigheter,  lokalt  näringsliv  och  högskolor  angående  kompetensförsörjning  och 

distansutbildningar. Ett underliggande syfte var också att öka medvetenheten om utbildning som ett 

strategiskt verktyg och belysa vikten av samordning av kompetensförsörjningen hos intressenter i 

kommunerna. (Forsberg & Skogberg, 2001)

Region Värmland med Karlstads universitet som samarbetspartner tog initiativet till en studie om 

kompetensförsörjning där fokus låg på arbetskraftsbehov, rekryteringssvårigheter och outnyttjade 

resurser. Studien visade på befintliga strategier men gav även förslag på nya lösningar och liknar 

således  denna  studie.  Region  Värmland  lyfte  i  sin  studie  fram  vikten  av  teknikparker  och 

inkubatorer,  detta  för  att  främja  samverkan  mellan  offentlig  och  privat  sektor.  Teknikparkerna 

underlättar  företagens  utveckling  och  tillväxt  genom att  erbjuda  en  kreativ  miljö  där  det  finns 

tillgång  till  forskning,  nätverksaktiviteter,  kompetensutveckling  och  gemensam marknadsföring. 

Medan inkubatorn har ett större fokus på att hjälpa nya företag att etableras och växa. (Rydin, 2008)

Sandström och Ylinenpääs (2009) studie visar att det är möjligt att skapa goda förutsättningar för 

trippelhelix samverkan genom offentlig politik. Dessutom visar  Sandström och Ylinenpääs (2009) 

studie vilka  utmaningar  och  påfrestningar  som uppstår  när  skilda  organisationslogiker  möts.  I 

studien påstår Sandström och Ylinenpääs (2009) att vägen till framgångsrik samverkan går genom 

nätverk som klarar av att balansera bibehållen logik i den egna verksamheten samtidigt som de 

anpassar sig till logiken i andras verksamheter. Denna balansgång lyfts även fram som den största 

utmaningen.
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Enligt  Hofmaier  och Eriksson (2008) har VINNOVA, som ska stimulera,  stödja och organisera 

samverkan mellan aktörer, använt Etzkowitz trippelhelix-modell som ledbild och gått så långt att de 

till  och  med  kräver  att  samverkan  skapas  enligt  trippelhelix-modellen.  Hofmaier  och  Eriksson 

(2008) förespråkar att modellen istället används som en metafor eller ledbild som kan användas för 

att  stimulera  utvecklingen.  Då  VINNOVA tillsammans  med  en  rad  andra  organisationer  och 

forskare förespråkar trippelhelix-modellen kommer den användas även i denna studie. I princip all 

forskning om samverkan mellan utbildningsanordnare, offentlig myndighet och näringsliv nämner 

Etzkowitz (2005) och hans trippelhelix-modell så därför känns den ytterst relevant även för vår 

studie. Trippelhelix-modellen kommer därför förklaras närmare i nästa kapitel.

1.4 Problemformulering och syfte

I  takt  med en  ökad  globalisering  och  snabbare  förändring  i  omvärlden  ökar  konkurrensen om 

marknadsandelarna för företag och organisationer. Att ha medarbetare med rätt kompetens blir allt 

viktigare för företagens konkurrenskraft och kamp om marknadsandelarna (Olsson, 2012). Eftersom 

kompetensförsörjningen bidrar till konkurrenskraftiga företag som gynnar regionens tillväxt, genom 

exempelvis nyanställningar, är fokus för studien kompetensförsörjning.

Flera rapporter (Forsberg & Skogberg, 2001; Olsson, 2012; Rydin, 2008; Sandström & Ylinenpää, 

2009)  pekar  på  fördelarna  med  och  behovet  av  samverkan  för  att  tillgodose 

kompetensförsörjningsbehov och på så vis minska mismatchen. Därför är det intressant att studera 

samverkan för kompetensförsörjning i Västmanlands län samt om denna samverkan kan utvecklas.

Förhoppningsvis kommer studien att bidra till att  öppna upp för en diskussion om Västmanlands 

läns samverkan för kompetensförsörjning,  genom att  visa på styrkor och svagheter med dagens 

samverkan för kompetensförsörjning.

Syftet  med  studien  är  att  beskriva  aktuella  aktörers  samverkan för  kompetensförsörjning  inom 

Västmanlands län. 

Syftet kommer besvaras utifrån följande frågeställningar:

Hur ser samverkan för kompetensförsörjning ut i Västmanlands län?

Hur kan samverkan för kompetensförsörjning utvecklas i Västmanlands län?

7



2. Teoretisk referensram

I följande kapitel presenteras vald teori för studien. Teorin grundar sig på trippelhelix–modellen, 

den  nya  innovationsmodellen  som  innebär  samverkan  mellan  utbildningsanordnare,  offentliga 

myndigheter och näringsliv, utarbetad av Henry Etzkowitz. Teorins fokus på samverkan mellan de 

tre parterna gör den aktuell för studien.

2.1 Trippelhelix, en modell för samverkan

Studien utgår från trippelhelix-modellen som presenteras i Etzkowitz (2005). Där samverkan mellan 

högskola, näringsliv och offentliga myndigheter beskrivs. Modellen är utarbetad som en spiral (se 

figur 3.1) vilket symboliserar rörelse, dynamik, förändring och förnyelse. Spiralen visar hur de tre 

parterna  till  och  från  går  in  och  tar  varandras  tidigare 

traditionella  roller  samtidigt  som  de  bibehåller  sin  främsta 

funktion  och  förblir  enskilda  parter  dock  i  nära  samverkan 

(Etzkowitz, 2005). Målet med trippelhelix-modellen är att visa 

på hur en region eller ett land kan skapa tillväxt och utveckla 

innovationsförmågan genom samordning av utbildningsresurser 

samt  konstruktivt  samarbete  (Etzkowitz,  2005).  Nyckeln  för 

skapandet  av  tillväxten  och  förbättrande  villkor  bygger  på 

samspelet mellan de tre parterna i ett kunskapsbaserat samhälle 

enligt Etzkowitz (2005). Tillväxten i sin tur tillsammans med de 

förbättrade  villkoren  skapar  möjligheter  för  en  bättre 

kompetensförsörjning som kan leda till en minskad mismatch 

(Sahlen et al., 2011).

Figur 2.1 Trippelhelix-modellen av Etzkowitz (2005). 

Trippelhelix-modellens upphovsman Henry Etzkowitz liknar processen som äger rum i samarbetet 

mellan utbildningsanordnare, offentlig myndighet och näringsliv med en teknisk konstruktion från 

antiken (Etzkowitz, 2005). I antikens Mesopotamien användes en trippelspiral, som transporterar 

vatten från en lägre nivå till en högre nivå med hjälp av roterande spiraler, för att konstbevattna 

grödor (Etzkowitz, 2005). De roterande spiralernas motsvarighet är utbildningsanordnare, offentlig 

myndighet och näringsliv. Näringslivet utgör en produktionsplats och offentliga myndigheter sätter 
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regler och agerar stabilisator medan utbildningsanordnare fungerar som källa till ny kunskap och 

teknologi,  enligt  Etzkowitz  (2005).  Trippelhelix-modellen beskriver samverkan mellan dessa tre 

parter samt en överlappning mellan dem. Överlappningen leder till  att de klassiska funktionerna 

vidgas och nya skapelser uppstår som exempelvis forskningsparker. Vanligast är att trippelhelix-

samverkan utvecklas från en högskola eller andra forskningsinstitutioner som samverkar med lokalt 

näringsliv och myndigheter men samverkan kan också växa fram ur regionala konstellationer, med 

ursprung i industrin, som har stärkt sin kunskapsbas (Etzkowitz, 2005). högskolan har på senare tid 

tagit en mer avgörande roll för innovation och teknisk utveckling genom de organisationer som 

utarbetats i form av olika inkubatorverksamheter inom högskolan där de sedan kunnat slussas ut 

som nya företag i näringslivet. Slutmålet, enligt Etzkowitz (2005), är att trippelhelixen ska vara 

självgående och stå stadigt på flera kunskapsben och på så vis kunna förnya sig själv istället för att  

vila  på  ett  kunskapsben  som försvagas  med  tiden. Trippelhelix-modellen  ger  en  förståelse  för 

innovationer  i  ekonomisk  och  social  utveckling.  Skillnaden  mellan  denna  modell  och  tidigare 

utarbetade modeller är fokus på samverkan mellan de tre parterna som inte begränsar den enskilda 

partens roll utan snarare stärker det gemensamma målet.

Den stärker också de övriga parternas prestationer som leder mot ökad tillväxt och innovation och 

där samverkan ger möjlighet att gå in i varandras tidigare traditionella roller. I trippelhelix-modellen 

kan också en av parterna fungera som den drivande kraften och de två andra som mer stödfunktion 

men  samspelet  och  rollerna  kan  variera  både  med  tiden  och  aktuellt  projekt  eller  område. 

Trippelhelix-modellen är därmed anpassad till dagens föränderliga kunskapsbaserade ekonomi där 

en innovation likväl kan komma från högskolan som från industrin. Stat och offentlig myndighet 

kan  stödja  innovationsprocessen  direkt  eller  indirekt  och  därmed  lyfta  den  till  en  högre 

aktivitetsnivå.  På  detta  sätt  kombineras  forsknings-,  teknologi-  och  industripolitik  till  en 

innovationspolitik  och detta  med gemensamma initiativ  från högskolan,  näringsliv  och stat.  Ett 

exempel på detta kan vara inkubatorverksamheter som får statligt stöd. Inkubatorverksamheten kan 

vara utformad på initiativ av en samverkan mellan högskolan, offentliga myndigheter och näringsliv 

och plocka kompetens från högskolan som i sin tur skapar kontakter med näringslivet detta för att 

skapa  nya  företag  och  innovationer.  I  en  inkubatorverksamhet  kan  exempelvis  ett  företag  ha 

grogrund i högskolan men slussas ut i näringslivet som ett fulländat och etablerat företag. Vilket 

visar på hur rollerna kan gå in i varandra och ibland ta över den andra partens tidigare traditionella 

roll. högskolans har också tagit en större roll och fått mer betydelse för innovation och inte bara för 
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forskning och undervisning, målet för högskolan har på senare år ökat fokus på ekonomisk och 

social  utveckling.  Genom samverkan enligt  trippelhelix-modellen visas också statsmakterna och 

myndigheternas nya roll och betydelse för innovation. (Etzkowitz, 2005) 

Initiativen  för  trippelhelix-samverkan  grundar  sig  ofta  på  regional  nivå  där  det  råder  speciella 

förutsättningar  för  den  befintliga  utvecklingsnivån  och  offentliga  styrningen  vilket  påverkar 

utvecklingen  av  en  trippelhelix-samverkan.  De första  stegen  mot  samarbete  enligt  trippelhelix-

modellen  är  vanligen  ett  traditionellt  samarbete  och  diskussion  mellan  de  tre  parterna, 

utbildningsanordnare,  offentlig myndighet och näringsliv.  Där varje part  håller  sina traditionella 

roller och arbetar tillsammans med förnyelsearbete oftast med målet att främja den lokala ekonomin 

och utveckla en överenskommelse om regionens tillväxt eller exempelvis skapa ett tekniskt råd. 

