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Sammanfattning 
Som ett resultat av dagens konkurrenssituation världen över har ökade krav på såväl snabba 

utvecklingsresultat som forskningsresultat uppstått. Både universitet/högskolor och företag 

inser mer och mer vikten av ett fungerande och välutvecklat samarbete. En nära samverkan 

och god kommunikation mellan universitet/högskolor och näringsliv har i många studier visat 

sig vara mycket viktigt för utvecklingen av näringslivet och kunskapsöverföringen. 
 

 

Syftet med denna studie var att undersöka hur kommunikationen och  samverkan mellan 

universitet/högskolor och näringsliv kan utvecklas och stärka med utgångspunkt i innovativa 

tankesätt. För att först identifiera problemen studerade författarna hur kommunikationen och 

samarbetet ser ut idag mellan de  två parterna, vad det är som inte fungerar samt hur de 

befintliga verktygen för kommunikation och samverkan ser ut idag. 
 

 

Studien genomfördes utifrån en kvalitativ ansats och den empiriska informationen har primärt 

baserats på intervjuer med representanter både från högskolor/universitet och näringsliv, men 

också genom en mindre omvärldsanalys samt författarnas egna erfarenheter inom ämnet. 
 

 

Resultaten indikerar att bristerna som upplevs dels rör själva upprättandet av samarbetet men 

också  kommunikationens kvalitet, bland annat i form av återkoppling på det utförda. Det 

tycks  också  vara  svårt  att  uppnå  en  hög  grad  av  win  win-situation  som  ett  resultat  av 

samarbetet. Den part som i stor utsträckning anser att kommunikationen och samarbetet inte 

fungerar är studenterna. Ingen av de  responderande parterna ser den fulla potentialen i att 

samverka med varandra, trots att det finns många motiv och mycket att vinna på ett samarbete 

visar empirin att parterna fokuserar på specifikt ett motiv var; studenterna uppger att det de 

vill få ut av ett samarbete är möjlighet till jobb efter utbildningen och representanterna från 

äringslivet delger att de ser studenterna och högskolor/universitet som en rekryteringskanal. 

De befintliga verktygen för kommunikation fungerar i mycket begränsad utsträckning enligt 

studenterna. 
 

 

Författarna har som ett resultat av detta examensarbete genererat ett förslag som svar på de 

upplevda   problemen  om  hur  kommunikationen  skulle  kunna  förbättras.   Dessa  idéer 

presenteras i kapitlet om förbättringsförslag. 
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Abstract 
As a result of today's competitive situation, the demand on the rapid development of research 

results has  increased.  Both universities and companies are realizing the importance of a 

functioning and well-developed cooperation. A close collaboration and good communication 

between universities and the business community has in many studies been shown to be very 

important for business development and knowledge transfer. 
 

 

The purpose of this study was to examine how communication and collaboration between 

universities and industry can be developed and strengthen on the basis of innovative thinking. 

In order to initially identify the perceived problems the authors studied how communication 

and cooperation manifests itself today between the two parties, what does not work, and how 

the existing tools for communication and collaboration look like today. 
 

 

The study  was  conducted  based  on  a  qualitative  approach  and  the  empirical  data  have 

primarily been based on interviews with representatives from both universities and industry, 

but also by a smaller environmental scanning and the authors' own experience. 
 

 

The results indicate that the perceived deficiencies concern the establishment of cooperation 

but also the communication quality, for instance the feedback on the performed. There also 

appears to be difficult to achieve a high degree of win win situation as a result of cooperation. 
 

 

The part who believes that it does not work is the students. None of the responding parties 

seems to see the full potential of interacting with each other; although there are many reasons 

and much to gain from a partnership the empirical data shows that the parties focus on only 

two motives for cooperation. The students focus on the opportunity for jobs after graduation 

and the representatives from the companies see the universities as a recruitment channel. The 

existing tools for communication seem to work in a very limited extent. 
 

 

The authors have as a result of this thesis generated a proposal of how communication could 

be improved in order to respond to the perceived problems. These ideas are presented in the 

section of suggestions for improvement. 
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Förord 
Det här examensarbetet är det sista momentet i vår innovationsutbildning vid Mälardalens 

högskola. Vi vill i förordet passa på att tacka alla som gjorde dess genomförande möjligt. 
 

 

Först och främst vill vi tacka våra respondenter som med stort tålamod bidragit med många 

svar på våra frågor och funderingar under flera omgångar. Ett tack ska även vår handledare 

Petra Edoff ha, som fyllt en  funktion som bollplank under processens gång och som flera 

gånger givit oss värdefull input. 
 

 

Avslutningsvis vill vi även tacka varandra för en intressant men många gånger krokig process 

som ledde fram till slutförandet av detta examensarbete. 
 

 

Erik Aoun och Kristian Sallay Lindblom, Eskilstuna 2013 
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1 Inledning 
Under detta kapitel presenteras bakgrunden till det aktuella examensarbetet. Bakgrunden 

leder vidare till en problematisering som i sin tur ligger till grund för examensarbetets syfte. 

Avslutningsvis presenteras de avgränsningar som har gjorts och författarnas 

innovationsbidrag. 

 

1.1 Bakgrund 
Som ett resultat av dagens konkurrenssituation världen över har ökade krav på såväl snabba 

utvecklingsresultat som forskningsresultat uppstått. Både universitet/högskolor och företag 

inser mer och mer vikten av ett fungerande och välutvecklat samarbete.
1  

En nära samverkan 

och god kommunikation mellan universitet/högskolor och näringsliv har i många studier visat 

sig vara mycket viktigt för utvecklingen av näringslivet och kunskapsöverföringen. Professorn 

Edwin Mansfield påvisar genom sina empiriska studier bland annat att ett flertal av USA’s 

innovationer skulle ha dröjt minst 5 år att genomföra om det inte hade varit för forskning 

inom universiteten.
2
 

 

 

Universiteten kan dra stor nytta av samverkan med näringslivet samtidigt som företagen 

gynnas   och   kunskapsöverföringen   blir  en   gemensam   nämnare  för   båda  parter.  Det 

förekommer idag en relativt bra kommunikation mellan olika aktörer inom näringslivet. För 

att exemplifiera några av många exempel kan  samverkan och den starka kommunikationen 

mellan Ericsson och Sony nämnas. Även Fiat och Gucci som sammanslagit för att ta fram en 

modell som tilltalar en målgrupp som båda parterna vill attrahera. De båda  aktörerna är 

mycket framgångsrika inom sina områden och har förstått vikten av skärningspunkter, i det 

här fallet design och teknik.
3   

Företag inom näringslivet drar i stor utsträckning nytta av 

varandras kunskapsutbyte för att skapa ett mer innovativt förhållningssätt. Bidault & Castello 

menar att tillit mellan parterna behövs för ett lyckat samarbete och för att en innovation skall 

kunna bli till verklighet.
4  

Även  Blomqvist, Hurmelinna & Seppänen pekar på vikten av att 

just tillit finns mellan de olika parterna för bästa  möjliga utgång i samarbetet.
5   

Vi ser där 

möjligheten i ett skapande av ett värdenätverk där kunskapsutbyte står som huvudkomponent. 

Skulle då inte en bättre kommunikation mellan universiteten och aktörer inom  näringslivet 

fungera och leda till innovativa förutsättningar? Genom att skapa innovativa värdeskapande 

nätverk och stärkt kommunikation mellan universiteten och näringslivet kan det främja båda 

aktörerna  och  resultera  i  att  studenterna  skaffar  erfarenheter  om  hur  man  opererar  i  en 

organisation i praktiken samt att näringslivet får rätt kunskapsöverföring.
6

 

 

1.2 Problemformulering/frågeställning 
Problemet  bottnar  i  att  kommunikationen  mellan  universitet  och  näringslivet  inte  är 

färdigutvecklat.  Vi  ser att det finns mycket att förbättra inom detta område att just stärka 

 
1  Azaroff (1982) 
2  Mansfield (1998) 
3  Fiats webbplats (2012) 
4  Bidault & Castello (2010) 
5  Blomqvist, Hurmelinna & Seppänen (2004) 
6  

Slotte&Tynjälä (2003) 
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kommunikation och värdeskapande mellan dessa två parter. I detta examensarbete kommer vi 

att behandla följande frågeställningar: Studiens huvudforskningsfråga är:  

 Hur kan man med hjälp av en innovativ arbetsmodell stärka kommunikationen och 

samverkan mellan universitet/högskola och näringsliv? 
 

o Hur ser kommunikationen och samverkan ut idag mellan de två parterna? 
 

 

o Om brister finns, vad är det som inte fungerar? 
 

 

o Hur ser de befintliga verktygen för kommunikation ut idag och hur upplever 

studenter att dessa fungerar? 
 

 

o Hur skulle man med hjälp av brainstorming och GSI-modellen kunna stärka      

kommunikationen och samverkan mellan universitet och näringsliv på ett sätt 

där båda parter gynnas? 

 
 

1.3 Studiens syfte 
Detta examensarbete syftar till att undersöka hur kommunikationen och samverkan mellan 

universitet/högskolor och näringsliv kan utvecklas och stärkas med utgångspunkt i innovativa 

tankesätt. 
 

1.4 Avgränsningar 
  Vi har avgränsat oss till att undersöka hur kommunikationen och samverkan mellan tre     

universitet/högskolor och näringslivet ser ut och hur detta kan utvecklas. 

 

1.5 Motivering 
Motiveringen till val av ämne grundar sig i författarnas intresse. Under vår utbildning har vi 

uppmärksammat  att kommunikationen inte alltid varit den bästa mellan högskolan och det 

omgivande  näringslivet.  Efter  att  ha  identifierat  några  problemfaktorer  vill  vi  med  våra 

kunskaper inom innovation presentera ett koncept som skulle kunna vara realistiskt och fullt 

implementerbara förslag för att stärka denna samverkan. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 
  
                         
  
  
                                                



1.6 Disposition 
Inledning:   I   detta   kapitel   presenteras   bakgrunden   till   det   aktuella   examensarbetet. 

Bakgrunden   leder  vidare  till  en  problematisering  som  i  sin  tur  ligger  till  grund  för 

examensarbetets  syfte.  Sedan  presenteras  avgränsningar  som  har  gjorts,  motivering  och 

slutligen då denna disposition. 
 

Metod: I följande kapitel beskriver författarna den metodik som använts för att kunna besvara 

frågeställningarna.  Författarna för här även en diskussion kring den valda metodiken och 

eventuella konsekvenser av denna. 
 