(Etzkowitz 2005) I inledningen av samarbetet  är  fokus på att  stärka det befintliga näringslivets 

prestationer  men  utvecklas  senare  till  ett  samarbete  där  rollerna  för  varje  aktör  utvidgas  i 

trippelhelix-spiralen. Frågorna i samarbetet förändras också med tiden och övergår från att se till 

befintliga  näringslivs  prestationer  till  att  övergå  till  hur  man  skall  stärka  verksamheten  vid 

högskolor och andra kunskapsbaserade institutioner och detta som en del i att förnya ekonomin eller 

skapa ny ekonomisk aktivitet baserad på intellektuellt kapital. Det kan exempelvis vara forskning 

och utveckling i laboratorier vid högskolor, inom den offentliga sektorn och näringslivet till den 

tysta kunskap som redan finns i organisationer. Nästa steg i trippelhelix-spiralen går över till att 

överta  varandras  roller,  det  vill  säga  när  aktörerna  åtar  sig  nya  uppgifter,  exempelvis  från  att 

högskolan förser näringslivet med utbildade personer till att slussa ut nya företag i näringslivet eller  

att näringslivet och företag förutom att producerar varor och tjänster nu även tillhandahåller egna 

företags  universitet  för  att  utbilda  dess  personal.  Tanken  med  trippelhelix-modellen  är  inte  att 

aktörer skall byta roller med varandra utan bibehålla sina primära uppgifter men samtidigt lära mer 

om  de  förmågor  som  de  andra  aktörerna  redan  besitter.  En  vidareutveckling  av  trippelhelix-

modellen och dess tre parter är att ta in en fjärde part som representerar ideella organisationer vilket 

då bildar en fyrpartsamverkan. (Etzkowitz, 2005)

Trippelhelix-modellen visar på att dagens utveckling inte bara är ett linjärt samband med en klar 

startpart,  position  och  ett  slutmål  utan  snarare  ett  mer  dynamiskt  samverkan  mellan  de  olika 

parterna. Modellen påvisar också vikten av samverkan då en ensam part inte klarar tillväxtmålen på 

ensam hand utan är beroende av samverkan. En högskola kan till exempel inte öka den ekonomiska 
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produktiviteten enbart genom ökad kunskapsproduktion utan det måste också finnas ett behov av 

kunskapen  på  marknaden.  Det  vill  säga  från  näringsliv  eller  offentlig  sektor  alternativt  goda 

möjligheter för skapandet av nya företag annars kommer klyftan av mismatch att öka trots högre 

kunskapsproduktion. (Etzkowitz, 2005)

2.2 SWOT-analys

En SWOT-analys är i grunden ett företagsekonomiskt planeringshjälpmedel men används även av 

andra  organisationer,  offentliga  myndigheter  och  individer  (Johnson  & Scholes,  2002).  Genom 

SWOT-analysen  framställs  styrkor,  svagheter,  möjlighet  och  hot  för  samverkan  för 

kompetensförsörjning i Västmanlands län. Intervjuguiden (bilaga 2) har till viss del utformats med 

hänsyn till  styrkor,  svagheter,  möjligheter  och  hot  för  samverkan för  kompetensförsörjningen  i 

Västmanlands län. Styrkor och svagheter i SWOT-analysen syftar på interna faktorer som kan skapa 

eller förstöra värde för organisationen eller gruppen medan hot och möjligheter syftar på externa 

faktorer (Johnson & Scholes, 2002).  Johnson och Scholes (2002) anser även att självinsikten kan 

öka  genom  begrundande  av  styrkor  och  svagheter  inom  organisationen  eller  gruppen.  Enligt 

Johnson  och  Scholes  (2002)  summerar  SWOT-analysen  de  viktigaste  delarna  av 

organisationsmiljön och den strategiska kapaciteten som är mest trolig att inverka på den strategiska 

utvecklingen i en organisation. Detta används sedan för att bedöma framtida strategiska handlingar 

eller icke handlande. 

SWOT-analysen  valdes  för  att  den  behandlar  både  omgivande  faktorer  som PESTEL-analysen 

(political, economic, social, technological, enviromental & legal) behandlar men även konkurrensen 

som Five force frame work-analysen fördjupar sig i (Johnson & Scholes, 2002). Dessutom anser 

Johnson och Scholes (2002) att SWOT-analysen är mer säker än PESTEL-analysen, där scenarion 

används och osäkerheten är hög, eftersom SWOT-analysen behandlar mer aktuella faktorer som 

ligger nära i tiden.  Den sammanställda SWOT-analysen i studien kan förhoppningsvis utgöra ett 

diskussionsunderlag  för  samverkans  aktörerna  i  studien  för  att  utveckla  samverkan  för 

kompetensförsörjning i Västmanlands län. 
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3. Metodologiska utgångspunkter

I detta avsnitt presenteras studiens metodologiska utgångspunkter med motivering till de val som 

gjorts men även hur frågeställningen utformats och vad studien fokuserar på. Detta kapitel berättar 

också om hur informationsinsamlingen gått till samt hur respondenterna valdes ut. Avslutningsvis 

sker en beskrivning av hur analysen genomförts och beaktande av studiens kvalité.

3.1 Forskningsdesign

På uppdrag av Svenskt Näringsliv har samverkan för kompetensförsörjning i  Västmanlands län 

studerats.  För  att  beskriva  denna samverkan utifrån trippelhelix-modellen  har  semistrukturerade 

intervjuer  genomförts  med  representanter  från  de  tre  parterna;  utbildningsanordnare,  offentliga 

myndigheter och näringsliv.

Eftersom studien utgår från Etzkowitz (2005) trippelhelix-modell har ett induktivt samband mellan 

teori  och  praxis  eftersökts.  Då  studien  grundar  sig  på  tolkning  och  förståelse  har  studien  ett 

hermeneutiskt sätt att se på kunskap. Det hermeneutiska synsättet var mer lämpligt för studien än 

positivismen som kännetecknas av att enbart de företeelser som kan bekräftas genom sinnena är 

kunskap och kan generera hypoteser och generella slutsatser. Valet av hermeneutiken föll sig därför 

naturligt då det inte fanns bestämda förväntningar om hur verkligheten såg ut i samband med teorin. 

Studiens syfte  att  beskriva samverkan för kompetensförsörjning grundar sig mer i  tolkning och 

förståelse av aktörernas uppfattningar istället för att mäta eller testa en hypotes (Bryman, 2002).

För  att  besvara  frågeställningarna  i  studien  valdes  en  kvalitativ  metod eftersom den möjliggör 

fokusering  av ett  fenomen  (Kvale  & Brinkmann,  2009) tillskillnad från  kvantitativ  metod som 

snarare  ger  en  statistisk  förklaring.  Dessutom bortser  den  kvantitativa  metoden  individen  som 

säregen och då det, enligt Bryman (2002), förutsätts att den sociala miljön inkluderas och tas med i 

beaktandet för att få en förståelse för ett visst fenomen valdes en kvalitativ metod.

Empirin för studien samlades in genom en semistrukturerad intervjuform eftersom det på förhand 

inte  går  att  förutse  vad  respondenterna  ska  svara  och  en  helt  ostrukturerad  intervjuform  kan 

vilseleda  forskaren  (Kvale  &  Brinkmann,  2009).  Eftersom  intervjuerna  var  semistrukturerad 

formulerades frågorna i intervjuguiden (bilaga 2) utifrån teman, relevanta för att besvara syftet. 

Detta möjliggjorde att frågorna kunde anpassas efter rådande intervjusituation (Denscombe 2009). 
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Genom att  koppla  frågorna  till  intervjuguidens  teman  säkras  att  alla  teman  behandlades  under 

intervjun, vilket Kvale & Brinkmann (2009) lyfter fram som en fördel. För att inte gå miste om 

viktig information ställdes följdfrågor och frågor som inte var planerade att ställas i förväg, men 

som  blev  relevanta  i  den  specifika  intervjun  baserat  på  vad  respondenten  svarade.  Den 

semistrukturerade intervjuformen gjorde det även möjligt att inte ställa exakt samma fråga vid varje 

intervju, då respondenten redan besvarat den genom en annan fråga. I de fall de förekom följdfrågor 

kopplade till intervjuguidens tema (se bilaga 2) kunde de anpassas efter den aktör som intervjuades. 

Detta var av vikt för studien då respondenterna representerar olika samverkansparter. Kvale och 

Brinkmann  (2009)  beskriver  dessutom att  en  semistrukturerad  intervju  kan  ge  information  om 

respondentens egna erfarenheter,  attityder  och känslor kring ämnet,  vilket  underlättade  studiens 

analys.  Enligt  Denscombe  (2009)  är  en  nackdel  med  den  semistrukturerade  intervjuformen  att 

forskarens egna åsikter och förförståelse kan framträda under intervjun. Genom att vara medvetna 

om detta kunde de egna åsikterna och förförståelsen beaktas under intervjutillfällena, för att undvika 

att  åsikter  och  förförståelse  framträdde.  En  nackdel  med  den  semistrukturerade  intervjun  som 

nämns av Kvale & Brinkman (2009) är att dess öppna karaktär kan resultera i att respondenten 

svävar iväg och att den ställda frågan glöms bort. Detta förekom under några intervjuer och det blev 

då en utmaning att leda tillbaka respondenten på rätt spår för att få ett så utvecklande och givande 

svar som möjligt. Att respondenten gled ifrån ämnet var vanligare vid känsliga frågor.

3.2 Operationalisering

För att besvara syftet var det relevant att studera hur samverkan för kompetensförsörjning ser ut och 

relatera det till trippelhelix-modellen. Då alla aktörer inte uttalat arbetar efter trippelhelix-modellen 

ställdes frågor om hur aktörerna samverkar för kompetensförsörjning för att i efterhand relatera den 

samverkan till trippelhelix-modellen. Då en kort sammanfattning av studien kommer presenteras för 

deltagarna i Kompetensplattformen har även förslag på  utvecklingsmöjligheter för samverkan för 

kompetensförsörjning arbetats fram, i hopp om att bidra till en ännu bättre samverkan.

Intervjuguidens (bilaga 2) frågor utformades enligt  temana mismatch,  kompetensförsörjning och 

samverkan  för  kompetensförsörjning.  För  att  få  uppslag  om  hur  samverkan  för 

kompetensförsörjning  kan  utvecklas  ställdes  även  frågor  om  aktörernas  framtidsplaner  och 

önskemål på förbättringsåtgärder. Flera av frågorna går in i varandra och detta var en medveten 
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strategi  för  att  få  så  uttömmande  svar  som möjligt.  För  att  knyta  an  till  trippelhelix-modellen 

ställdes  frågor  om rollfördelningen i  samverkan.  Dessa  var  dock svåra  att  besvara  för  flera  av 

aktörerna då de inte funderat över sin roll i samverkan tidigare. 

3.3 Avgränsning av empirin

För  att  avgränsa  studien  ligger  fokus  på  samverkan  för  kompetensförsörjning  eftersom 

kompetensförsörjning är en viktig fråga för uppdragsgivaren Svenskt Näringsliv.

Den geografiska avgränsningen, att beskriva samverkan för kompetensförsörjning i Västmanlands 

län, gjordes dels för att underlätta möjligheten att träffas för intervjuer men också för att det ansågs 

lättare att få tag på aktuella aktörer än att träffa aktörer på till exempel en nationell nivå.

För  att  underlätta  fokusering  och  avgränsning  av  studien  gjordes  en  mindre  förstudie  med 

fördjupande i  litteratur  och  artiklar  som berör  samverkan och  kompetensförsörjning.  Dessutom 

samlades information om ämnet in från individer som arbetar med samverkan i Västmanlands län, 

innan arbetet med själva studien började. För att sätta sig in i ämnet gjordes även en intervju med 

Johan Olsson, expert på utbildningsfrågor hos Svenskt Näringsliv. Denna förstudie utfördes för att  

öka chanserna till en relevant problemformulering (Thunman, 2012).