Teori:  I detta kapitel  presenteras  för studien  relevant  teori. Vi  inleder med att  klargöra 

centrala begrepp för att ge läsaren en teorigrund att förhålla sig till under resten av läsningen. 
 
 

  Empiri:  I  det  här  kapitlet  presenterar  vi  informationen  från  våra  respondenter  som 

framkommit under intervjuernas gång samt en mindre omvärldsanalys. Detta kapitel och det 

föregående teorikapitlet kommer i nästa kapitel att vävas samman i en analys. 
 

Analys: I detta kapitel ställer vi vår teori mot den insamlade empirin i syfte att analysera och 

diskutera skillnader och likheter. 
 

Diskussion och slutsatser: I detta kapitel återgår författarna till studiens syfte och för en 

diskussion kring det som framkommit. Här presenteras också de slutsatser som kan dras som 

ett resultat av studien. 
 

Förbättringsförslag: I detta avslutande kapitel presenteras författarnas förbättringsförslag 

med utgångspunkt i de problem som uppmärksammats under arbetets gång. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                          
                                                        Figur 1: Författarnas egen illustration av examensarbetets disposition. 
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2 Metod 
I  följande  kapitel  beskriver  författarna  den  metodik  som  använts  för  att  kunna  besvara 

frågeställningen.  Författarna  för  här  även  en  diskussion  kring  den  valda  metodiken  och 

eventuella konsekvenser av denna. 

 

2.1 Forskningsansats 
Vår studie har utförts genom en kvalitativ metod, vilket kan sägas är en metod då forskaren 

ämnar beskriva hur något ter sig ur ett helhetsperspektiv.
7 

Även om vi har så mycket som elva 

olika respondenter och man vid  en första anblick skulle kunna tro att det  därmed är en 

kvantitativ studie, så är våra frågor så pass djupgående att vi anser att studien är kvalitativ. 

Vetenskapligt arbete följer vanligtvis två linjer som antingen är den induktiva linjen eller den 

deduktiva linjen. Vid den deduktiva linjen ligger fokus på generering av teorier (man utgår 

från befintliga teorier som man vill undersöka i verkligheten). Den induktiva linjen handlar 

om att man utgår från empiri, det vill säga egna erfarenheter och där efter sammanväver dessa 

med teori. Vi har använt oss av en kombination av dessa linjer: abduktion. När man arbetar på 

detta sätt sker en växelverkan mellan egna erfarenheter (empiri)  och teori under arbetets 

gång
8
, och det är således så vi har arbetat. 

 

2.2 Urval 
Vårt empiriska avsnitt är baserat på både våra egna erfarenheter som studenter men också på 

intervjuer med elva respondenter. Dessa respondenter har en relevant bakgrund för att kunna 

vara intressant för just vi undersöker. Respondenterna bor på olika orter i landet och har en 

varierande ålder mellan 22-54 år.  Vi har  valt att intervjua både kvinnor och män. Studien 

handlar om kommunikation, samverkan och om att skapa värde  mellan universitet och 

näringsliv därför har det förefallit naturligt att våra respondenter har just denna bakgrund. 
 

2.3 Litteraturstudie 
Vår litteraturstudie påbörjades  tidigt  och  har utgjort  en  viktig  grund för hela processen. 

Litteraturstudien omfattade i huvudsak innovationsrelaterad litteratur då det är högst relevant 

för att kunna besvara studiens frågeställning. Även om vi som författare under vår utbildning 

har  kunskap  inom  innovation  anser  vi  att  det  är  viktigt  att  hänvisa  till  vedertagna  och 

respekterade källor, exempelvis Tidd & Bessant samt Hamrefors. Vi har även använt oss av 

vetenskapliga artiklar som är kopplade till ämnet samt använt oss av  metodböcker  för att 

kunna genomföra vår studie på ett så optimalt sätt som möjligt. 
 

2.4 Metod för datainsamling 
Den primära metoden för vår informationsinsamling har varit intervjuer. Innan vi genomförde 

intervjuerna har vi varit noggranna med att klargöra vad problemområdet och syftet är då det i 

en av de använda metodböckerna beskrivs som något viktigt vid intervjuer.
9  

För att försöka 

undvika missförstånd som på grund av den mänskliga faktorn kan uppstå vid intervjuer har vi 

båda   fört   anteckningar   under   intervjuernas gång   i   de   fall   det   inte   rört   sig   om 

mailkorrespondens, för att öka chansen att uppfatta det delgivna på ett korrekt sätt. 
 

7  Olsson & Sörensen (2011) 
8  Ibid 
9  

Ibid 
 

4 



2.5 Metod för analys av informationen 
Metod för analys är den metod man använder när man ställer samman och gör en bedömning av 

materialet  från  informationsinsamlingen och ställer detta mot vetenskapliga teorier.10  Innan vi 

genomförde intervjuerna, det vill säga innan vi samlade in informationen skapade vi en teoretisk 

grund för att sedan  jämföra  empirin emot. Vi har tolkat den information vi delgivits på ett så 

kritiskt sätt som möjligt för att skapa ett hållbart och trovärdigt arbete. 

 

2.6 Forskningsetik 
Något vi tidigt i vår process ansett varit viktigt är att få så trovärdiga och bra resultat som 

möjligt var att skydda respondenternas identitet. Med utgångspunkt från oss själva vet vi att 

man ofta svarar mer öppet och  ärligt på frågor om man inte på något sätt hängs ut för 

offentligheten utan kan få tycka till och ha sina åsikter utan att kunna bli konfronterad om det. 

Detta gjorde att vi började göra research om forskningsetik och  fann då Vetenskapsrådets 

hemsida med tips och forskningsetiska principer när det gäller hantering av  information, 

konfidentialitet och nyttjande. Efter att ha tagit del av dessa har vi utformat vår studie mycket 

utefter det och detta har resulterat i att våra respondenter har blivit väl informerade om 

studiens syfte, och att de har rätt att kontakta oss författare om vi publicerar något de inte har 

sagt eller för eventuella förtydliganden. Konfidentialitet handlar i det här sammanhanget om 

att personlig information som direkt kan härledas till respondenterna inte ska presenteras. För 

att  möta  detta  krav  har  vi  valt  att  inte  publicera  några  namn  utan  endast  ålder  och 

sysselsättning. All insamlad information kommer endast användas just för detta 

examensarbetes syfte och inte att spridas. 
 

2.7 Kritik mot den valda metoden 
När personliga intervjuer används som informationsinsamlingsmetod är det viktigt att ha ett 

kritiskt förhållningssätt eftersom svaren kan präglas av respondenternas egna intressen. När 

man använder denna metod är vi också medvetna om att studiens empiriska del enbart baseras 

på vad andra människor säger och att  missförstånd/feltolkningar kan uppstå. Under denna 

rubrik tänker vi även ta upp lite om vår studies validitet och reliabilitet. Termen validitet står 

för i vilken grad man verkligen undersöker det man har tänkt undersöka. Man delar ofta upp 

validitet i två undertermer: inre validitet och yttre validitet. Inre validitet rör giltigheten i ett 

påstående, det vanligaste sättet att bedöma den inre validiteten i en studie är att titta på om det 

finns ett samband mellan teori och empiri.
11

 

 
Vi har försökt att utforma vårt teoriavsnitt genom att utgå från problemformuleringen och 

syftet för att  denna ska stämma så bra överens som möjligt med teorin. En studiens yttre 

validitet handlar kort sagt om till vilken grad man kan dra generella slutsatser om det man har 

undersökt. Vi anser inte att vår yttre validitet är  speciellt hög eftersom det endast är 11 

tillfrågade personer och våra resultat kan bero på många olika faktorer, därför tror vi inte att 

vårt resultat kan bilda allmän teori, men däremot ge vidare forskning ett spår att följa upp och 

undersöka vidare. 
 
 
 
 

10  
Denscombe (2000) 

11  
Paulsson (1999) 
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2.8 Projektdagbok som en del av arbetet 
Under arbetets process har vi som författare skrivit varsin projektdagbok. Den har för oss fungerat 

som  bollplank  och  ett  slags  planeringsinstrument.  I  projektdagböckerna  har  vi  bland  annat 

diskuterat och reflekterat hur vi ska göra för att komma vidare då vi vid ett par tillfällen har känt 

oss låsta i processen och arbetets framfart har gått trögt. 

 

2.9 Innovativa arbetsmodeller 
Under processens gång och framförallt efter att vi tagit del av den empiriska datan har vi 

använt oss av två innovationsmodeller för att slutligen kunna presentera förbättringsförslag i 

form av ett innovationsbidrag relaterat till vår forskningsfråga. Dessa arbetssätt är något vi har 

arbetat med tidigare under vår  innovationsutbildning och något vi vet fungerar bra när det 

gäller  att  komma  fram  till  lösningar.  När  vi  hade  identifierat  problemet  började  vi  vår 

brainstorming  som  gick  ut  på  att  identifiera  möjligheter   men   inte  utvärdera  dem.  I 

brainstormingfasen brukar man inte ha en färdig produkt/idé utan man ser  denna kreativa 

övning mer som en möjlighet till värdefull input.12     Vi lät kreativiten flöda och såg till att 

inte kritisera  varandras  idéer.  Post  it-lappar  och  ett  öppet  sinne  var  det  rent  

praktiska tillvägagångssättet för vår brainstormingsession. 
 

Efter att vi hade ett flertal tankar om möjligheter att förbättra kommunikationen, det vill säga, 

möjlighet att presentera ett förslag som skulle komma att besvara vår forskningsfråga på bästa 

sätt så använde vi oss av en annan innovationsmodell som förkortat ofta benämns som GSI. 

Detta står för Generate, Select, Implement  och det första steget handlar kortfattat om att 

genererar idéer och innovationsmöjligheter. Detta skulle man till viss del kunna likna vid våra 

brainstormingsessioner, men sedan tog vi detta till en ny nivå; när vi genererat några idéer 

behövde vi börja utvärdera dem, det vill säga bestämma oss för vilka idéer vi ansåg hade mest 

potentia. Det tredje och sista steget, Implement, är det steg där man ska implementera sin 

idé/sina idéer, förenklat kan man säga att man gör verklighet av sina idéer, vilket kopplat till 

detta arbete blir det faktum att det beskrivs och utvecklas i våra förbättringsförslag. Som ett 

steg i denna fas kontaktade vi även respondenterna för att få ytterligare input och synpunkter 

på om de såg förbättringsförslaget som en potentiell lösning på de upplevda problemen. 
 

Man kan vid första anblicken tycka att dessa två modeller (brainstorming respektive GSI) är 

likadana men så är inte fallet. Det som främst skiljer dessa åt är att brainstorming är på en mer 

abstrakt nivå där idégenereringen står i fokus men det är inte säkert att man kommer att göra 

verklighet av någon idé. GSI-modellen är mer konkret där man i slutändan implementerar en 

(eller flera) av de valda idéerna som har valts ut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12  
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I metodavsnittet(avsnitt 2) beskrev vi de två innovationsmodeller som vi använt oss av för 

att finna en potentiell lösning. Nedan illustreras vår arbetsprocess för att klargöra hur vägen 

fram till vårt förbättringsförslag har sett ut. Processen har gått varv på varv, fram och tillbaka 

och har inte sett ut i total enlighet med GSI-modellen då vi många gånger har återgått till 

tidigare steg, exempelvis har vi under processens gång återgått till respondenterna, 

ytterligare brainstormingsessioner och även teori när vi har behövt ytterligare input för att ta 

oss vidare. Delmomentet implementering innebär i denna kontext framtagandet av vårt 

forskningsbidrag. 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Figur 2: Författarnas egen illustration av arbetsprocessen. 
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3 Teoretisk referensram 
I detta kapitel kommer relevant teori att presenteras. Vi inleder med att klargöra centrala 

begrepp för att ge läsaren en teorigrund att förhålla sig till under resten av läsningen. 

 

3.1 Centrala begrepp 
3.1.1 Näringsliv 

Begreppet   näringsliv   används   generellt   som   ett   sammanfattande   ord   för   de   många 

värdeskapande   verksamheter  som  finns  inom  ett  visst  område;  en  benämning  på  de 

produktionsprocesser  som   genererar  tjänster  och  varor  för  försäljning.  Näringsliv  kan 

innefatta såväl offentliga som privata företag eller föreningar.
13

 

 

3.1.2 Win win-situation 

En win win-situation är den situation som uppstår när båda parter, och inte bara en part, i en 

förhandling eller ett samarbete kommer att tjäna på genomförandet. En nyckelaspekt är att de 

båda parterna ska finna en ömsesidig nytta och eget intresse i samarbetet. 
 

3.1.3 Innovation 

Ordet innovation härstammar från latinets innovare som betyder förnyelse. Med sin grund i 

detta finns det åtskilliga teoretiker som definierar innovation på olika sätt eftersom det kan 

yttra sig på olika sätt; från rent produkttekniska ”hårda” innovationer till innovativa processer, 

vilket kan beskriva som innovationens  ”mjukvara”. Vi har valt att presentera och beskriva 

innovation på det sätt som passar vår studie bäst, vilket är den mjukare delen. Kännetecken 

för framgångsrika företag är förmågan att hantera innovation och dess tillhörande processer.
14

 

Hamrefors menar att dagens företag är helt beroende av sin innovationsförmåga, de måste 

förstå hur den egna förmågan kan användas i ett nytt sammanhang.
15 

Även Tidd och Bessant 

hävdar att det som blir  avgörande för företagens överlevnad idag är förändringar och en 

positiv inställning till förnyelse då vi lever i ett samhälle där bland annat produktlivscyklerna 

blir allt kortare.
16 

Innovation beskrivs också som strategi och handling, och hur dessa kreativa 

idéer kan implementeras i företag/organisationer så att det tillför värde till organisationen.
17

 

 

3.1.4 Kommunikation 

Ordet  kommunikation  härstammar  från  latinets  communicatio  som  i  första  hand  betyder 

ömsesidigt  utbyte.  Kommunikation kräver dels ett språk eller en kod i vilken den önskade 

informationen uttrycks, men också en fysisk kanal i vilken informationen överförs.
18

 

 

3.2 Samverkan mellan universitet och näringsliv 
3.2.1 Motiv till samverkan 

Dagens konkurrenssituation världen över har lett till ökade krav på snabba utvecklings- och 

forskningsresultat  och på grund av detta har både universitet/högskolor och företag insett 

vikten  av  ett  fungerande  samarbetet  parterna  emellan.
19   

Det  finns  en  speciellt  inriktad 

 
13  Nationalencyklopedins webbplats (2012a) 
14  Tidd & Bessant (2009) 
15  Hamrefors (2009) 
16  Tidd & Bessant (2009) 
17  Ibid 
18  Nationalencyklopedins webbplats (2012b) 
19  
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forskning som ofta benämns UIC (University-Industry Collaboation) som har ökat avsevärt på 

sistone. Genom att figurera i ett starkt nätverk kan båda parterna utnyttja varandras styrkor 

och såväl öka antalet nya  innovationer som utforska nya områden. Företag figurerar ofta 

redan i ett nätverk som består att bland annat leverantörer och kunder, men genom att även 

skapa samarbete och ha en bra kommunikation med universitet och högskolor ökar företaget 

sina  chanser  för  utveckling.
20   

Nedan  illustrerar  vi  fler  motiv  till  samarbete  från  både 

näringslivets och högskolans perspektiv: 
 

 
Figur 3: Författarnas egen illustration baserad på Azaroff (1982) 

 
 

 
3.2.2 Hinder för god kommunikation och samarbete 

Precis som det finns motiv för att samarbete finns det även hinder. Högskolan och näringslivet 

har väldigt olika kulturer, vilket yttrar sig genom det språk man använder, att man har olika 

mål och uppdrag samt riktlinjer  och tidsperspektiv som skiljer sig åt. Dessa skillnader kan 

leda till besvikelser från de olika parterna om förväntningarna är oklara och kan även leda till 

konflikter. Det finns i huvudsak tre kategorier av hinder för samarbete mellan näringslivet och 

högskolan; kulturella, institutionella och operativa hinder. De kulturella  hindren nämndes 

ovan, och de institutionella hindren består av olika arbetsnatur, ett exempel på detta är att 

högskolor  ofta  är  mer  engagerade  inom  grundläggande  research  med  abstrakta  mål  medan 

företagen arbetar med mer klara direktiv. En annan viktig skillnad är att företagen ofta har och ser 
 

 
20  

Azaroff (1982) 
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mer  kortsiktigt  på  sina  mål,  till  exempel  granskas  vinster  flera  gånger  under  åren  medan 

akademiska resultat ses över mer sällan. 
 

Operativa hinder innebär brist på kunskap om den andra partens processer, högskolor är ofta mer 

byråkratiska  än vad näringslivet är och på grund av detta kan mycket skilja sig; till exempel 

utformningen  och  utförandet  av  en  uppgift.  Exempelvis  är  en  doktorand  eller  forskare  på 

högskolan ofta mycket mer villig att jobba övertid om så krävs för att hålla en deadline än vad en 

anställd på ett företag är.21
 

 

 
 
 

 
 

Citat 1: Svenskt näringsliv: Fjelkner & Lindsö (2003) 
 

 
 
 

3.2.2 Kommunikationens komponenter 

Kaufmann & Kaufmann belyser kommunikationens olika komponenter kodning, 

kommunikationskanal, avkodning och återkoppling. För att summera dessa komponenter så 

kan  man  säga  att  det  är  viktigt  att  man  som  organisation  kodar  sin  information  så  att 

mottagaren med enkelhet kan förstå den. Det är viktigt att budskapet som sänds är så exakt 

som möjligt för att undvika några missförstånd.
22

 

 

Avkodningen sker när mottagaren mottagit budskapet. Här finns utrymme för olika tolkningar 

och mottagaren får många gånger läsa mellan raderna. Återkopplingen är den sista 

komponenten och i detta skede överför mottagen ett nytt budskap till den ursprungliga källan. 

Författarna varnar här för så kallade ”störningar” (bristande koncentrationsförmåga, språkliga 

skillnader etc). Detta påvisar komplexiteten i en kommunikation mellan två parter. Mycket kan gå 

fel och misstolkas under kommunikationsprocessens gång.23
 

 

 
 
 

21  Rohrbeck & Heinrich (2006) 
22  Kaufmann&Kaufmann (2005) 
23  

Ibid 
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3.3 För studien relevanta innovationsteorier 
3.3.1 Värdeskapande nätverk 

Värdeskapande nätverk anses vara ett innovativt arbetssätt. De aktörer som förstår relevansen 

av att samtänka  genom värdeskapande nätverk kan dra väsentlig nytta av det i sitt eget 

relationsbygge.
24  

Nätverk består  av  relationer av olika styrka, där både starka och mindre 

starka relationer har betydelse. Tidigare ansåg många organisationer att man kan hantera sin 

organisation separerad från sin kontext men enligt Hamrefors har utvecklingen de senaste 20 

åren gått i en annan riktning där man i allt större utsträckning insett betydelsen av kunskap 

som produktionsfaktor.
25 

En andra faktor som Hamrefors tar upp i sin bok är tillkomsten av 

informations- och kommunikationsteknologi (ICT). Datornätverken har vuxit till sig och fört 

människor närmare varandra. Internet har bidragit till att skaffa kunskap eller människor med 

viss  kunskap  på  ett  mycket  snabbare  och   enklare  sätt.  Effekten  av  den  teknologiska 

utvecklingen är enligt författaren att transparensen ökar väsentligt därför minskar tiden för 

exponering och informationen blir en färskvara. 
 

3.3.2 Värdekedja kontra värdenätverk 

En värdekedja  beskriver  hur  ett  värde  skapas  inom  en  organisation  eller  mellan  olika 

organisationer genom ett samarbete som liknar en stafett: A-B-C-D-Kund. A gör något som B 

sedan utvecklar vidare som C sedan förädlar ytterligare. Efter flera sådana led når produkten 

eller tjänsten en slutgiltig destination där någon konsumerar värdet av det som har skapats. Ett 

värdenätverk ser annorlunda ut och är enligt Hamrefors ett mer komplext nätverk. I ett sådant 

nätverk blir alla aktörer mer beroende av varandra för att kunna skapa värde.
26

 

 

 
 

Figur 4: Värdekedja och värdenätverk.(Hamrefors, 2009) 

 

Osäkerheten om vad framtiden har att erbjuda i form av möjligheter och hot ökar. En effekt av 

detta är att den upplevda tidshastigheten ökar vilket för somliga aktörer kan orsaka problem 

medan för andra utgör möjligheter. Det som avgör om man ser möjligheter eller problem är 

enligt Hamrefors om man lyckas positionera sig rätt i nätverket. 
 