3.4 Urval

Kvale och Brinkmann (2009) anser att urvalets storlek inte är det viktigaste inom kvalitativa studier 

utan istället vilken information som kan insamlas vid varje enskild intervju. För studien kontaktades 

tio aktörer som representerar trippelhelix-modellens tre parter. Samtliga tillfrågade aktörer visade 

intresse för studien och tackade ja, vilket innebär att det inte blivit något bortfall. Respondenternas 

deltagande har varit frivilligt. Syftet med att intervjua representanter från alla tre parter; offentlig 

myndighet, utbildningsanordnare och näringsliv var att uppnå en mångfald i perspektiv och åsikter. 

Därmed  kan  urvalet  klassas  som  ett  strategiskt  urval  enligt  Denscombe  (2009).  Urvalet  av 

representanterna har till viss del även varit ett snöbollsurval (Denscombe, 2009) då aktuella aktörer 

har kommit med råd om relevanta respondenter för studien. Aktörens representant, respondenten, 

har valts ut eftersom denne är väl insatt i organisationens samverkansarbete med andra aktörer. Att 

majoriteten av respondenter är kvinnor är en slump och inte något medvetet val.
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Följande aktörer är representerade i studien: En medarbetare ut från Mälardalens högskola (MDH) 

för  att  representera  utbildningsanordnarna  i  länet.  En  medarbetar  från  myndigheten  för 

Yrkeshögskolan  (YH-myndigheten)  valdes  ut  för  att  representera  offentliga myndigheter 

tillsammans  med länsstyrelsen  i  Västmanlands  län.  Handelskammaren  har  en  representant  som 

arbetar  med  att  etablera  YH  utbildningar  i  Mälardalen  så  de  kallas  fortsättningsvis  YHM. 

Inkubatorn, Västerås Science Park (VSP) är statligt finansierad och kan därför ses som representant 

för offentliga myndigheter men representerar främst sina medlemmar från näringslivet. Självklart är 

även uppdragsgivaren för studien,  Svenskt Näringsliv representerade men även de representerar 

sina medlemmar från näringslivet, som helt finansierar deras verksamhet. Jobba i Västerås (JIV) är 

en, bidragsfinansierad ekonomisk förening både från näringslivet och med offentliga medel, JIV 

arbetar med kompetensförsörjning i Västmanlands län och har som mål att skapa den bästa lokala 

arbetsmarknaden i  Västerås.  De stora  arbetsgivare  från  näringslivet  som finns  representerade  i 

studien valdes  ut  från  regionfaktas  (2011) hemsida  samt  för  att  de  arbetar  med samverkan för 

kompetensförsörjning. Dessa arbetsgivare är ICA som främst är verksamma i länets största stad, 

Västerås, och Seco Tools som finns längre norrut i länet. Många av de största arbetsgivarna, enligt  

regionfakta  (2011),  är  landsting  och  kommun  men  då  offentliga  myndigheter  redan  var 

representerade valdes två privata arbetsgivare, med geografisk spridning. Västmanlands Kommuner 

och  Landsting  nämndes  av  andra  aktörer  men  valdes  inte  med  som aktör  eftersom  offentliga 

myndigheter redan fanns representerade från flera håll.

Figur 4.1 Modell över samverkans aktörerna i Västmanlands län, som deltar i studien (egen bearbetning).
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3.5 Insamling av material

Då intervjuerna bokades mailades missivbrevet (bilaga 1) ut till samtliga respondenter för att de 

skulle få en förståelse för syftet och bli informerade om de etiska principerna (Vetenskapsrådet, 

2002). På rekommendation av Kvale och Brinkmann (2009) genomfördes två provintervjuer för att 

se hur frågorna uppfattades av någon som inte formulerat dem. Detta gjordes för att frågorna skulle 

bli tydliga och enkla att förstå. Resultatet från provintervjuerna har dock inte redovisats i resultatet 

eftersom dessa respondenter inte representerar studiens aktörer. Respondenterna fick själva välja var 

intervjuerna  skulle  genomföras  vilket  resulterade  i  att  alla  utom  en  intervju  genomfördes  på 

respektive arbetsplats  och en på högskolan,  vilket var lokalen vi erbjöd. Varje intervju tog som 

planerat ungefär en timma. Valet och vikten av tiden och mötesplatsen för intervjuerna bekräftas 

också enligt Bell (2000).

Att  vara två vid intervjutillfällena upplevdes som en fördel eftersom individer tänker olika och 

uppfattar  saker  olika dessutom fanns möjligheten  att  ställa  följdfrågor samt att  anteckna.  Innan 

intervjuerna  påbörjades  informerades  respondenterna  återigen  om  de  fyra  etiska  principerna 

(Vetenskapsrådet, 2002) som enligt Kvale och Brinkmann (2009) är viktiga att förhålla sig till vid 

forskning,  för  att  respondenterna  ska  vara  medvetna  om  dem.  Dessutom  informerades 

respondenterna om intervjuns upplägg och teman samt att en av oss huvudsakligen ställde frågorna 

medan den andra enbart kom med några följdfrågor emellanåt. Denna fördelning av frågeställandet 

gjordes för att respondenten inte skulle uppleva det som en förhörssituation.

3.6 Analysmetod

Vid bearbetning och analys  av  det  insamlade  materialet  har  Denscombes (2009)  fyra  principer 

beaktats.  Enligt  den  första  principen  har  analysen  grundats  på  insamlad  information  från 

intervjuerna. Enligt den andra principen har materialet analyserats, detta för att bli förtrogna med 

materialet som transkriberats och lyssnats in upprepade gånger. Transkriberingen var tidskrävande 

men till stor hjälp för analysen. Vid analysen försökte vi sedan selektera den data vi fått in och 

kategorisera svaren för att få en god överblick och få fram det väsentligaste. Även här var det ett 

stöd att vara två personer som har olika tankar och bakgrund och därmed analyserar på olika sätt. Vi 

försökte  sedan relatera  den data  vi  samlat  in  med den teori  vi  valt  för  studien samt syfte  och 

frågeställningar. Den tredje princip tar upp vikten av medvetandegöra förförståelsen för ämnet och 
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hur den kan påverka analysen. Den gemensamma förförståelsen som kan ha effekt på denna studie 

är vår bakgrund som studenter vid Mälardalens högskola, samt att en av oss tidigare har genomgått 

en YH-utbildning. Dock innebär medvetenheten om förförståelsen att det gått att undvika att vara 

normativ  och  blanda  in  egna  åsikter.  Tolkningar  är  subjektiva  och  därför  har  ett  öppet 

förhållningssätt  antagits vid intervjutillfällena, i  sammanställningen och i analysen av materialet 

(Thomsson, 2002).  Enligt den fjärde principen som behandlar vikten av att analysen sker som en 

process har materialet bearbetats flera gånger innan analysprocessen tog vid. 

Intervjuerna  har  brutits  ned  i  kategorier  för  att  det  ska  gå  att  jämföra  de  olika  intervjuerna.  

Inspelningarna gjorde det möjligt att upptäcka sådant som inte visade sig klart eller missades under 

själva  intervjutillfället.  Enligt  Denscombe  (2009)  blir  informationsmaterialet  från  de 

semistrukturerade intervjuerna mer lättillgängligt  när  svaren kategoriseras.  Detta  styrks även av 

Larsson  (2005)  som  hävdar  att  kodning  och  kategorier  kan  identifiera  mönster  och  viktiga 

kopplingar i materialet. Dock medför detta en risk då viktiga detaljer i informationen riskerar att 

falla bort. Vilket beaktats vid analysen. Vid sammanställningen har informationen tolkats utifrån 

teorier om trippelhelix för att sedan analyseras med en SWOT-analys. En utkristallisering av några 

utvecklingsåtgärder för att utveckla samverkan för kompetensförsörjning ytterligare har varit möjlig 

genom att, utifrån respondenternas perspektiv, belysa styrkor, svagheter, möjligheter och hot mot 

samverkan för kompetensförsörjningen i Västmanlands län.

3.7 Studiens kvalité

Utifrån Brymans (2002) definition av validitet har en bedömning gjorts av slutsatserna som dragits 

av empirin och det finns här en tydlig koppling mellan empirin,  analysen och slutsatserna som 

besvarar  frågeställningarna  och  syftet.  Trots  att  de  finns  argument  emot  validiteten  i  tolkande 

undersökningar anser Thomsson (2002) att om det som har avsetts att  studeras har studerats är 

tolkningarna godtagbara under de gällande förutsättningarna. Studien har trots allt kritiskt granskats 

flertalet gånger av oss, opponenter och handledare.

Studien har strävat efter reliabilitet genom att vara tydlig i beskrivandet av genomförandet så att 

studien leder till  samma resultat om den genomförs igen (Bryman, 2002). Men enligt Fejes och 

Thornberg (2009) kan forskaren inte återge verkligheten på ett direkt och exakt sätt utan istället 
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framställer forskaren en tolkning av verkligheten där förförståelse och tidigare erfarenheter är ett 

aktivt redskap i processen att tolka materialet, vilket påverkat reliabiliteten i studien. 

Då  kvalitativa  studier  ofta  får  kritik  för  att  resultaten  inte  alltid  är  möjliga  att  generalisera 

(Thomsson, 2002) har det i denna studie förts ett resonemang och en argumentation för att skapa en 

förståelse som gör det möjligt för läsaren att reflektera kring generaliseringen. Dock har inte syftet 

med studien varit att nå ett resultat som kan generaliseras, därav syftets tydliga avgränsning.

3.8 Etik

I studien har hänsyn tagits till de forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2002) och etiska 

överväganden  har  gjorts  kontinuerligt  under  genomförandet.  Vetenskapsrådets  (2002) 

forskningsetiska principer har även förmedlats till respondenterna i missivbrev (se bilaga 1) inför 

intervjuerna samt muntligt strax innan intervjun påbörjats. I missivbrevet som skickats ut via mail 

till  alla  respondenter  har även studiens syfte  förmedlats  samt vad den insamlade informationen 

kommer att  användas till,  detta i  enlighet  med informationskravet.  Enligt  konfidentialitetskravet 

kommer  enbart  vi  som  gjort  studien  att  lyssna  på  de  inspelade  intervjuerna.  För  att  behålla 

anonymiteten namnges inte respondenten i sammanställningen av informationen från intervjuerna. 

Däremot har respondentens arbetsgivare angetts i det fall få det varit relevant för studiens resultat 

och slutsats. Den insamlade materialet nyttjades endast i enlighet med nyttjandekravet, det vill säga 

endast till  denna studie. Respondenterna har haft all  rätt att avbryta intervjuerna om de velat,  i 

enlighet med samtyckeskravet. De har dessutom informerats om att de i efterhand kan lägga till  

eller dra bort information de delgivit.

4. Resultat

Det insamlade materialet från intervjuerna presenteras enligt de teman som intervjuguiden (bilaga 

2)  baseras  på.  Vilka  är  mismatch,  kompetensförsörjning  och  samverkan.  Bakgrundsfrågorna  i 

intervjuguiden  bekräftade  aktörens  relevans  för  samverkan  för  kompetensförsörjning.  Dock 

redovisas  inte  svaren  på  bakgrundsfrågorna  i  resultatet  eftersom  de  inte  besvarar  studiens 

frågeställningar.
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4.1 Mismatchen i Västmanlands län

I  denna  del  presenteras  hur  aktörerna  upplever  mismatchen  i  länet  samt  hur  de  anser  att 

mismatchproblematiken ska lösas.

4.1.1 Aktörernas upplevelser av mismatchen i Västmanlands län

Samtliga av respondenterna upplever att det finns en påtaglig mismatch i Västmanlands län särskilt 

inom teknikområdet  men även till  viss  del  vården.  En stor  risk  som ett  par  av respondenterna 

nämner med denna mismatch och brist  på efterfrågad kompetens är hotet om att  organisationer 

flyttar sin verksamhet från länet och på så vis tar med sig skattemedel. Försvinner skattemedlen och 

arbeten från länet blir detta i slutänden en fråga om välfärd, med ett ökande antal äldre och brist på 

kompetens i vården blir detta allt tydligare. En av respondenterna nämner också att det blir allt 

svårare för arbetssökande utan utbildning att ta sig in på arbetsmarknaden eller bibehålla arbetet när 

arbetsgivarnas kompetenskrav ökar. Arbeten med en låg kompetensprofil  tenderar också att inte 

återanställas efter en lågkonjunktur vilket gör denna grupp ännu mer utsatt. En av respondenterna 

anser att mismatchen kan ökas av att arbetsgivare inte ser den arbetssökandes fulla kompetens och 

menar att en utbildad ekonom exempelvis inte skulle kunna arbeta med IT-frågor. Respondenten 

menar  att  arbetsgivarna  och  individen  borde  se  mer  till  den  kompetens  som kommer  med  att 

vidareutbilda sig istället för den specifika ämneskunskapen och kategorisera därefter. Med detta 

menade respondenten att exempelvis ta till sig nya lärdomar och kunskaper, hantera och lösa olika 

problem. En annan av respondenterna belyser  vikten av att ungdomars bild av olika yrken och 

branscher inte alltid stämmer överens med verkligheten och att detta kan bidra till att de inte söker 

sig till en viss bransch. Samma respondent påpekar också vikten av att ungdomar redan i tidig ålder 

får komma ut till arbetsplatserna för att se vad ett visst yrke eller bransch verkligen innebär.

”Så att deras fördomar om den smutsiga industrin försvinner” (Aktör från näringslivet.)

Detta är dock svårt att genomföra i verkligheten då industrin styrs av lagar och regler för hur de får 

ta emot minderåriga besökare, detta på grund av skaderisken.

4.1.2 Aktörernas lösning på mismatchen i Västmanlands län

Respondenterna har olika idéer om hur mismatchen i länet bör lösas men merparten av dem anser 
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att en lösning är att öka teknikintresset redan i tidig ålder och att visa på vilka vägval som finns. 

Flera av respondenterna är idag med och samverkar  i  olika forum för att  öka teknik och vård 

intresset,  exempel  på  dessa  är  sommarkurserna  Hello  world  för  tjejer  som  skall  stimulera 

teknikintresset och Hello people för killar som skall stimulerar vårdintresset och som erbjuds som 

ett  substitut  för  sommarjobb  i  högstadiet.  Representanter  från  MDH  skickas  även  ut  på 

högstadieskolor  för  att  informera  om  MDH:s  utbildningar  och  väcka  teknikintresset. 

Förskoleklasser och grundskolor kommer även på besök för att lära sig om teknik på högskolan och 

ibland är MDH:s tekniklärare ute och föreläser på skolor.

En annan lösning som förespråkas av respondenterna är att ungdomar bör få information om hur 

arbetsmarknaden ser ut och vad de olika vägvalen leder till. Eftersom studie och yrkesvägledare 

kan sprida den informationen till ungdomarna i skolorna blir de viktigt att informera studie och 

yrkesvägledare  om  vilka  möjliga  vägval  som  finns.  Samt  att  uppdatera  dem  om  hur 

arbetsmarknaden ser ut. Respondenterna anser även att arbetsförmedlare behöver informeras och 

uppdateras om detta för att kunna vägleda arbetssökande. En av respondenterna nämnde att de inte 

har möjligheten att utbilda studie och yrkesvägledare och arbetsförmedlare enligt detta men att det 

idag finns ett forum för det.

JIV når idag ut till elever i grundskolan och gymnasiet genom ämnet arbetsmarknadskunskap, vilket 

flera  respondenter ansåg vara en bra  lösning på mismatchen på lång sikt.  JIV anser  att  antalet 

antagna på utbildningar inte representerar hur arbetsmarknaden ser ut och vill därför informera om 

arbetsmarknadens möjligheter så att arbetssökanden och skolungdomar kan göra val som leder till 

arbete. JIV nämner ett exempel på denna mismatch vilket är nagelskulptrisutbildningar som idag 

har  1100 utbildningsplatser  i  landet  men att  det  för  tillfället  enbart  fanns  en ledig deltidstjänst 

utannonserad, vilket visar på mismatch i utbildningsplatser och arbetstillfällen.

Flera  respondenter  menar  att  det  krävs  en  tydligare  koppling  mellan  utbildningsanordnare  och 

näringsliv, som i YH-utbildningar, för att minska mismatchen och som även skapar kontakter för det  

framtida arbetslivet. Ytterligare respondenter anser att utbildningsanordnarna också behöver vara 

mer lyhörda för arbetsmarknadens behov. Dock finns det, som flera respondenter anger också ett 

problem  med  att  öka  antalet  utbildningsplatser  inom  teknikområdet,  det  vill  säga  följa 

arbetsmarknadens råd eftersom antalet sökande till teknikutbildningarna fortfarande är lågt. Det är 
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därför viktigt, enligt flera respondenter att uppmuntra ungdomar till att utbilda sig mot områden där 

efterfrågan på arbetskraft  finns.  Här  anser  en respondent  att  arbetsgivarna  behöver satsa  på  att 

marknadsföra yrken och branscher där det råder en mismatch så att fler söker de utbildningar där 

efterfrågan på kompetens är stor och möjligheterna till arbete goda. Ett sätt att öka intresset kan 

vara genom praktikplatser och ett par respondenter från näringslivet anser att de borde ta in mer 

praktikanter och lärlingar men anger att de inte har tid eller tillräckligt med handledare för att göra  

det. Flera av respondenterna framhäver också vikten av att kombinera teori och praktik i skolan för 

att väcka intresse i tidig ålder men även behålla motivationen i senare år samt att skapa kontakter 

med arbetslivet för framtida anställningar.

Flera av respondenterna tror också att många beslut om vilka vägval som ungdomar tar grundar sig i 

vad människor i ungdomens närhet anser och därför styrs valen ibland av fördomar och tidigare 

erfarenheter. Personer i ungdomens närhet tenderar därför att påverka ungdomens beslut som inte 

alltid  ägnat  så  mycket  tid  åt  att  utveckla  sin  egen  uppfattning  utan  baserar  den  på  andras 

uppfattningar. En av respondenterna önskar att det hade bättre möjligheter att ta emot studiebesök, 

praktikanter och examensarbetare för att  öka informationen om företaget  och branschen och på 

detta sätt förhoppningsvis också öka teknikintresset i stort.  Teknik och industri är en bransch som 

utvecklats mycket de senaste decennierna från att vara en smutsig miljö med långa arbetsdagar och 

dåliga villkor till att ha den senaste tekniken och robotar i en finare miljö med goda chanser till 

utveckling.  Därför  anser  flera  av  respondenterna  att  korrekt  information  om  vägval  och 

arbetsmarknaden och att  ungdomarna själva får  se hur det  ser ut,  är  väldigt viktig.  Annars har 

ungdomen  inte  möjlighet  att  skapa  sig  egna  uppfattningar  och  därmed  guida  sig  själva  till 

anställningsbarhet, detta enligt en av respondenterna.

Andra respondenter arbetar med mismatch frågan genom att försöka locka rätt kompetens till länet, 

både från utbildningsanordnare men även från andra län och andra länder. På detta sätt bidrar de till 

en ökad tillväxt och minskad mismatch i länet samtidigt som de hjälper deras medlemmar att finna 

rätt kompetens. Samma respondenter genomför också olika aktiviteter och event där näringslivet 

kan  möta  presumtiva  arbetstagare.  Fördelen  med  dessa  event  och  mässor  är  att  många  möts 

samtidigt medan en annan respondent hävdar vikten av individuella kontakter och mentorer detta 

särskilt  för  utrikesfödda  som  ofta  har  svårare  att  etablera  sig  på  arbetsmarknaden.  En  annan 

respondent  menar  att  en  del  av  lösningen på  mismatchen är  lägre trösklar  för  att  ta  sig  in  på 
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arbetsmarknaden särskilt för de individer som idag har det svårast att ta sig in. Arbetsgivarna får då 

ansvaret att utbilda den arbetssökande samtidigt som individen arbetar och lär sig arbetet. I takt med 

den ökande kompetensen skall också lönen stiga till en normalnivå, enligt respondenten.

4.2 Kompetensförsörjning

I följande avsnitt presenteras aktörernas definition av kompetensförsörjning samt deras arbete med 

kompetensförsörjning.

4.2.1 Aktörernas definition av kompetensförsörjningen

Samtliga respondenterna är överens om att kompetensförsörjning på ett eller annat sätt behandlar 

individers kompetens gentemot arbetsgivarens behov av att försörja sina organisationer med en viss 

kompetens. Kompetensen kan finnas på den externa arbetsmarknaden och på väg att rekryteras till 

organisationerna  och  i  denna  process  kan  det  handla  om  att  utforma  relevanta  kravprofiler. 

Kompetensen som efterfrågas kan också finnas inom den egna organisationen men vara i behov av 

utveckling för att matcha organisationens kommande behov. Utvecklingen kan exempelvis vara en 

utbildning som ges  av  företaget  själva  eller  av  externa  utbildningsaktörer  och  som köps in  av 

organisationen. Definitionen av kompetensförsörjning inrymmer för de flesta av respondenter även 

ett tidsperspektiv. Detta tidsperspektiv är oftast  på något längre sikt samtidigt som det finns en 

svårighet för många organisationer att blicka in i framtiden och planera sin kompetensförsörjning. 

En av respondenterna anger att brist på resurser, tid men även kompetens för området långsiktig 

kompetensförsörjning är en av förklaringarna till att planeringen blir alltför kortsiktig. Ett exempel 

på  detta  skulle  kunna vara  framtida  pensionsavgångar  där  individer  som sitter  på  kunskap om 

organisationen kommer att försvinna inom några år och där det saknas en långsiktig strategisk plan 

för hur denna framtida lucka och brist på kompetens skall ersättas. Samma respondent upplever 

också att denna brist på strategisk och långsiktig planering för kompetensförsörjning är vanligare på 

medelstora företag där det saknas individer som arbetar specifikt med kompetensförsörjning.

En  av  respondenterna  har  gått  djupare  i  sin  analys  och  definition  av  själva  begreppet 

kompetensförsörjning medan andra kort och koncist anger att kompetensförsörjning är rekrytering 

och utbildning mot behov.  Den djupare analysen som en av respondenterna diskuterat  kring är 

definitionen av begreppet kompetensförsörjning.
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”Vem är det som skall försörja vem och med vad? Vem är det som bär ansvaret för försörjningen? Är det en ensam part 

som skall lösa kompetensförsörjningen?” (Aktör från offentlig myndighet.)

Respondenten anser att ordet försörja låter som att en av parterna är passiv och bara tar emot. Vilket  

de anser är fel då högskolan kan försörja arbetsgivare med arbetskraft men arbetsgivarna själva 

också ombesörjer kompetensen genom internutbildningar. Respondenten menar att begreppet inte 

definierar att det är flera parter som samverkar och skall lösa ett gemensamt problem. Därför ansåg 

respondenten  att  begreppet  kompetensförsörjning  var  något  missvisande.  Dock  utan  ett  bättre 

förslag på ett alternativt begrepp. 

4.2.2 Aktörernas arbete kring kompetensförsörjning

Merparten av respondenterna är eniga om att frågan om kompetensförsörjning är högst aktuell och 

att debatten kring problemet växt och spridit sig. Ett par av respondenterna anger att de själva inte 

arbetar direkt med kompetensförsörjning för Västmanlands län men att de indirekt gör det via JIV 

som  de  samverkar  med.  De  kan  därmed  sitta  med  i  olika  forum  för  att  ge  sin  bild  av 

arbetsmarknaden och deras framtida behov.