 

24  
Hamrefors (2009) 

25  Ibid 
26  

Ibid 
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Arbetet med att positionera sig rätt i värdenätverket blir en central uppgift för organisationens 

ledning.  Det  handlar  i  korthet  om  att  utveckla  en  idé  om  vilken  position  som  passar 

organisationen bäst inom nätverket samt att utveckla förmågan att påverka de andra aktörerna 

i nätverket att efterfråga just en sådan  position. Slutligen handlar det om att själva som 

organisation verka på ett kraftfullt och proaktivt sätt i den position man uppnår.
27

 

 

Författaren talar vidare om att vikten att bestämma sig för om man skall vara en first mover 

eller en second mover. Skillnaden mellan dessa är att en first mover bryter ny mark och tar en 

större risk genom att satsa på  något som ingen annan gjort tidigare. Fördelen med denna 

positionering  är  att  om  det  lyckas  så  har  en  stor  potential  för  att  skapa  ett  tillfälle  för 

värde/affär.
28 

Nackdelen är i det här fallet att man inte vet om det kommer att lyckas eller inte 

eftersom ingen tillgänglig information finns. För en second mover är situationen den motsatta; 

potentialen för att  en affär eller värde kommer till stånd är begränsad eftersom andra har 

hunnit  före,  men sannolikheten att  kunna skapa värde ur en  befintlig  potential  är större 

eftersom man som second mover kan dra nytta av befintlig kunskap som redan utvecklats.
29

 

 

3.3.3 Förändringsfrämjande samarbete 

Förändringsarbete kan  beskrivas  som  aktiviteter  för att  ändra,  utveckla  eller ombilda ett 

socialt system.  Det  som ofta är utgångspunkten för förändringsarbete är upplevda problem. 

Förändringsarbete utförs vanligtvis av en eller flera experter som ämnar undersöka problemet 

och föreslå åtgärder, de kan eventuellt också genomföra åtgärderna. Hamrefors och Landqvist 

menar att för att ett system ska kunna genomgå en förändring och skapa förutsättningar för 

kreativitet och innovation måste det finnas en balans mellan ordning och kaos. Denna balans 

mellan ordning och kaos benämns som kaosteori och tesen i teorin är att utveckling  sker i 

gränslandet mellan kaos och ordning. Ordning står för att situationen får en begriplig mening 

och kaos står för förändringskraft. Om någon av dessa faktorer tar över hand kan förändringen 

gå förlorad, men när  jämvikten mellan dem uppstår möjligheten till innovationsfrämjande 

arbete.
30

 

 
Något  som  ofta  är  avgörande  för  en  innovationsprocess  är  arbetet  med  mångfald,  såväl 

yrkesmässig som kulturell. Ett arbetssätt som är mycket främjande för förändringsarbete och 

innovation är tvärfunktionella team, där människor med olika bakgrund, yrkeskompetens och 

bakgrund möts och integreras. Något som kan beskrivas som en stor käpp i innovations- och 

kreativitetshjulet  i  ett  samarbete  är  avsaknad  av  tillit,  där  medlemmarna inte känner sig 

bekväma.31  I ett samarbete mellan olika parter är feed back, även kallat för  återkoppling, en 

mycket  viktig  del  av  kommunikationen,  utan  feed  back  kan  den  positiva  upplevelsen  av 

samarbetet gå helt förlorad.32 En annan faktor som kan göra att ett samarbete inte blir optimalt är 

att vi människor av naturen drar oss till de människor som är så lika oss själva som möjligt, och vi 

upplever det som skrämmande att beblanda oss med människor som är olika oss själva.33
 

 

 
27  Hamrefors (2009) 
28  Ibid 
29  Ibid 
30  Hamrefors & Landqvist (2006) 
31  Thompson & Choi (2005) 
32  Nilsson (2005) 
33  

Johansson (2005) 
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4 Empiri 
I det här kapitlet presenterar vi inledningsvis en övergripande omvärldsanalys av dagsläget 

vad gäller  kommunikation mellan näringsliv och universitet/högskolor. Vidare presenteras 

den information från våra  respondenter som framkommit under intervjuernas gång. Detta 

kapitel och det tidigare teorikapitel kommer i nästa kapitel att vävas samman i en analys där 

vi ställer dem mot varandra. 

 

4.1 Nuläget 
4.1.1 Omvärldsanalys 

Idag finns drygt 50 högskolor i Sverige
34 

och det är mycket ovanligt att man på en högskola 

inte bedriver någon form av samarbete med det lokala näringslivet. På respektive högskolors 

hemsidor finns olika former av mötesplatser mellan studenter och näringsliv, där företag har 

chans att annonsera ut såväl  extrajobb som chans för studenter att skriva examensarbete i 

samarbete med företagen om företagen exempelvis har ett område de behöver veta mer inom. 

Högskoleverket rankar Mälardalens högskola i topp vad gäller samverkan med omvärlden.
35

 

 

I nedanstående tabell har vi sammanställt de verktyg för kommunikation som finns idag på de 

tre   högskolor/universitet  som  våra  respondenter  studerar  vid;   Linköpings  universitet, 

Stockholms universitet och Mälardalens högskola. 
 

 
 
 

 
 

Tabell 1: Författarnas egen bearbetning utifrån beskrivningar på respektive högskolas/universitets hemsida. 

 

Eftersom vi saknar inloggningsmöjligheter på samtliga skolor är det svårt att studera och 

jämföra i detalj,  men den information som går att se publikt är att samtliga skolor har ett 

alumnnätverk som är ett nätverk för examinerade studenter, där möjlighet till att hålla kontakt 

med  universitetet  och  tidigare  kursare  ges.  Det  finns  även  mötesplatser  (Karrärservice, 

Karrärtorget och Karriärcentrum) för näringslivet och studenter som är kostnadsfritt på alla tre 

hemsidor. 
 
 

 
34  Högskoleverkets webbplats (2012) 
35  

Mälardalens högskolas webbplats (2012) 
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4.1.2 Författarnas egna erfarenheter 

Av våra egna erfarenheter från vår studietid på Innovationsprogrammet vet vi att Mälardalens 

högskola  har  många  samarbeten  då  vi  själva  arbetat  i  en  del  projekt,  bland  annat  med 

Eskilstuna Energi och Miljö under första året. Kursen idé- och konceptutveckling innefattade 

ytterligare en samverkan med bland annat Eskilstuna kommun. Vi tillsammans med övriga 

kursdeltagare utformade ett koncept och kom med förslag på vart den nya högskolan skulle 

komma att byggas. I slutskedet av kursen fick vi kännedom om att kommunen redan tagit ett 

konkret beslut angående placering av den nya högskolan. Vi tillsammans med övriga 

kursdeltagare kände oss åsidosatta det var uppenbart i denna samverkan att det inte togs någon 

hänsyn till studentperspektivet. Problemet för vår del som vi upplevt med dessa samarbeten är 

att vi har upplevt att företagen har tjänat mer på det än vad vi har. Vi upplever att det inte har 

uppstått någon verklig win-win-situation vid dessa tillfällen utan det känns mer som att vi har 

gjort arbete gratis åt dessa företag utan att ha fått något konkret tillbaka i form av chanser till 

framtida jobb. Visserligen lärde vi oss en hel del och tyckte att processen var rolig,  men  

som  sagt  så  är  vår  erfarenhet  att  företagen  man  arbetar  med  tjänar  mer  på samarbetet. 

Eftersom dessa arbeten utfördes av oss i stor grupp var det svårt för oss som enskilda 

individer att få chans att visa vad vi går för och faktiskt kan. En annan faktor som gjorde 

att vi inte upplevde  samarbetet som optimalt var att vi inte fick någon ordentlig 

återkoppling  eller  feedback  på  det  vi  faktiskt  utförde.  Hade  man  dessutom  beslutat  att 

förlägga alla dessa samarbeten under det sista året hade troligtvis vi studenter känt att vi har 

mer kött på benen i form av kunskaper och eftersom vi i det skedet snart ska ut i arbetslivet 

hade kanske motivationen bland oss studenter varit betydligt högre, att göra ett riktigt bra jobb 

och bygga upp seriösa koncept som också skulle komma att återbetalas i form av framtida 

jobb. Detta är våra egna erfarenheter vilka kommer att vidareutvecklas i diskussionsavsnittet.  
 

4.2 Respondenter 
Våra egna erfarenheter räcker inte till för att identifiera eventuella problem med hur det ser ut 

i dagsläget och därför valde vi att intervjua elva respondenter för att utreda hur de upplever 

samverkan och kommunikationen idag. Precis som det finns två sidor av ett mynt finns det 

också olika perspektiv på samarbeten mellan olika parter och vi har därför valt att intervjua 

både representanter från näringslivet och högskolor. Dock är antalet studenter något fler än 

antalet representanter från företag, men vår bedömning är att detta inte har någon  större 

betydelse för resultatet. 
 

Som  vi  nämnde  i  metodavsnittet(avsnitt.2)  har  vi  valt  att  arbeta  i  enlighet  med  

Vetenskapsrådets rekommendationer och därför kommer våra respondenters riktiga namn 

inte att presenteras men personernas bakgrund kommer att nämnas då vi anser att vi 

fortfarande arbetar i enlighet med rekommendationerna eftersom man inte kan härleda 

utsagorna till någon specifik person. 
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Respondent 1 är en 22 årig man som studerar till Civilekonom vid Linköpings universitet. 

Det som motiverar honom till att läsa på universitet är ”att skaffa sig ett bra jobb med bra 

lön när man är färdigexaminerad”. Han berättar att han under sin första vecka på universitet 

fick träffa högt uppsatta chefer  från Ericsson och H&M som gav honom och andra 

studenter inspiration.  ”De  nämnde  flera  gånger  att  de  har  kontakt  med  programmet  

för  att  vid utbildningens slut rekrytera de bästa studenterna som trainees på företaget.” Detta 

motiverade honom till att ta studierna på stort allvar och ser det som en möjlighet men 

samtidigt säger han att han tror att dessa chefer blivit anlitade av universitetet just för att 

motivera studenterna. På frågan om hur han upplever kommunikationen mellan universitet och 

näringslivet berättar han att  han   anser   att  bristen  inte  ligger  i  att   inspirera  

studenterna  utan  snarare  i  att marknadsföringen mot studenterna från näringslivets och 

skolans håll. Han berättar att han har studerat i ett år på universitet och att han inte blivit 

inbjuden till mer än ett event där olika företag hade en monterplats och  försökte ta kontakt 

med studenter. På frågan om vad han anser om de befintliga verktygen för interaktion 

exempelvis på universitetets hemsida svarar han att de inte fungerar något vidare då de 

sällan uppdateras.  Respondenten anser att ”det krävs mer från båda sidor för att studenter ska 

kunna få en bättre tillgänglighet till näringslivet och  dess  kontaktnät.”  Han  har  inget  

konkret  förslag  till  förbättring  men  anser  att  både universitet och näringslivet borde visa 

större intresse och kanske till med bjuda in studenter till föreläsningar utanför skolan som 

rör arbete i praktiken. Jag tror inte att det främst är brist på upprättande av samarbeten utan 

snarare att hålla i och göra någonting av det. ”Vi studenter behöver under vår utbildning 

precis som exempelvis lärarstudenter får göra, komma ut i det verkliga  arbetslivet  och  

utöva  våra  teoretiska  kunskaper  på  ett  praktiskt  sät”t.  ”Jag  som civilekonom saknar 

interaktion med de affärssystem som används på företag.” Citaten är hämtade från respondent 

1. 
 

 

Respondent 2 är en 26-årig kvinna som studerar företagsekonomi vid Stockholms universitet. 

Vid intervjutillfället är hon inne på sitt andra år och det som motiverar henne till att läsa på 

universitet är att  klättra i organisationer och tjäna bra med pengar. Hon anser att det är en 

trygghet i framtiden att ha en  examen från den här nivån. På frågan om hur hon upplever 

kommunikationen mellan universitetet och näringslivet säger hon att hon vid några enstaka 

tillfällen genom projektarbeten fått åka ut och ta del av näringslivet vardag men att detta bara 

varit under korta perioder och att det tyvärr inte gav henne så mycket som hon hade hoppats. 

Hon delger att hon skulle vilja få möjlighet till praktik så att man kan knyta lite  kontakter 

inför examen eftersom hon är rädd att hon senare ska stå där med examensbeviset i hand men 

inte ha knutit några värdefulla kontakter.” Idag är kontakter a och o, samtidigt som jag anser 

att det är en trygghet att ha universitetsexamen så vet jag också att verkligheten ser ut som så 

att det inte är en garanti för att få jobb”. ”Vid en närmare eftertanke tycker jag att vi har 

en stor brist på interaktion med näringslivet, vi studerar här för att få chans till jobb. Det 

känns som att det finns så mycket att göra för att stärka kommunikationen, ibland  blir vi 

studenter utnyttjade”.  
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”Vi är ofta av naturen problemlösningsorienterade och bara det faktum att vi valt att studera 

på denna nivån ger en indikation att vi är ambitiösa och har mycket att ge – men hur 

mycket får vi egentligen tillbaka av företagen när vi har arbetet i projekt? Man kan inte 

skylla bristerna enbart  på  näringslivet,  som  student  måste man vara  framåt  och  våga ta 

kontakt, men även om man vågar det upplever jag det som att man inte alltid vet var man ska 

ta  kontakt  med  företag.”  På  frågan  om  vad  hon  anser  om  de  befintliga  verktygen  för 

interaktion exempelvis på universitetets hemsida svarar hon att det går i perioder, ibland finns 

det annonser om extrajobb eller traineeplatser, men det är inte ofta och dessutom finns ingen 

direkt funktion där jag som student kan annonsera ut mina önskemål eller förfrågningar. Det 

är väldigt tidsödande att hitta företag där man kan göra sitt examensarbete, det är svårt att nå 

ut. Vi frågar studenten om det finns något med de befintliga verktygen för interaktion som 

hon anser inte fungerar optimalt, och hon svarar att ”det känns krångligt och omständligt”. 

Citaten är hämtade från respondent 2. 
 

Respondent 3 är en 27-årig kvinna som studerar sin sista termin på Lärarprogrammet vid 

Mälardalens högskola. Hennes motivation till att börja studera var när hon som yngre jobbade 
extra som bartender. Jag kände att det inte var något för mig och att jag vill vidga mina vyer 
och utbildade mig för att få chans till bättre jobb och bättre framtida förutsättningar. På frågan 
om hur hon upplever  kommunikation mellan högskolan och näringslivet berättar hon att 
samverkan med näringslivet egentligen har varit hennes egna initiativ. Hon delger att hon har 
fått  vissa  råd  på  vägen  från  lärare  och   studievägledare  om  vad  man  kan  göra  efter 
utbildningens slut, men att det annars varit hennes egna engagemang som tagit henne framåt. 
Hon berättar att hon inte kan minnas några tillfällen då hon som student fått chansen att 
skapa ett utnyttja speciella nätverk ut till det omgivande näringslivet. Om hon fick läsa om 
sina tre år hade hon gärna sett fler interaktioner mellan omvärlden och högskolan. 
Exempelvis skulle man kunna ha olika slags workshops eller träffar som omfattar ett 
lärande om hur man kan kommunicera ut till näringslivet redan tidigt i utbildningen. Det 
hade underlättat chanser till att få jobb senare. På frågan om vad hon anser  om de 
befintliga verktygen för interaktion exempelvis högskolans hemsida, i form av 
Karriärstorget, In-House med mera svarar hon att det sällan är något som passar henne och 
att det är därför inte hon använder dessa. Vi frågar henne vad det är med dessa verktyg som 
inte fungerar enligt henne och hennes svar lyder ”Jag kanske inte har gett dem en ordentlig 
chans. Men jag tappar intresset för att hålla utkik när man de första gångerna har blivit 
besviken.” citaten är hämtade från respondent 3. 

 

Respondent  4  är  en  33-årig  man  som  studerar  Innovationsprogrammet  med  inriktning 

psykologi vid Mälardalens högskola i Eskilstuna. Det som motiverar honom till att studera på 

denna nivå är att innovation är  något han anser är spännande och att han förhoppningsvis 

kommer att få en bredd i sin utbildning som många arbetsgivare eftersöker. ”Det började 

med att en vän rekommenderade mig att titta närmare på information om 

Innovationsprogrammet eftersom han tyckte det låt intressant och skulle kunna vara helt 

mitt ämne. Det stämde helt enkelt bra överens med vad jag vill jobba med efteråt”. På 

frågan om hur han upplever att kommunikationen mellan högskolan och näringsliv fungerar 

idag svarar han att han tror att man måste ta många egna initiativ och själv söka kontakt 

eftersom att han anser att skolan inte har välutvecklade instrument för att praktiskt integreras 

med arbetslivet utanför.  
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När man ska börja med c-uppsatsen kommer man i kontakt  med några företag, men något 

mer konkret samverkan kan jag inte påstå finns. På frågan om vad han anser om de 

befintliga verktygen för interaktion exempelvis på högskolans hemsida svarar han att det var 

just det han syftade på; att det i samband med c-uppsatsskrivandet fanns några företag som 

annonserade ut case, men det var inga ämnen som passade honom och det var inget större 

urval. ”Det är inte där det händer, om man säger så. Alla vet att det sällan kommit upp 

något nytt, så man provar andra vägar istället”. 
 

På frågan om han har några önskemål på hur man kan stärka kommunikationen mellan 

högskolan och näringslivet säger han att man eventuellt skulle kunna ha träffar kvällstid med 

representanter från näringslivet och studenter. Han tror att det skulle kunna vara en möjlighet 

att anorna kvällar i alla fall några i månaden de båda parterna möts. Han tillägger; ”Eller var 

jag lite för kreativ nu? Du ser, man blir faktiskt lite kreativ av att studera innovation!” Citaten 

är hämtade från respondent 4. 
 

Respondent  5  är  en  25-årig  man  som  precis  har  avslutat  sina  magisterstudier  inom 

företagsekonomi vid Mälardalens högskola, och som nu läser lösa kurser. Det som motiverat 

honom till att studera är att senare få ett givande och utvecklande jobb. På frågan om hur han 

anser att kommunikationen idag ser ut mellan högskolan och näringsliv svarar han att det 

kommunikationen  och  samarbetet  inte är något  utmärkande,  ibland  fungerar det  bra och 

ibland mindre bra. De brister han  upplever är att programmen och kurserna saknar direkt 

koppling till näringslivet vilket försvårar sökandet av  lämpliga företag inom området. Han 

anser att det är såväl kvaliteten som omfattningen av kommunikation  och samarbete som 

brister. När det gäller det företag som han har samarbetet/projekterat åt är det han själv som 

på egen hand har tagit kontakt med dem och ingenting högskolan har erbjudit. Respondenten 

anser vidare att det kan vara svårt att få till ett lyckat samarbete mellan högskolan och det 

omgivande näringslivet bland annat på grund av att kompetensen hos studenter kan variera 

stort. Efterfrågan på kvalificerad arbetskraft påverkar också bortfallet av studenter. Han anser 

också att studenter och företag lever i två skilda världar, med olika sätt att agera, tänka och 

vara. På högskolan arbetar man ofta långsiktigt och teoretiskt, men så är det inte i näringslivet 

utan   ofta   tvärtom.   Detta   gör   att   man   också   talar   två   olika   språk   och   att   själva 

kommunikationen kan brista på grund av detta. Även om man har upprättat ett samarbete kan 

det vara svårt att fullfölja det så att alla parterna blir nöjda, för ibland uppstår konflikter. På 

frågan om vad han anser om de befintliga verktygen för interaktion exempelvis på högskolans 

hemsida  svarar  han  att  han  som  sagt  inte  har  haft  någon  som  helst  användning  för  de 

verktygen utan att allt varit på eget bevåg. Vi frågar studenten varför han inte har använt de 

befintliga verktygen, om det är något som han inte anser fungerar. Han  förklarar  kort och 

koncist att de inte är utvecklade nog och att han upplever det hela som att de finns för att det 

ska se bra ut, men de fyller egentligen ingen större funktion eftersom varken skolan eller 

företag verkar uppdatera dem. 
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På frågan om han har någon egen idé om hur man skulle kunna stärka kommunikationen 

mellan de båda parterna säger han att samarbetet mellan hans högskola och näringslivet borde 

sträcka sig längre än ett handskakande och en fin bild i tidningen. Det måste verkställas mer i 

praktiken för att samarbetet mellan högskolan och näringslivet ska fungera och synas. Citaten 

är hämtade från respondent 5. 
 