Andra aktörer har ett direkt uppdrag och syfte att stärka kompetensförsörjningen i Västmanlands län 

eller att hjälpa organisationer med deras kompetensförsörjning och se deras framtida behov. JIV är 

en av de organisationer vars vision är att skapa den bästa lokala arbetsmarknaden och har i syfte att 

arbeta med strategisk kompetensförsörjning. De arbetar direkt med frågan och angriper den från 

flera håll, både strategiskt och mer operativt. En av deras uppgifter är att sprida information om 

arbetsmarknaden till ungdomar i länet, till arbetsförmedlare och studie- yrkesvägledare. I forumen 

där sådan personal utbildas sitter även flera av de andra respondenterna med för att ge sin bild av 

det  befintliga  och kommande behovet  av kompetensförsörjning  i  Västmanlands län.  Ett  par  av 

aktörerna arbetar också med opinion för att väcka intresset för kompetensförsörjningfrågan och få 

upp den på den lokala agendan så att det skapas diskussion och debatt. Andra aktörer arbetar mer 

konkret med analyser och att ta fram rapporter som visar på kommande behov av vilken kompetens 

som behövs och hur arbetsmarknaden ser ut idag och framöver. Flertalet av respondenterna arbetar i 

forum där näringsliv, offentliga myndigheter och utbildningsanordnare möts. Ett av dessa forum är 

kompetensplattformen där kompetensförsörjningen i Västmanlands län diskuteras. I dessa forum 

kan näringslivet uttrycka sin önskan gentemot utbildningsanordnare och utbildningsanordnare kan 
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lyssna till vilket behov som finns och undersöka och analysera behoven närmare. De tre parterna 

kan även mötas och diskutera utbildningsinnehållet i utbildningsanordnarnas branschråd.

MDH anger att deras signum är deras kontakt och arbete med näringslivet. Ett av deras projekt, 

Samhällskontraktet arbetar mer djupt i frågan och skriver rapporter i området för att  belysa hur 

kompetensförsörjningen ser ut och visar också på högskolans arbete i frågan. VSP anger att det 

arbetar för att skapa en närmare samverkan mellan deras medlemsföretag och MDH eftersom deras 

medlemsföretag kan hitta rätt kompetens på högskolan.

YH-myndigheten arbetar med kompetensförsörjning genom att bedöma marknadens behov av en 

viss kompetens och utför bedömningar av ansökningar för att starta yrkesutbildningar. Myndigheten 

skall se till så att en utbildning startas i rätt tid och på rätt plats baserat på arbetsmarknadens behov.  

En viktig parameter i dessa bedömningar är ansökningarnas, det vill säga utbildningsanordnarens 

kontakt  med  näringslivet  eftersom  de  skall  vara  medfinansiär  i  utbildningarna.  Eftersom varje 

utbildning  ger  näringslivet  en  unik  möjlighet  att  skräddarsy  en  utbildning  efter  behov  anser 

myndigheten att utbildningarna är en del av lösningen på vägen mot bättre kompetensförsörjning 

och minskad mismatch.

En del av respondenter anser att de kan bli bättre på att samverka med utbildningsanordnare men 

påstår  också  att  det  råder  brist  på  resurser  vilket  gör  att  arbetet  för  kompetensförsörjning  inte 

fungerar  optimalt.  Respondenterna hänvisar  till  att  de  arbetar  med kompetensförsörjning  på  ett 

internt plan. En del anser också att den externa samverkan är svårare att få till eftersom den delvis 

bygger på aktiva relationer och eget engagemang. 

4.2.3 Aktörernas bidrag för att förbättra kompetensförsörjningen i Västmanlands län

YHM,  upplever  att  de  kan  bidra  med  att  sammanföra  arbetsgivare  som  upplever  samma 

kompetensbrist så att de kan skapa eller köpa in en gemensam utbildning som minskar kostnader för  

respektive  arbetsgivare  och  tillfredsställer  kompetensbehovet.  YHM  kan  även  sammanföra 

arbetsgivare med utbildningsanordnare. En svårighet som upplevs i detta arbete kan dock vara att 

YHM än så länge inte är så känt i Västmanlands län och att arbetsgivare inte vet hur de kan få hjälp 

och dessutom inte har tid och resurser att ta reda på det.
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JIV:s syfte är att arbeta med strategisk kompetensförsörjning i Västerås med omliggande kommuner 

samt Eskilstuna. De bidrar med att sprida information, samverka och väcka intresse och debatt för 

frågan.  Genom deras  projekt  i  arbetsmarknadskunskap har  de skapat  utbildningsmaterial  för att 

guida  ungdomar till  anställningsbarhet.  Initiativet  till  detta  projekt  kom från flera  håll  och  var 

önskvärt sedan tidigare då offentlig myndigheter, näringsliv och utbildningsanordnare hade tidigare 

varit inne på frågan och eventuella lösningar. JIV anger också att de agerar som medlemsföretags 

förlängda  HR-arm  genom  att  berättar  om  medlemsföretagen  ute  på  skolorna  samt  om  vilken 

kompetens de söker, vilket är ett arbete som medlemsföretagen anser att de själva inte har möjlighet 

att utföra på grund av bristande resurser.

Utbildningsanordnare anger att de kan bidra till en god kompetensförsörjning i Västmanlands län 

genom att utbilda rätt men ett problem i detta arbetet  kan vara att matcha tidsperspektivet från 

näringslivet  med  utbildningsanordnarnas.  Näringslivet  kan  ha  svårt  för  långsiktig  strategisk 

planering och att på fem års sikt visa på vad de kommer att behöva för kompetens. Detta samtidigt 

som utbildningsanordnare oftast har ett längre tidsperspektiv på sina utbildningar särskilt högskolan 

som oftast  har likadana utbildningar i flera år till  skillnad från YH där nya ansökningar om att  

bedriva utbildningarna årligen granskas för omstart. Dessutom måste behoven för att bedriva en 

Yrkeshögskola  påvisas  av  näringslivets  efterfrågan.  MDH  påstår  att  de  i  största  möjliga  mån 

försöker samverka med näringslivet för att utbilda studenter till arbete och att MDH också måste 

svara mot Högskoleverkets krav på detta.

Flera  av  respondenterna  påpekar  vikten  av  samverkan  för  att  förbättra  kompetensförsörjning  i 

Västmanlands län och att alla måste dra sitt strå till stacken. Utbildningsanordnare måste lyssna på 

näringslivet och dess behov samtidigt som näringslivet måste bli bättre på långsiktiga analyser av 

kommande kompetensbehov samt ta emot praktikanter och lärlingar. Svenskt Näringsliv är en av de 

respondenter som arbetar mer fristående för att väcka opinion och försöker vara ifrågasättande till 

om den bästa lösningen verkligen är nådd. De företräder näringslivets behov och intressen och är 

ofta en aktör som får representera de lokala företagens intressen. Svenskt Näringsliv försöker även 

ta fram rapporter och underlag för att visa på hur näringslivets behov ser ut.
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4.3 Samverkan för kompetensförsörjning

Här presenteras aktörernas syn på samverkan, vad de upplever fungerar bra respektive mindre bra i 

samverkan för kompetensförsörjning. Samt vad aktörerna har för förslag på utvecklingsmöjligheter 

för  samverkan.  Avsnittet  avslutas  med  en  presentation  av  hur  trippelhelix-modellen  fungerar  i 

praktiken.

4.3.1 Motiv för samverkan

Samverkan är en självklarhet för alla respondenter och en respondent menar att samverkan alltid har 

funnits men i olika konstellationer. En annan respondent anser att samverkan är nödvändigt då deras 

medlemsföretag har behov av samverkan och en annan för att deras verksamhet är för liten för att 

de ska kunna agera ensamma. Eftersom de ser sig som små tar de hjälp av större organisationer vad 

gäller  exempelvis  olika  underlag  och  undersökningar.  En  annan  respondent  belyser  vikten  av 

samverkan för att nå förändring.

”...samsynen, där information delas och delges, skapar en kraft i länet där alla aktörer vill och är engagerade. Vi anser 

att möjlighet till förändring åstadkoms om alla är med och bidrar.” (Aktör från offentlig myndighet.)

Vidare anser samma respondent att möjlighet till förändring åstadkoms om alla är med och bidrar 

och  anger  i  denna  mening  alla  parter  i  trippelhelix-modellen,  utan  att  ange  eller  referera  till 

modellen. Även andra respondenter ser fördelen med en större genomslagskraft vid samverkan samt 

sparandet av resurser som tid men även ökad effektivitet. En respondent angav att de själva blir 

effektivare om de samverkar eftersom de får andra perspektiv och kan utbyta erfarenheter men även 

eftersom de samverkande aktörerna utbyter och delger varandra relevant och viktig information. Ett 

sådant  exempel  kan  vara  presentation  av  undersökningar  och  rapporter.  En  annan  respondent 

belyser att samverkan kan ge ny kunskap samt marknadsföra och utvecklar den egna verksamheten.

4.3.2 Fördelar med samverkan 

Respondenterna tycker att samverkan för kompetensförsörjning fungerar bra. Flera anser att detta 

beror på att de hittat bra forum för samverkan. En respondent anser att samverkan fungerar bra då 

de hela tiden upplever att de kommer framåt och når en ökad förståelse för att de måste jobba ihop 
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för att lösa kompetensförsörjningsfrågan. Vidare upplever samma respondent att de lyckats arbeta in 

detta så väl att även kommunen är delaktiga och inte enbart arbetsgivarna. Respondenten upplever 

att deras medlemsföretag är imponerade av att de blir så mycket resultat och att aktiviteter som 

dragits i gång nu går av sig själva. En annan respondent anser att samverkan fungerar enkelt och 

smärtfritt  samt leder  till  större  genomslagskraft,  större  upptagningsområden och att  resultat  blir 

bättre av att de är fler. En respondent anser att de får ett positivt mottagandet och att de märker att 

intresset för dem är stort men att de tyvärr inte hinner med att vara representerade på alla ställen och  

samverka med alla som önskar samverka med dem.

En  av  respondenterna anser  att  det  finns  ett  stort  engagemang  och  ett  intresse  för 

kompetensförsörjningsfrågorna. De tycker också att de konsekvenser av att kompetensförsörjningen 

inte fungerar syns tydligt, då utanförskapet kostar kommunen pengar och arbetsgivare som lämnar 

länet innebär minskade skatteintäkter vilket bör vara ett tydligt tecken på att det är ett område som 

måste prioriteras. Vidare anser samma respondent att det gäller att vara uthållig och strategisk i 

kombination  med  insatser  här  och  nu  när  det  gäller  kompetensförsörjningen.  Flera  av 

respondenterna anser att JIV gör ett väldigt bra jobb då de för ut arbetsmarknadskunskap i skolorna. 

En av respondenterna anser att JIV åstadkommer ett bra arbete och möter arbetsgivarnas behov mer 

och på ett bättre sätt än AMS, arbetsförmedlingen.

4.3.3 Nackdelar med samverkan

Flera respondenter belyser finansieringsproblematiken, som bland annat märks då organisationer 

inte kommer fram till vad de ska göra utan bara konstaterar hur situationen är. Andra respondenter 

menar att en del försöker håller på information och inte delger varandra förrän de gått ut i media 

med uppgifterna och fått sitt namn på undersökningarna. Vilket respondenterna tror i slutänden kan 

bidra till att andra också håller på sin information. En respondenter anser att kan vara svårt att bli  

inbjuden till aktuella forum då de inte är så kända. Samma respondent hoppas att samverkan blir  

lättare ju mer kända de blir. Andra upplever att andra aktörer inte riktigt vet vad de jobbar med och 

hur  de jobbar med det,  vilket  gör att  deras  förväntningar  på dem ibland är  orealistiska .  Andra 

respondenter menar att deras samverkansarbete hindras av brist på resurser medan vissa menar att 

de inte upplever att de har mandat att utför arbetet i den mån som behövs. Vissa respondenter tycker 

att det är synd att Svenskt Näringsliv inte ingår i lokala forum då de upplever att de har mycket att  
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tillföra till debatten kring kompetensförsörjning eftersom de har sina medlemmar från näringslivet 

samt är en expertorganisation. Respondenterna uppskattar dock att Svenskt Näringsliv kan uttrycka 

sig, redovisa rapporter och ge expertis utlåtanden. Svenskt Näringsliv anger att de inte är direkta 

deltagare eftersom de vill vara opartiska för att kunna förhålla sig kritiska.