Respondent 6 är en 23-årig kvinna som har studerat Innovationsprogrammet vid Mälardalens 

högskola, och  som nu läser ett magisterår inom företagsekonomi som tidigare var hennes 

inriktning inom Innovationsprogrammet. Det som motiverat henne till att studera på högskola 

är förhoppningen om att få ett kvalificerat och välbetalt arbete då hon efter studenten hade 

ströjobb som inte gav henne speciellt mycket i  aspekten av självutvecklande. På frågan om 

hur hon anser att kommunikationen och samarbetet mellan högskolan och näringsliv fungerar 

idag svarar hon att den är dålig, både ur kvalitetssynpunkt och kvantitetssynpunkt. Hon delger 

att hon är besviken på Innovationsprogrammets upplägg då man innan programstarten målade 

upp en bild om att det innebar mycket arbete i skarpa projekt vilket skulle ge  värdefulla 

kontakter inför det framtida arbetslivet. ”Vi har under dessa tre år arbetat med maximum 3 

företag och alla fick sin projektleverans och kunde dra nytta av det, men man fick aldrig chans 

att visa vad man faktiskt  gick för individuellt. Man bedömdes som grupp. Det var dålig 

uppföljning och feedback från företagens sida och samarbetet avslutades abrupt. ”Man 

kände sig i ärlighetens namn lite utnyttjad som student då det inte uppstod någon verklig 

win win- situation.” På frågan om vad hon anser om de befintliga verktygen för interaktion 

exempelvis 

på högskolans hemsida svarar hon att hon aldrig haft nytta av dem även om hon då och då 
håller utkik. När vi ställer en följdfråga angående dessa verktyg, om det finns något som hon 
anser inte fungerar med dessa verktyg säger hon ”Det är sällan det har kommit upp något nytt 
och urvalet är dåligt. Jag håller ofta utkik efter extrajobb som ekonomiassistent exempelvis, 
varför kan inte Mdh bara ha olika kategorier av jobb baserat på vad man studerar? Jag skulle 
vilja att alla ekonomiassistentjobb och ekonomjobb som finns på så många andra sidor också 
dyker upp på Mdh’s hemsida. Jag menar; jobb och studier verkar inte i två olika världar!” 

 

På frågan vad om hon själv har någon idé om hur man skulle kunna stärka kommunikationen 

och  samarbetet  svarar hon  att  det  borde finnas  en  välkänd samlingsplats,  troligtvis  över 

internet eftersom det kan vara svårt att få till möten i realtid då alla har fullt upp med sitt eget. 

Där både företagen och vi studenter kan annonsera  och försöka få till stånd ett samarbete. 

Dessutom anser hon att man borde förlägga de få praktiska bitarna senare i utbildningen, strax 

innan man ska ut i arbetslivet. Att jobba i projekt första året ger inte så mycket då chansen att 

man ska göra ett intryck som företagen sedan minns tre år senare är väldigt liten. Citaten är 

hämtade från respondent 6. 
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Respondent 7 är en 22-årig man som studerar till energiingenjör vid Mälardalens högskola. 

Hans  motivation  till  att  studera  det  program  han  gör  är  att  i  framtiden  få  ett  bra  och 

utvecklande  arbete.  På  frågan   om   hur  respondenten  anser  att  kommunikationen  och 

samverkan mellan högskolan och näringslivet ser ut idag svarar han att han tycker att det finns 

en stabil grund i dagsläget. ”Ofta får vi studenter inbjudningar till event där företag ska 

komma på besök och hålla föreläsningar”. det i sig tycker han tyder på att 

kommunikationen  finns, sedan vilken part som agerar som initiativtagare – det är en annan 

fråga enligt respondenten. På frågan om han upplever några brister säger han att eftersom 

han själv aldrig har deltagit i något som är ett resultat av en lyckad  kommunikation så 

borde han kanske inte uttala sig men som svar på frågan säger han att han generellt anser  

att det sällan är man ser/hör om djupa och långa samarbeten. Det rör sig mer om 

kvantitativa samarbeten med kortsiktiga mål. ”Vid de tillfällen då jag har behövt söka 

kontakt med företag för saker som är relaterade för  mina studier, exempelvis val av 

examensarbete, har detta skett på egen hand. På sin höjd har anställda på skolan  kunnat  

tipsa  om  potentiella  företag,  men  inte  specifika  etablerade  kontakter  på företagen”. 

Respondenten tror att det som gör att det kan vara svårt att samarbeta företag och högskolor 

emellan är att företag är vinstdrivande, vilket innebär att de tar en risk när de ger sig in på 

ett samarbete med studenter  eftersom utfallet inte är säkert; kanske lönar sig inte 

samarbetet. Detta sätt att tänka är väldigt restriktivt för  om man förbiser den ekonomiska 

delen så borde företagen inse att de har mer att vinna än förlora på att aktivt samarbeta med 

studenter  då  vi  besitter  kunskap  de  ibland  kan  behöva,  precis  som  vi  behöver  praktisk 

erfarenhet. På frågan om vad han anser om de befintliga verktygen för interaktion exempelvis 

på högskolans hemsida svarar han att han personligen inte har haft någon nytta av dem, han 

höll utkik där i början av studierna för eventuella extrajobb eller praktikplatser, men då det 

var ett dåligt urval så sökte han sig till andra hemsidor. På följdfrågan om vad det är som inte 

fungerar med de befintliga verktygen svarar han att de är väldigt dåligt uppdaterade och att 

det är dåligt urval. Inte en enda gång under hans tre år på högskolan har han hittat något som 

passar honom, ”och det är frustrerande för samtidigt så vet man ju  nästan att det   finns 

passande uppdrag/jobb där ute, men jag kommer ju inte åt dem”. 
 

På frågan om han har några egna idéer kring hur man skulle kunna stärka samarbetet och 

kommunikationen  mellan  högskolan  och  näringslivet  svarar  han  att  någon  del  av  alla 

utbildningar bör hållas på plats hos  företag för att undvika teoretiskt nötande, få en mer 

praktisk inlärning och därmed erfarenhet samt chans att knyta kontakter. ”Laborationer i 

skolan är  bra  exempel  på  att  få  tillämpa  kunskap  i  praktiken,  men  oftast  med  

förkonstruerade problem att lösa. Om man istället som student skulle få ta del av mer 

verklighetsförankrade problem  skulle  det  kunna  resultera  i  ett  intressant  samarbete  

mellan  högskolan   och näringslivet” säger respondenten. Citaten hämtas från respondent 7. 
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Respondent 8 är en 47-årig man som jobbar på ALMI företagspartner. Företaget är ett statligt 

företag som hjälper nyföretagare att växa, kommersialisera idéer, rådgivning och att finansiera 

olika projekt och företag. Det är ett stort företag som verkar runt hela Sverige. En av deras 

etablerade kontakter är just Mälardalens högskolas Idélab som finns för att hjälpa studenter 

som  sitter  på  nya  affärsidéer.  På  frågan  hur  han   upplever  kommunikationen  mellan 

näringslivet och högskolor idag svarar han att hans organisation hela tiden försöker att arbeta 

aktivt med att marknadsföra sig på högskolor, speciellt på lokal nivå, eftersom de ser det som 

en rekryteringsbas. Generellt sett anser han att den kan förbättras – precis som allt annat alltid 

kan förbättras. Vi frågar honom hur viktigt han anser att det är för ALMI som företag att ha en 

nära kommunikation med högskolor och universitet och han svarar att det är en stor möjlighet 

för den egna organisationen att rekrytera nya kompetenta medarbetare. Det är också viktigt 

för framtida syften då utbildning blir en allt större del av människors liv. Då vill man gärna 

kunna förlita sig på den kompetensförsörjningen som framtiden har att erbjuda. ”Jag anser 

att en nära samverkan och god kommunikation mellan dessa parter är A och O”. På frågan om 

vad värdeskapande nätverk betyder för honom och hans företag svarar han att det betyder 

enormt mycket för organisationen, just för att man ser det som ett utbyte av information och 

kunskap i  alla  dess  former.  Genom  värdeskapande  nätverk  så  har  man  skapat  

möjligheten  till samarbete och interaktion med andra aktörer. ”Man letar alltid efter 

situationer som kan gagna alla parter till utveckling” säger respondenten. På frågan om hur 

pass förberedda  han anser att nyexaminerade studenter är i förhållande till arbetsuppgifterna 

svarar han att hans erfarenhet är att det varierar ganska stort. Han vill dock poängtera att det 

alltid är värdefullt med studenter som har tidigare arbetslivserfarenhet av någon form. 

”Vidare får man inte glömma det faktum att varje individ är unik. Det som är målet vid 

nyanställning är att se till att personen i fråga kommer in i vårt system och kan tillfröa något 

nytt och värdefullt med deras spetskompetens” säger respondenten. Citaten hämtade från 

respondent 8. 
 

Respondent 9 är en kvinna i 50-års åldern som arbetar som mellanchef på Arena Personal i 

Eskilstuna. Arena är ett mellanstort rekryteringsföretag som alltså arbetar med rekrytering och 

förmedling av arbete. Företaget har bra kontakter med studenter då många jobbar extra som 

inhyrda till bland annat H&M:s centrallager. På frågan om hur hon upplever 

kommunikationen mellan  högskolan och näringslivet idag svarar hon att hon upplever den 

som bra och väletablerad. ”Vi på Arena anser oss ha ganska nära kontakt eftersom vi 

rekryterar studenter på regelbunden basis till olika slags arbeten. Vi  försöker stärka 

kommunikation genom att erbjuda de extrajobb på okvalificerade jobb där de får chansen 

att tjäna lite extra pengar. På det sättet bygger vi upp en relation till studenterna som vi 

hoppas kan utvecklas med tiden i form av fortsatt rekrytering på en mer kvalificerad nivå 

när de är examinerade”. 
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”Dessa deltidstjänster som vi erbjuder hjälper även studenter att skaffa en verklighetsbild 

av arbetslivet”.  Vi  frågar  henne  hur  viktigt  det  är  för  Arena  som  företag  att  ha  en  

nära kommunikation med högskolor och hon delger att det är jätteviktigt eftersom de lever 

på att rekrytera personal. Hon säger att Arena försöker så ofta det bara går att skapa en 

mötesplats tillsammans med högskolorna för studenter som har frågor eller  vill ha ett jobb. 

”Vi håller öppet för dialog vilket vi ser som en viktig komponent för framtida samarbeten.  