4.3.4 Faktorer som påverkar samverkan

En respondent upplever att regionsindelningarna påverkar deras samverkan och att de tror att de 

norra delarna av Västmanlands län i framtiden kanske kommer ansluta sig till Dalarna istället, då de 

redan  samverkar.  En  annan  respondent  hävdar  vikten  av  att  ha  mandat  i  från  chefen  och 

organisationen för att  skapa en samsyn kring kompetensförsörjningsfrågorna.  Flera respondenter 

anser att finansiering i olika organisationer påverkar samverkan och önskar att de som förmedlar 

medlen uppmuntrar samverkan och relationer genom att ställa samverkanskrav för finansieringen. 

Att låg eller högkonjunktur inte påverka samverkan är det många respondenter som anser. Eftersom 

offentliga medel inte påverkas så mycket av konjunkturen. Däremot anser flera respondenter att det 

politiska styret kan ha viss påverkan på samverkan, beroende på deras relationerna till partierna. 

Bristen på  tid  och resurser  upplever  alla  respondenter  ha  en  stor  effekt  på  samverkan.  Ett  par 

respondenter anser också att individens engagemang styr vilken vikt samverkansfrågan får. Även 

tillfälliga tjänster som avslutas och aldrig ersätts påverkar samverkan.

4.3.5 Utvecklingsmöjligheter för samverkan

Flera respondenter belyste att näringslivet inte har tid  för nya konstellationer av nätverk därför 

försöker  de  flesta  av  respondenterna  haka  på  där  samverkan  redan  finns.  En  respondent  från 

näringslivet belyste vikten av att samverkan inte kan ta för mycket tid i anspråk, att samverkan 

måste leda till något, att forumen har specifika syften och att aktörerna förstår vad de vinner på att  

delta i de olika forumen. Så att aktörerna lättare kan välja vart de vill delta. En respondent anser att 

flera aktörer generellt har börjat göra mycket mer saker, blivit bredare i sina uppdrag och engagerat 

sig i flera frågor och därmed även samverkan för kompetensförsörjning. Samma respondent tror att 

det vore lättare om de var mer renodlat så att individer eller organisationer som vill ha hjälp lättare 

kan guida sig fram. Respondenten ansåg också att det för framtiden är viktigt att aktörerna hjälper 

varandra för att hitta rätt forum att samverka i. Detta eftersom näringslivets aktörer belyser att de 

28



har svårt att välja vilka de ska samverka med och upplever brist på resurser, framförallt i tid. Några 

respondenter har föreslagit samordning av de aktörer som arbetar med kompetensförsörjningsfrågor 

i länet. En respondent belyste att det vore bra om fler aktörer kunde utgå ifrån AMS frågebatteri och 

möjligtvis kunna få lägga till fler frågor till det befintliga. En respondent tror att de skulle vara bra 

om  aktörerna  som  arbetar  med  tillväxt  och  företagande  samlokaliserades  för  att  möjliggöra 

informella möten, närmare relationer och bättre insikt i  varandras projekt. En annan respondent 

ställer sig kritisk till om det är bra att vet vad alla gör och tror inte att större insikt är lösningen. 

Utan att det snarare är upp till var och en att samverka, hitta varandra och mötas. De poängterar 

också att de krävs engagemang från båda sidor för att samverka. Samma respondent anser att alla 

aktörer måste bli bättre om de ska kunna lösa svåra frågor och menar att det handlar om tid och 

energi.  En  av  respondenterna  hävdade  att  det  kanske  fanns  en  anledning  till  att  det  inte  är 

kommunen  som  arbetar  med  mismatch  lösningarna  och  att  det  kanske  är  bra  att  det  inte  är 

kommunen som driver kompetensförsörjnings frågan. En av respondenterna belyser att länet måste 

förstå hur de ska ändra sin utflyttningsdemografi. Här tror de att föreningen Företagarna kan bli mer 

aktiva genom att berätta om konsekvenserna.  Samma respondent önskar därmed att fler  aktörer 

deltog mer i debatten om kompetensförsörjning. Vidare anser  respondenten att det behövs ett bra 

signalsystem från arbetsgivarna till utbildningsanordnarna om vilka kompetenser som behövs.

4.3.6 Planer och visioner för samverkan

Merparten av respondenterna vill verka genom befintliga nätverk och sedan komplettera på det som 

behövs. En av respondenterna skulle även vilja effektivisera samverkan genom webbaserade möten 

som komplement till de fysiska mötena. En av respondenternas framtidsplaner för samverkan är att 

få näringslivet att delta i större utsträckning men de är också medvetna om att näringslivet måste se 

vad de vinner på samverkan och att det inte bara tar deras tid i anspråk. En respondent anser att det  

krävs mer samordning i  kompetensförsörjningsfrågan och att  det  behöver skapas bra forum för 

utbyten  och  lärande  och  att  någon  tar  på  sig  den  samordnande  rollen  exempelvis  VKL, 

Västmanlands kommuner och landsting.  De anser också att det är bra att det finns en samordnare 

som har kontakt med arbetsgivarna och att inte alla aktörer ringer och frågar arbetsgivarna.  En 

respondent tror att det finns bra förutsättningar för att vända kompetensförsörjningsfrågan men då 

gäller det att alla aktörer bidrar på ett konkret sätt, samt att alla aktörer och politiker vågar höja 

blicken från den egna organisationen. Respondenten vill främst se mer handling och att tid avsätts 
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för samverkan för kompetensförsörjning. Ingen av respondenterna upplever att de saknar någon 

samverkansaktör förutom några respondenter som gärna hade sett att  Svenskt Näringsliv ingick i 

konstellationer, eftersom de representerar så många olika arbetsgivare.

4.3.7 Samverkans utveckling för att minska mismatchen

Respondenternas anseende om hur samverkan för kompetensförsörjningen behöver utvecklas för att 

på sikt bidra till en minskad mismatch skiljer sig något. En av respondenterna förtydligar vikten om 

att förankra kompetensförsörjningsfrågan i de politiska partierna så att alla är med och ser vikten av 

den samt att ge ungdomar en tidig insikt om hur arbetsmarknaden ser ut och vilka behov den har. 

Samma respondent betonar också  vikten av att kommunen har bra service gällande till exempel 

boende, för att attrahera fler invånare. En respondent vill öka samverkan med skolan så att bryggan 

minskas mellan arbetsgivare och skolan eftersom de tror att denna kan förbättras. Dessutom vill 

flera respondenter öka sin befintliga samverkan med stöttning och deltagande samt med utbyte av 

information och kunskap.  En av respondenterna menar att en lösning kan vara att  företagen äger 

utbildningarna och tar upp ”Volvo skolan” som ett exempel. Där studenter både arbetar och studerar 

och istället för att få studiebidrag får en lägre lön. Lönen tror respondenten kan öka motivationen 

hos ungdomarna tillsammans med de faktum att utbildningen kan leda till arbete. Dock krävs det 

stora företag med ordentliga resurser för att genomgå en sådan satsning vilket gör att det inte passar 

och fungerar hos vilken arbetsgivare som helst.

4.3.8 Trippelhelix-modellen i praktiken

VSP fick svara på ett par kompletterande intervjufrågor eftersom de uttalat arbetar med trippelhelix-

modellen, som är den teoretiska referensramen för studien. Eftersom modellen är utformad som en 

innovationsmodell  för  samverkan  mellan  utbildningsanordnare,  näringsliv  och  offentliga 

myndigheter och lämpar sig den därför väl för VSP. Flera av de andra respondenterna kände till 

denna modell medan andra bara hade hört talas om den eller inte kände till den alls. För VSP känns 

trippelhelix-modellen som ett naturligt steg i samverkan delvis på grund av samverkan med MDH, 

för  att  finna  kompetens  till  medlemsföretagen,  som kommer  från  näringslivet.  Att  VSP arbetar 

mycket med innovation gör också att modellen lämpar sig väl och de har inte övervägt att arbeta 

med någon annan modell.
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VSP kunde inte svara på hur modellen påverkar det dagliga arbetet men ansåg att det var en naturlig 

del i  det dagliga arbetet och ansåg att de själva var en självklar trippelhelix-aktör. Samtliga tre 

parter i trippelhelix-modellen är nära sammankopplade med VSP:s organisation, detta likt den spiral 

som modellen är utformad i. Organisationen skall representera och verka för medlemsföretagens 

bästa och på så sätt skapa tillväxt i regionen och även locka nya organisationer och ny kompetens. 

De nya organisationerna och kompetensen kan i sin tur komma både från MDH som representerar 

en part i trippelhelix-modellen men även från näringslivet som är en annan part i modellen. De 

offentliga myndigheterna bistår med finansiella medel så att organisationen kan växa och fortsätta 

sitt arbete och på detta sätt blir organisationen en självklar trippelhelix-aktör.

För företag som idag inte samverkar enligt trippelhelix-modellen ansåg VSP att det kan vara en 

utmaning  att  påbörja  detta  arbetet.  För  organisationens  medlemsföretag  blir  modellen  dock 

automatiskt och indirekt en del av deras egna företag eftersom VSP arbetar med modellen och 

företräder medlemsföretagen. VSP känner till  att andra Science parks diskuterar att utveckla sitt 

arbete  med  trippelhelix-modellen  och  samverkan  genom  att  börja  samverka  med  ideella 

organisationer som idrottsföreningar eller andra intresseorganisationer. Denna utvecklade variant av 

trippelhelix-modellen  kallas  för  quadrupelhelix  och  innebär  att  modellen  utvecklas  till  ett 

fyrpartssamarbete. VSP har själva inte påbörjar någon sådan samverkan men är öppna för idén i 

framtiden.

Av några respondenter framkom det att de vara önskvärt att utbildningsanordnare skulle arbeta mer 

enligt  trippelhelix-modellen  för  att  samverka  närmare  med  både  näringslivet  och  offentliga 

myndigheter. För att på så sätt skapa en närmare kontakt med eventuella framtida arbetsgivare för 

studenterna men även för att  näringslivet  och offentliga myndigheter som framtida arbetsgivare 

skall  kunna  påverka  utbildningarnas  form  och  innehåll  för  att  på  så  vis  matcha  dem  med 

arbetsgivarnas  behov  av  kompetens.  En  av  respondenterna  ansåg  sig  vara  en  naturlig  del  av 

trippelhelix-formationen och ansåg sig därmed arbeta med modellen. Den respondenten ansåg också 

att trippelhelix-modellen på ett tydligt sätt visar på vikten av samverkan mellan just de tre parterna. 

En annan respondent ansåg att det inte fanns något annat sätt att jobba än med trippelhelix-modellen  

för samverkan för att skapa tillväxt i regionen. Denna respondent har själv indirekt försökt att sprida 

modellen och förespråka vikten av samverkan med mottot: 

”För att lyckas kan vi inte arbeta i stuprör.” (Samverkans aktör.)
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Samma respondent  hade  även  gått  en  utbildning i  trippelhelix-modellen eftersom de  offentliga 

medel  de  fått  ställde  krav  på  att  medverka  vid  denna  utbildning  för  att  sedan  kunna  arbeta 

självständigt med modellen. Detta samverkans kravet i finansieringen efterfrågades av en annan 

aktör som trodde det skulle ställa krav på ännu mer och bättre samverkan.