Man får heller inte glömma att utvecklingen på arbetsmarknaden hela tiden förändras och 

det är vårt ansvar  att  ha  en  kontinuerlig  dialog  med  studenter  och  högskolor”.  På  

frågan  vad  ett värdeskapande nätverk  betyder för henne svarar hon att det innebär 

möjligheter att kunna skapa någonting tillsammans, och skapa  värde för alla parter. ”Vi på 

Arena ser det som en viktig faktor för att ta näringslivet i rätt riktning hela tiden. Därför är 

det viktigt att hela tiden hålla kontakten med studenterna eftersom de är med och påverkar 

och formar framtiden för detta  företag,  och  även  näringslivet  i  stort”.  På  frågan  om  

hur  pass  förberedda   inför arbetsuppgifter hon anser att nyexaminerade studenter är när de 

kommer i kontakt med Arena svarar hon att övergången mellan det teoretiska och det 

praktiska ibland kan ta lite för lång tid. Detta tror hon kan bero på att man har för lite 

erfarenhet från näringsliv och arbetsliv i största allmänhet och att man helt enkelt inte är 

van vid att arbeta praktiskt då det ofta kan saknas inslag av det praktiska i utbildningen. 

”En del studenter har lättare att anpassa sig och komma in i sina yrkesroller medan andra 

har det lite svårare. Det kan bero på att många som studerar på högskolan direkt kommer 

från gymnasiet och inte har hunnit skaffa sig någon arbetslivserfarenhet”. På frågan om 

hon har någon tanke om hur man skulle kunna stärka kommunikationen ytterligare svarar 

hon att hon inte har tänkt i de banorna tidigare eftersom hon anser att kommunikationen 

fungerar jättebra i dagsläget. Citaten hämtade från respondent 9. 
 

Respondent 10 är en 42-årig kvinna som arbetar som rådgivare på Swedbank i Eskilstuna. 

Företaget är beläget i Eskilstunas centrum. Vi frågar henne hur hon upplever 

kommunikationen mellan näringsliv och högskolor i dagsläget och hon säger att det mellan 

hennes företag och högskolor inte förekommer något direkt samarbete på daglig basis men att 

de satsar mycket på studerande. ”Antingen under studietiden eller efter; det kan röra sig om 

allt från extraarbete till en mer kvalificerad  anställning vid studiernas slut”. På frågan om 

hur viktigt det är för Swedbank som företag att ha en nära kommunikation med högskolan 

svarar hon att Swedbank anordnar aktiviteter på högskolorna med jämna mellanrum och om 

hon inte minns fel har vi till och med en kalender på vår hemsida som visar vilka datum vi 

besöker de olika skolorna. ”Studenter är ett väldigt viktigt nätverk för oss, det händer även 

att vi ställer upp som ”case” för de som skriver sina uppsatser, vilket vi har fått väldigt bra 

feedback för”. Hon delger att hon på rak arm inte kan komma på någon konkret egen idé 

för nya sätt som högskolan och företag skulle kunna  interagera på en ännu djupare och 

gynnande nivå. Vi frågar henne vad ett värdeskapande nätverk betyder för henne och hon 

delger att det för henne innebär att tillsammans kunna utveckla och skapa nya möjligheter 

men samtidigt dra nytta av varandra på ett positivt sätt som gynnar den organisation man hör 

till.  
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När vi frågar henne hur pass  förberedda  hon  anser  att  nyexaminerade  studenter  i  

allmänhet  är  inför  företagets arbetsuppgifter   berättar   hon   att   ”Swedbank   bland   annat   

har   anställt   studenter   inom kundservice, vilket funkar kanon för dem som har fått 

tjänsterna. Studenter är oftast glada, positiva och sociala och något man skall ta vara på – 

det främjar en varm miljö och alla känner sig välkomna hos oss på Swedbank”. Citaten 

hämtade från respondent 10. 
 

Respondent  11  som  är  den  sista  tillfrågade  är  en  man  i  50-årsåldern  som  idag har  en 

befattning  som   projektledare  på  DHL.  DHL  är  ett  företag  som  säljer  transport-  och 

logistiktjänster i hela världen; bilfrakt, flygfrakt, sjöfrakt och tredjepartslogistik. Respondent 

11 upplever att kommunikationen mellan näringslivet och högskolor idag är relativt god. 

”Vi brukar inte finnas på plats på skolorna men tillhandahåller utbildningar både i Strängnäs 

och Eskilstuna”. Han anser att det är  viktigt att ha en nära kommunikation med  

högskolor, i Eskilstuna har DHL logistikutbildning för våra nyanställda och kommunicerar 

då med både kommuner och högskolor för att vi ska få bästa möjliga  kompetens inom 

företaget. När vi frågar honom på vilket sätt han skulle kunna tänka sig att stärka  

kommunikationen och underlätta för studenter att komma i kontakt med företaget svarar 

han att ”man skulle kunna lägga mer resurser och avsätta tid på att komma hem till 

studenterna”, det vill säga till högskolorna och visa att de finns och är intresserade av 

studenterna. Värdeskapande nätverk är enligt honom något som är mycket viktigt, det är 

just nätverk som kan ge förutsättningar för nyexaminerade. När vi frågar honom i vilken 

grad han anser att nyexaminerade studenter är redo för arbetsuppgifterna svarar han att det har 

varierat stort genom de åren han har arbetat på DHL. Han har sett personer lära sig och 

praktisera sin kunskap snabbt och smidigt men även sett personer som haft lite svårare att 

anpassa sig till arbetslivet. ”Man måste ta sitt ansvar som medarbetare och se till att dessa 

personer känner att de tar en plats i organisationen och är Viktiga”. Citaten hämtade från 

respondent 11. 
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5 Analys 
I detta kapitel ställer vi det empiriska avsnittet och det teoretiska avsnittet mot varandra för att 

utreda skillnader och likheter. 

 

I  enlighet  vad  områdets  teori  säger  visar  denna  studies  empiriska  avsnitt  att  samtliga 

respondenter, såväl från näringslivet som från högskolor, anser att ett fungerande samarbete 

mellan högskolan är viktigt och att båda parterna har mycket att vinna på att upprätthålla en 

god kommunikation. 
 

5.1 Studentperspektivet 
Tre av de tillfrågade studenterna, alltså hälften pekar på att mycket beror på dem själva och 

deras egna initiativ, när de har befunnit sig i ett samarbete med företag har det varit på eget 

bevåg och att det har berott på vilka kontakter de själva har. Det går också att utläsa från 

många av svaren från studenterna att när de väl har ingått i ett samarbete har det varit av 

kvantitativ karaktär, det vill säga korta och tillfälliga arbeten. Fyra av de tillfrågade , alltså 

hälften av de med studentbakgrund upplever att det inte har uppstått någon verklig win 

win-situation mellan parterna, utan  att näringslivet har vunnit mest på samarbetet. Detta 

tycks dock vara mest förekommande i de samarbeten som har arrangerats av programmen på 

högskolorna/universiteten. När studenterna har gjort sina examensarbeten i samarbete med 

företag tycks en högre grad av win win-situation ha uppstått. I den teoretiska referensramen 

presenterades  motiv för samarbete och från högskolans perspektiv var bland annat 

förbättring av undervisningen ett primärt motiv. Detta stämmer väl överens med flera av 

studenternas förhoppningar på samarbetet då flera av respondenterna önskar fler praktiska 

inslag i  undervisningen  för att  höja dess  kvalitet  och  därmed  öka chanserna  till  att  

komma ut förberedda i arbetslivet. Ett problem/hinder som presenterades i teoriavsnittet är att 

högskolan och företag figurerar i två olika världar, vilket respondenterna till viss del håller 

med om och därför vill få chans att under utbildningen ta del av den utomakademiska världen. 
 

Ett annat motiv är att samarbetet ska utgöra en källa till kunskap och empirisk information, 

vilket  också kan  liknas  vid  studenternas  ovannämnda önskan  om  mer  praktiska inslag i 

utbildningen, för att få försätta sina teoretiska kunskaper i praktiken. Den motivationsfaktor 

som syns längst ner i vår figur (se sid 14); möjligheter till jobb för studenter efter utbildningen 

är den faktor vi verkligen har kunnat identifiera under våra intervjuer. Detta tycks upplevas 

som den primära anledningen till att samarbeta med näringslivet ur studenternas perspektiv. 

De tre faktorerna som vi ännu inte nämnt här; finansiering, förbättring av högskolans rykte 

samt politiska påtryckningar är inget som har nämnts av respondenterna, förmodligen för att 

detta inte är vad en  student primärt eftersöker i ett samarbete, utan snarare de anställda på 

högskolan. En av studenterna pekar specifikt på de hinder han upplever med samarbete och 

god kommunikation mellan högskolan och näringslivet och detta stämmer väl överens med de 

hinder som presenterades i teoriavsnittet om kulturella barriärer mellan de båda parterna. 
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I teoriavsnittet har det presenterats teori om att återkoppling under/efter ett samarbete är 

mycket viktigt och att känslorna kring samarbetet kan bli negativa om sådan inte ges. Detta 

tycks majoriteten av de tillfrågade studenterna ha upplevt; att man inte har fått någon respons 

eller feed back på det man har utfört i ett samarbete utan att samarbetet har avslutats på ett 

abrupt sätt. Precis  som  teorin  beskriver  har  känslorna  kring  det  aktuella  samarbetet  

och 

 

inställningen till samarbete blivit av negativ karaktär. Den upplevda bristen på feed back kan 

vara en bidragande faktor till den brist på tillit till näringslivet som tycks vara utbredd bland 

de tillfrågade studenterna. Fler än hälften av de tillfrågade studenterna pekar på att det främst 

är företagen som kunnat dra nytta av samarbeten som ägt rum, och att ingen verklig win win-

situation har uppstått där båda parter har fått ut värde av samarbetet. Detta är något som  

majoriteten av de tillfrågade studenterna nämner i någon grad, varav en respondent som till 

och med anser att man som student ofta blir utnyttjad i dessa samarbeten. Upplevelsen av 

bristen på återkoppling och win win- resultat som är genomsyrande i empiriavsnittet 

stämmer överens med teorin som säger att de kulturella skillnaderna mellan parterna kan 

leda till stora besvikelser om förväntningarna är oklara. 
 

5.2 Näringslivsperspektivet 
De motiv till samarbete som beskrivits i det teoretiska avsnittet från näringslivets perspektiv 

är tillgång till den senaste tekniska utvecklingen och forskningen, kostnadsbesparingar (bland 

annat  vad  gäller  personal),   rekryteringsmöjligheter  av  kompetent  personal,  chans  till 

stabilisering av långvariga forskningsprojekt och tillgång till bland annat 

forskningslaboratorium. 
 