En annan respondent som kände till trippelhelix-modellen påpekade också vikten av utvärdering för 

att hela tiden veta att arbetet utförs rätt och med mesta möjliga effektivitet. Detta ansågs vara en roll 

högskolan kunde ta för att sedan återkoppla till näringslivet eller den myndighet de utvärderade för. 

Detta visar också på hur rollerna kan gå in i varandra och skifta enligt trippelhelix-modellen för 

samverkan. 

5. Analys och diskussion

I detta kapitel presenteras våra egna tankar kring resultatet detta utifrån en SWOT-analys och enligt 

förhoppningen  med  studien,  det  vill  säga  att  påvisa  utvecklingsmöjligheter  till  samverkan  för 

kompetensförsörjning  i  Västmanlands  län.  Kapitlet  avslutas  med  sammanfattade  slutsatser  och 

förslag till fortsatt forskning.

5.1 Analys

Analysen delas upp enligt en SWOT-analys för att beskriva samverkan för kompetensförsörjning. 

För  att  anknyta  empirin  till  teorin  ställdes  frågor  om  rollfördelningen  i  samverkan.  Samtliga 

respondenter hade dock svårt  att  förstå och svara på dessa frågor vilket resulterade i  att  denna 

koppling  inte  kunde  göras  mellan  empirin  och  teorin.  Att  alla  aktörer  inte  var  pålästa  på 

trippelhelix-modellen kan ha försvårat möjligheten för dem att besvara dessa rollfördelnings frågor. 

I  resultatet  uttrycktes  förslag  på  hur  mismatchen  kan  minskas  men  fokus  i  studien  är  själva 

samverkan för kompetensförsörjning som i sin tur kan minska mismatchen. Vilket också stöds av 

Sahlén  m.fl.  (2011)  som  menar  att  skolans  goda  attityder  till  samverkan  kan  bidra  till  att 

utbildningssystemet  anpassas  efter  arbetsmarknadens  behov  och  därmed  minska  mismatchen. 

Förslaget av att  samverkan sedan skall  utgå ifrån trippelhelix-modellen styrks av Hofmaier och 

Eriksson (2008) men även av VINNOVA som är en stark förespråkare av trippelhelix-modellen för 

samverkan mellan de tre parterna. 
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5.1.1 Styrkor

Aktörerna  upplever  att  samverkan  för  kompetensförsörjning  i  det  stora  hela  fungerar  bra  och 

aktörerna  upplever  att  de  vinner  mycket  på  att  samverka.  Till  exempel  diskuterar  aktörerna 

eventuella lösningar på mismatchen och hur de tillsammans kan lösa den. Däremot fanns det aktörer  

som ansåg att  det  kunde bli  mer  ”verkstad”  av  diskussionerna,  det  vill  säga  fler  operationella 

insatser. Eftersom aktören ansåg att samverkan ibland stannade vid förslag på lösningar och inte 

ledde  till  implementering  av  lösningarna.  Flera  av  respondenterna  angav  också  att  de  genom 

samverkan  för  kompetensförsörjning  får  större  genomslagskraft  än  när  de  verkar  ensamma. 

Vinningen  av  samverkan  mellan  de  tre  parterna  styrks  även  av  (Etzkowitz  2005).  Vissa 

respondenterna upplevde att det fick mer styrka och makt om de gick igenom eller företräddes av en 

annan aktör för att skapa ett nytt samverkansforum. Flera av respondenter uppgav även att det var 

effektivt  att  samverka  medan  andra  påpekade  att  det  är  viktigt  att  forumen  och 

samverkanskonstellationerna fungera  effektivt  och ger  någonting annars  kommer inte  någon att 

vilja  delta  i  slutänden.  Flera  upplevde  det  som  en  styrka  att  det  idag  fanns  flera 

samverkanskonstellationer medan andra menade på att  det  fanns  för  många, de flesta  var  dock 

överens om att de försökte verka i befintliga samverkanskonstellationer och nätverk istället för att 

skapa nya, detta för att spara på resurser och tid. 

Många av aktörerna ansåg att det fanns goda möjligheter att komma in i skolan och väcka intresse 

redan i tidig ålder för de områden där det idag finns en stor brist på kompetens, som till exempel 

teknikbranschen och vården vilket är  en positiv effekt  av samverkan. Att  väcka  intresse för en 

bransch i ett tidigt skede, det vill säga redan i utbildningssystemet stöds också av  Johan Olsson, 

expert på utbildningsfrågor vid Svenskt Näringsliv (Muntlig kommunikation 2012-03-14) men även 

av  Sveriges  kommuner  och  landsting  (2011)  som  menar  att  detta  kan  bidra  till  att  skapa  en 

flexibilitet  i  en  alltmer  föränderlig  arbetsmarknad.  Ett  annat  positivt  resultat  av  samverkan  är 

Vägledarforum  där  arbetsförmedlare  och  studie-  och  yrkesvägledare  informeras  om 

arbetsmarknaden. Vilket ansågs vara en bra insats, då denna personal har svårt att inhämta denna 

information själva.  Flera respondenter ansåg även att JIVs arbete med arbetsmarknadskunskap i 

skolan var positivt eftersom det väcker teknikintresset och visar på hur arbetsmarknaden ser ut, 

vilket de tror kan vara en lösning på mismatchen.

33



5.1.2 Svagheter

En svaghet i samverkan, som nämndes av samtliga respondenter var bristen på tid och resurser 

särskilt från näringslivet. Flera av respondenterna samverkar tätt med näringslivet och upplevde att 

de var en ständig fråga om brist på tid och resurser för att samverka eller delta i olika forum eller 

uttrycka sitt framtida behov av kompetens. Om inte näringslivet analyserar och uttrycker sitt behov 

av kompetens i framtiden kommer det också att vara svårare för utbildningsanordnare att tillgodose 

ett behov som de inte känner till vilket ökar risken för att utbilda en kompetens som inte efterfrågas 

av arbetsmarknaden. I detta fall syns också vikten av att alla tre parter i trippelhelix-modellen för 

samverkan måste samarbete, bidrar inte en part uppnås inte bästa möjliga samverkan och resultat  

(Etzkowitz 2005). Ytterligare en svaghet var tidskillnaden för hur näringslivet anger sitt behov av 

kompetens och den tid det tar för utbildningsanordnare att utbilda. Flera respondenter hävdade att 

undersökningar som de olika aktörerna gör oftast är på för kort sikt, vanligtvis upp till två år, och 

högskolan anger att  de behöver titta  på minst  en fem års horisont men gärna mer eftersom en 

utbildning sällan startas upp för ett  år utan snarare är återkommande under många år framöver. 

Detta är dock en skillnad på högskola och YH eftersom YH bildningar måste ansöka om att bedriva 

sina utbildningar inför varje utbildningsstart, detta för att veta om det verkligen finns en efterfrågan 

på arbetsmarknaden efter den kompetens som utbildningen ger.

Det fanns flera respondenter som påpekade att dagens läns indelning inte riktigt var ultimat för en 

effektiv  samverkan  eftersom  de  olika  kommunerna  skiljer  sig  mycket  från  varandra.  I  flera 

konstellationer fanns därför andra närliggande städer som Örebro och Eskilstuna med i samverkan 

istället för de mindre kommunerna i norra Västmanlands län. I dessa norra kommuner fanns det 

dock  en  samverkan  med kommuner  i  Dalarnas  län,  då  de  enligt  ett  par  respondenter  har  mer 

snarlika behov.

MDH:s  utbildningar  granskas  av  högskoleverket,  detta  bland  annat  för  att  utbildningarna  ska 

motsvara arbetsmarknadens behov. Detta kräver dock en nära samverkan med näringslivet. Dock får 

MDH  pengar  för  antalet  studenter  som antas  och  genomgår  utbildningarna  och  inte  efter  hur 

relevant utbildningen är efter arbetsmarknadens behov. Därmed finns det en risk att de utbildningar 

som är mest populära utökas med antalet platser och högskolan fortsatt får betalt trots att detta kan  

bidra  till  en  ökad  mismatch.  Ett  exempel  på  en  sådan  är  beteendevetenskap  där  behovet  från 

arbetsmarknaden idag inte är lika stort som antalet utbildade är, vilket bidrar till en hård konkurrens 
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om arbeten och förmodligen en ökad mismatch. MDH kan dock inte anordna utbildningar efter 

arbetsmarknadens behov om det inte finns några sökande till dessa utbildningar, lösningen anar vi 

därmed som respondenterna ligger i att öka och väcka intresset för branscher som upplever en brist 

på  kompetens,  detta  kräver  dock  god  samverkan  och  kompetensplanering  på  lång  sikt.  Flera 

respondenter menar att Yrkeshögskolor på detta sätt är bättre då de har en närmare koppling till 

arbetsmarknadens behov än vad högskolor har och att högskolor i princip kan anordna de populära 

utbildningarna  med  högt  söktryck  och  få  betalt  för  detta  trots  att  det  kan  bidra  till  att  öka 

mismatchen. Ett par respondenter belyste att finansiering med offentliga medel kan vara en svaghet 

eftersom de oftast är utformade med specifika krav om hur arbetet skall bedrivas och kan tvinga 

fram nya undersökningar som delvis redan finns tillgängliga. Detta visar på att effektiviteten inte 

alltid är den bästa utan kan påverkas av krav i enlighet med de offentliga medel som organisationen 

fått.  Flera  respondenter  påpekade  vikten  av  ett  långsiktigt  arbete  och  att  det  kanske  delvis  är 

förståeligt att det inte alltid är så effektivt vilket citat nedan visar på. Vikten av att vara långsiktig i 

samverkan stöds även av Etzkowitz (2005).

”...det  gäller  att  vara  uthållig  och  strategisk  i  kombination  med  insatser  här  och  nu  när  det  gäller 

kompetensförsörjningen.” (Samverkans aktör.) 

5.1.3 Möjligheter 

Flera av respondenterna ansåg att kompetensförsörjningsfrågan blivit alltmer aktuell och debatterad 

i Västmanlands län. Detta ser vi som en fördel eftersom problemet kommer ”upp till ytan” och 

diskuteras vilket förhoppningsvis är en start för att presentera och arbeta med olika lösningar. En av 

respondenterna  angav också  att  fler  organisationer  idag arbetar  med frågan vilket  kan  vara  ett 

tecken på att debatten fått effekt och att fler blivit medvetna om frågan. Vilket skapar en möjlighet  

att  involvera  fler  aktörer  i  samverkan  för  kompetensförsörjning.  Förhoppningsvis  kan  också 

kunskapen om trippelhelix-modellen spridas på detta sätt, då vissa av aktörerna arbetar med den 

idag och möter andra aktörer som inte känner till den men då delger sin kunskap om modellen.

En av respondenterna angav att de är mer eller mindre tvingade att samverka särskilt vad gäller 

större undersökningar då de själva är för små för att mäkta med större undersökningar. Detta delvisa 

tvång skulle kunna ge upphov till att hitta nya möjligheter att samverka vilket blir en möjlighet till 

nya konstellationer och samverkansforum.
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En av respondenterna tryckte på att samverkansarbetet idag inte blir det mest effektiva eftersom de 

som verkar i frågan inte är samlokaliserade och önskade därmed att alla aktörer som arbetar med 

kompetensförsörjning och länets tillväxt skall samlokaliseras. Detta tror respondenten skulle kunna 

vara en möjlighet för att öka utbytet av information och bidra till fler goda relationer som kan öka 

samverkan. Eftersom flera av aktörerna upplever tidsbrist tror respondenten att detta kan vara en 

intressant möjlighet för samverkan. Det fanns dock även de respondenterna som ansåg att det var 

intressant att inte veta exakt vad alla gör och att det i en mindre stad som Västerås i jämförelsevis  

med Stockholm lättare går att kontakta individer och organisationer med en önskan om samverkan. 

Citatet nedan visar tydligare på vikten av att samverkan kräver att två parter ger och tar detta för att 

samverkan skall bli effektiv och komma till sin rätt. 

”Att samverka är inte en envägskommunikation.” (Samverkans aktör.)

5.1.4 Hot

Ett  hot  mot  samverkan  är  att  vissa  samverkansprojekt  vilar  på  engagerade  personer  eller  på 

tillfälliga anställningar som är finansierade med olika medel och tidbegränsade. När finansieringen 

och medlen tagit slut finns det därför en risk att samverkan upphör, vilket gör samverkan väldigt 

skör.

Som tidigare nämnt upplevde flera av respondenterna att kompetensförsörjning är ett alltmer känt 

och debatterat ämne och att flera organisationer engagerar sig. Detta är positivt men innebär också 

en  större  utmaning  eftersom  det  är  fler  aktörer  som skall  samverka  och  fortfarande  bibehålla 

effektivitet. Alla organisationer har inte koll på vad de andra gör vilket kan leda till att liknande 

undersökningar görs flera gånger, vilket kostar pengar och tar dyrbar tid. Många aktörer har brist på 

tid och upplever att de svarar på alltför många undersökningar. Därför vore det smidigare om det 

fanns en samlad undersökning där flera aktörer hade möjlighet att lägga in sina frågor, detta var 

även önskvärt från ett par av de aktörer som själva utför undersökningarna. Blir det alltför många 

enkäter  finns  risken  att  det  blir  ofullständiga  svar  eller  att  företagen  säger  nej  till  flera 

undersökningar. Det kan också finnas en risk att det saknas en undersökning som ger en heltäckande 

bild av verkligheten. En annan risk med att aktörerna inte samverkar eller blir fler och inte har koll 

på varandra är att det blir små insatser från olika håll som inte får någon större effekt och att det 

istället  bör till  en gemensam och gedigen satsning för att  lösa mismatchen.  Risken med alltför 
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många aktörer är också att nya aktörer inte vet vilka de skall samverka med eller var de skall vända 

sig vilket gäller även för de befintliga. 

Att  YH inte  är  så  känt  bland  potentiella  elever  och  arbetsgivare  är  ett  hot  för  samverkan  då 

arbetsgivare inte ser möjligheten att tillgodose framtida kompetensbehov genom YH-utbildningar. 

Då många arbetsgivare upplever brist på resurser för att kunna erbjuda praktik och lärlingsplatser är 

det svårt att se hur de skall få tid till att vara med och planera en YH-utbildning eller påverka en 

högskoleutbildning. Vissa påpekar också att företagen har svårt att planera sitt behov av kompetens 

på lång sikt och om de skall driva utbildningar för att fylla upp ett behov av kompetens kräver det 

planering på lång sikt. Att kunskapen är för bristfällig om vad YH innebär och vilken kompetens 

studenterna får är dock en del som YH-myndigheten arbetar med idag. Myndigheten upplever själva  

att det finns en brist på resurser och att de inte har möjlighet att vara ute på alla platser där de är 

önskvärda att vara representerade. Det är också av vikt att myndigheten vet vilka platser och forum 

de  skall  finnas  i  för  att  arbetet  skall  bli  så  effektivt  som möjligt  och  därmed inte  slösar  med 

resurserna. 

5.2 Slutsats

Studien  har  beskrivit  samverkan  för  kompetensförsörjning  i  Västmanlands  län  och  har  genom 

SWOT-analysen kommit fram till några utvecklingsförslag.

Då respondenterna representerar samtliga parter i trippelhelix-modellen skulle flera av de forum de 

samverkar  i  kunna  nyttja  trippelhelix-modellen  mer  i  det  dagliga  arbetet.  Detta  var  även  ett  

önskemål från de respondenter som var bekanta med modellen, då de ansåg att det var ett naturligt 

steg att använda modellen i samverkan för kompetensförsörjning. Att samverkan också skulle kunna 

vara en del av lösningen på mismatchen styrks också av (Forsberg & Skogberg, 2001; Olsson, 2012; 

Rydin,  2008;  Sandström  &  Ylinenpää,  2009).  Att  arbetet  med  modellen  inte  sker  medvetet  i 

samverkansforumen står dock klart då vissa aktörer inte kände till trippelhelix-modellen.

En  av  respondenterna  ifrågasatte  om  det  verkligen  finns  en  mismatch  eller  om  det  är  så  att 

arbetsgivarna  inte  ser  den  kompetens  som  finns  hos  studenten.  Respondenten  ansåg  att 

arbetsgivarna behöver bli  bättre  på att  se studentens potential  och inte begränsa sig till  dennes 

ämneskunskap.  För  att  skapa  ett  gränsöverskridande  sätt  att  se  studentens  möjligheter  krävs 
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troligtvis mer samverkan mellan utbildningsanordnare och arbetsgivare så att arbetsgivarna förstår 

vad studenterna lär sig under utbildningen. Här ser vi därför ett behov av en ökad samverkan för att 

delge  varandra  olika  information  och  inte  enbart  envägsinformation  om  arbetsgivarnas 

kompetensbehov som har betonats tidigare.

Några aktörer uttryckte ett behov av att en aktör tog tag i kompetensförsörjningsfrågan ordentligt 

och gav en övergripande bild av det som sker idag och att  denna aktör också tydligt visar vart 

samverkan ska gå och hur samverkan ska ske, så att det verkligen händer något. Eftersom vissa 

aktörer ansåg att samverkan ofta stannade vid teoretiska lösningar och inte blev implementerade. 

Denna aktör skulle möjligtvis också kunna samordna undersökningar mot arbetsgivare och vara en 

kontakt för nya aktörer som inte vet vem de ska samverka med. Allt för att effektivisera och göra 

det lättare för nya aktörer att delta i samverkan för kompetensförsörjningen i Västmanlands län.

5.3 Förslag till framtida forskning

Studiens syftet har varit att beskriva samverkan för kompetensförsörjning i Västmanlands län. En 

vidareutveckling  på  denna  studie  vore  att  studera  effekterna  av  samverkan  för 

kompetensförsörjning.  Flera respondenter påpekade att  finansieringen av samverkansarbetet  kan 

påverka  samverkan,  vilket  skulle  kunna  vara  fokus  i  en  framtida  studie  alternativt  studera  om 

samverkansarbetet skall in i befintliga roller som inte påverkas av tillfällig finansiering och i så fall 

vilka. Flera av respondenterna önskade också att det gick att samköra en enkät till näringslivet där 

samtliga aktörer skulle kunna få med sina frågor för att effektivisera och spara tid. Ett förslag är att 

utveckla den befintliga enkäten som arbetsförmedlingen idag använder och om detta vore möjligt 

kan vara intressant att studera.
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Missivbrev

Vi  är  två  studenter  från  Mälardalens  högskola  som  nu  skall  skriva  vår  kandidatuppsats  i 
företagsekonomi.  Vi  är  intresserade  av  hur  samverkan  mellan  skolan,  näringsliv  och  offentliga 
myndigheter fungerar. Syftet med vår uppsats är att beskriva hur aktuella aktörer i Västmanlands 
län kan samverka för att främja kompetensförsörjningen i länet, detta utifrån trippelhelix-modellen.

Vi uppskattar den tid ni tar er för att delta i den enskilda intervjun och ser fram emot att få höra hur 
ni  arbetar  med  samverkan  för  kompetensförsörjning.  Intervjun  som  beräknas  ta  max  i  timme 
kommet att spelas in. I sammanställningen av resultatet kommer det framgå vilken organisation som 
uttalat sig men namnet på respondenten kommer ej att skrivas ut då det är ett forskningsetiskt krav, 
konfidentialitetskravet. Däremot kommer respondentens befattning inom organisationen att anges. I 
enlighet  med samtyckeskravet  är  deltagandet frivilligt  och respondenten har  rätt  att avbryta sin 
medverkan  när  som helst.  Den  insamlade  informationen  kommer  enbart  att  användas  i  denna 
uppsats i enlighet med nyttjandekravet. För att även leva upp till informationskravet vill vi genom 
detta missivbrev, berätta om studiens syfte.

Syftet  med  uppsatsen  är  att  utifrån  aktuella  aktörers  perspektiv  beskriva  hur  samverkan  för 
kompetensförsörjning ser ut inom Västmanlands län samt hur den kan utvecklas. Då vi finner er 
organisation väldigt intressant  vill  vi  gärna lära oss mer om hur ni arbetar  med samverkan för 
kompetensförsörjning.

Resultat kommer att redovisas genom att den färdiga uppsatsen skickas till Er samt publiceras på 
forskningsdatabasen Diva, efter att den har examinerats.

Om ni har funderingar kring studien eller intervjun så kan ni nå oss på telefon eller mail.

Jessica: 070-xxx xx xx xx@student.mdh.se

Madeleine: 070-xxx xx xx  xx@student.mdh.se

Vi tackar på förhand för Er medverkan!

Med vänlig hälsning

Jessica Edström och Madeleine Olsson
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Intervjuguide

Bakgrundsfrågor

Kan du beskriva organisationen du jobbar i?

Hur kom det sig att du började arbeta i organisationen?

Hur länge har du arbetat i organisationen?

Vilken befattning har du idag? 

Vad innebär det dagliga arbetet i din befattning? 

Mismatch

Idag råder en mismatch i Västmanlands län, det finns många jobbsökande men ändå en brist på 

efterfrågad kompetens, hur anser ni att detta problem bör lösas?

Vad kan er organisation göra för att bidra till att minska mismatchen i Västmanlands län?

Kompetensförsörjning

Vad är kompetensförsörjning för er?

Hur arbetar ni med kompetensförsörjningen i er organisation?

Vad kan er organisation bidra med för att förbättra Västmanlands läns kompetensförsörjning?

Samverkan för kompetensförsörjning i dagsläget

Hur arbetar ni med samverkan för kompetensförsörjning?

Vilken är Er roll i den samverkan?

Vilka aktörer samverkar ni med för kompetensförsörjning?

Vilken roll har de ni samverkar med?

Hur har rollfördelningen för samverkan för kompetensförsörjning förändrats med tiden?

Hur kommer det sig att ni började samverka för kompetensförsörjning med de andra parterna?

Vad upplever ni att ni vinner på att samverka med de andra parterna?

Vad upplever ni att ni bidrar med till de andra parterna i samverkan?

Vilka faktorer påverkar er samverkan med de andra parterna?

Vad i samverkan för kompetensförsörjning fungerar bra?

Vad i samverkan för kompetensförsörjning fungerar sämre?

Samverkan för kompetensförsörjning i framtiden

Vilken roll i samverkan för kompetensförsörjning skulle ni vilja ha?



Hur önskar ni att samverkan för kompetensförsörjning såg ut?

Vilken aktör önskar ni deltog i samverkan för kompetensförsörjning?

Hur kan samverkan för kompetensförsörjning utvecklas i framtiden så att den på sikt bidrar till att 

minska mismatchen av den efterfrågade kompetensen och den kompetens som arbetsmarknaden 

besitter?

Hur ser era planer för samverkan för kompetensförsörjning ut i framtiden?

Tilläggsfrågor till Västerås science park som specifikt arbetar med trippelhelix-modellen

På vilket sätt arbetar ni med trippelhelix-modellen för samverkan?

Hur påverkar trippelhelix-modellen ert dagliga arbete med samverkan för kompetensförsörjning?

Vilka andra modeller för samverkan har ni övervägt att arbeta utifrån?
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