Av empirin att döma tycks rekryteringsmöjligheter av kompetent personal vara den allra 

viktigaste  anledningen  till  att  representanter  från  näringslivet  anser  att  samarbete  med 

högskolor  är  viktigt.   Representanten  från  bemanningsföretaget  Arena  menar  att  deras 

erbjudande om extrajobb till studenter är  en del av uppbyggandet av en relation som de 

hoppas utvecklas med tiden för att senare rekrytera dessa studenter efter deras examen för mer 

kvalificerade  jobb.  Även  representanten  från  ALMI  delger  att   studenter  och  en  god 

kommunikation med högskolan är viktigt eftersom de ser högskolan som en 

rekryteringskanal.  Även  om  vi  inte  har  haft  helt  uttömmande  frågor  baserat  på  dessa 

teoretiska motiv till samarbete, så tycks de andra motiven inte vara speciellt primära då det 

enda representanterna från näringslivet nämner i intervjuerna är just studenterna som framtida 

arbetskraft och att man ser rekryteringsmöjligheter. 
 

Som nämndes i den teoretiska referensramen figurerar företag ofta i ett slags nätverk som 

bland annat består  av leverantörer och kunder, men genom att även skapa samarbete och 

upprätthålla en bra kommunikation  med universitet och högskolor ökar företaget även sina 

chanser för utveckling. Detta tycks stämma bra  överens med näringslivsrepresentanternas 

uppfattning; de verkar anse att studenter och deras kunskaper är  viktiga. Alla de tillfrågade 

Respondenterna från näringslivet delger i någon form att värdeskapande nätverk är 

jätteviktigt i dagens samhälle av liknande  anledningar som teorin hävdar.  
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Om man däremot utgår från studenternas syn på dagens samarbete och kommunikation 

liknar det värdeskapandet mer en värdekedja där studenterna producerar och där 

slutkonsumenten är näringslivet – samarbetet idag tycks inte ha formen och kvaliteten av ett 

värdeskapande nätverk där alla har stort utbyte av varandra. Hamrefors beskriver att det är 

ledningens uppgift att se till så att man positioner sig rätt i värdenätverket, detta är troligtvis 

ett ansvar som högskolans ledning har misslyckats med eftersom studenterna upplever att de 

inte får något genuint win win-resultat av att samarbete. 
 
 
 

När  det  kommer  till  kommunikationens  komponenter  som  beskrevs  i  den  teoretiska 

referensramen och om vi ställer detta mot den empiriska delen av examensarbete går många 

likheter att urskilja. Kaufmann & Kaufmann beskriver att det är viktigt att avsändaren kodar 

sin information så att mottagaren med enkelhet kan förstå den. Detta tycks vara ett problem 

som upplevs idag, att de båda parterna talar två olika slags språk och att det på grund av detta 

kan uppstå missförstånd. När mottagaren (vilket i det här fallet både kan vara ett företag eller 

studenter) mottagit budskapet sker avkodningen där det finns utrymme för olika tolkningar. 

Dessa tolkningar kan många leda till att studenter och företag i ett samarbete har olika syn och 

uppfattning om hur något ska göras om man inte är specifik och tydlig i sin kommunikation. 
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6 Diskussion och slutsatser 
I detta kapitel går vi tillbaka till studiens syfte och diskuterar vad som framkommit under 

processens gång. Vi presenterar även de slutsatser som är ett resultat av arbetet. 

 

6.1 Diskussion 
Studien syftade till att undersöka hur kommunikationen och samverkan mellan näringsliv och 

högskolor/universitet ser ut idag samt utröna hur man på ett innovativt sätt kan utveckla och 

stärka denna. 
 

Vi har kunnat urskilja att kommunikationen som den ser ut idag har brister, som främst 

upplevs av den ena parten; studenterna. Som har framgått i empiriavsnittet så pekar de flesta 

tillfrågade studenterna på att  de  önskar en  bättre tillgänglighet  till  näringslivet  och  dess 

kontaktnät. Studenterna upplever också en brist på intresse från näringslivets sida, och att det 

under samarbeten inte alltid blir en win win-situation för båda parter utan att näringslivet får 

ut mer av de samarbeten som skapas av högskolorna. Detta vet vi från egen erfarenhet sänker 

motivationsnivån,  vilket  är  en  viktig  faktor  för  kommunikation.  Något  som  vi   har 

uppmärksammat under processens gång är alltså att det ofta är företagen som drar fördelar av 

samarbetet, då det ofta kan yttra sig i att en grupp studenter får en uppgift att lösa. Vår egen 

erfarenhet är att denna löses i hemmamiljön, det vill säga på högskolan. Skulle man däremot 

vara på plats på företaget, få chansen att integreras med de anställda där och få chans att göra 

ett verkligt intryck tror vi att det mer skulle börja ta formen av en win-win-situation. Vi vet att 

många företag är medvetna om deras behov av studenter, då studenter med deras kompetens 

kan komma med nya infallsvinklar, perspektiv och lösningar som kan komma att resultera i 

att företaget tack vare detta kan stärka sin position på marknaden. Detta är problemen vi 

uppmärksammat   när  samarbeten  väl  kommer  till  stånd,  men  innan  dess  finns  även 

problematik. Många av de tillfrågade studenterna menar att man själv måste ta initiativ trots 

att  det  finns  verktyg  på  de  flesta   högskolor  som  Mälardalens  högskolas  varianter: 

Karriärstorget, In-house med mera. Det som faller med de befintliga verktygen kommer att 

utvecklas i avsnittet om förbättringsförslag, men det som huvudsakligen är problemet är den 

dåliga uppdateringen och det dåliga urvalet. 
 

Av empirin att döma verkar det som att en ond cirkel lätt uppstår; några av representanterna 

från  näringslivet  menar  att  det  ofta  är  spridd  nivå  på  kompetens  bland  nyexaminerade 

studenter och att de ofta saknar  den  praktiska biten. Detta är något vi som författare och 

studenter håller med om, även om vi har de  teoretiska kunskaperna är det stor brist på 

praktiska kunskaper och dessa anser vi att studenter inte kan  skaffa sig om inte kvalitativa 

samarbeten under studietiden förekommer i större utsträckning än vad det gör idag. 
 

Vad gäller hindren för samarbete och kommunikation, så anser vi att man ofta missar en 

viktig faktor. Utöver kulturella, operativa och institutionella faktorer så finns även en annan 

viktig faktor som enligt oss är det sociala. För en lyckad kommunikation och samarbete krävs 

det att parterna kommer bra överens på det sociala planet. Detta tror vi många gånger kan vara 

förödande för samarbetet men också en faktor som väger tyngre än kulturella faktorer. Även 

om man så att säga kommer från två helt skilda världar så kan man mötas genom en social 

bro. 
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Företagen anser att variationen är stor vad gäller hur förberedda studenterna är inför det 

kommande arbetslivet och arbetsuppgifterna. Respondenten från Arena säger att övergången 

från det teoretiska till det praktiska ibland kan ta lite för lång tid. Detta tror hon personligen 

kan bero på att studenter generellt har för  lite erfarenhet från näringslivet och arbetsliv i 

största allmänhet. Detta är en punkt som båda parter tycks  vara helt eniga om. Det de två 

parterna inte tycks vara fullt eniga om är hur det egentligen fungerar.  Respondenterna från 

näringslivet anser sig ha en fungerande kommunikation med universiteten/högskolorna. Man 

försöker   utifrån   näringslivets   perspektiv   marknadsföra   sig   på   högskolan   och   skapa 

mötesplatser. Respondenterna betonar vid ett flertal tillfällen vikten av ett nära samarbete med 

studenterna och anser sig se fördelar med en bra kommunikation. De uppger att de ser tydliga 

fördelar med att kommunicera med högskolan och studenterna och de anser generellt att det 

också fungerar, detta är dock inte studenterna helt överens med näringslivet om. 
 

För att kunna skapa (och även utveckla) framgångsrika relationer mellan högskolan och 

näringsliv  krävs   engagemang  och  starkt  förtroende  i  båda  riktningar.  Något  som  två 

respondenter nämner och som även vi har märkt ett flertal gånger är att många studenter inte 

tar reda på saker och utnyttjar möjligheter utan  ibland  till och med förväntas bli serverade 

information. Med detta sagt vill vi understryka att vi är medvetna om att de 

kommunikationsbrister  som  finns  idag  inte  enbart  beror  på  näringslivet,  så  som  många 

studenter  ibland  kan  få  det  att  framstå.  Samtidigt  säger  majoriteten  av  de  intervjuade 

studenterna att när de har ingått i ett samarbete med företag har det varit på eget bevåg; de har 

etablerat kontakt med egen hand. Detta tycker vi tyder på att en stark vilja finns, men  att 

verktygen och kommunikationsvägarna faktiskt kan vara bristfälliga. Innan vi presenterar 

studiens  slutsatser vill vi poängtera att det finns en viss problematik med att vi själva är 

studenter  och  har   liknande   erfarenheter  av  samarbeten  som  många  av  de  studerande 

respondenterna har. Risken är stor att vi blir subjektiva vad gäller synen på samarbeten då vi 

inte har ingått i några riktigt lyckade samarbeten, men vi vill understryka att vi har försökt 

vara så objektiva som möjligt. Vi är väl medvetna om att myntet har två sidor; samtidigt som 

vi anser att det hade varit fördelaktigt att få komma ut på uppdrag tidigare under utbildningen 

är det givetvis så att en student behöver ha kött på benen och ha de teoretiska kunskaperna 

innan man kan tillföra något i praktiken. Man kan helt enkelt vända på det hela; om studenter 

kommer ut på uppdrag tidigt under utbildningen och på grund av bristfälliga kunskaper inte 

tillför och levererar det företagen förväntar sig kan inställningen till framtida samarbeten med 

studenter bli negativ. 
 

6.2 Slutsatser 
Slutsats 1: Det finns idag upplevda brister inom samarbetet och kommunikationen. De brister 

vi har kunnat  identifiera genom denna studie rör dels själva upprättandet av samarbetet, 

studenterna anser att det är  svårt  att få kontakt. När ett samarbete väl kommit till stånd 

upplevs också brister gällande samarbetets kvalitet, bland annat i form av återkoppling. 
 

Slutsats 2: Det tycks vara svårt att få till stånd en win win-situation som ett resultat av 

samarbetet. Den part som i stor utsträckning anser att kommunikationen och samarbetet inte 

fungerar  är  studenterna.  Näringslivet  tycks  ha  en  bättre  erfarenhet  och  uppfattning  om 

samarbete med högskolor/universitet. Detta tycks bero på att det är näringslivet som i många 
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fall är den part som främst tjänar på resultatet av samarbetet, då studenterna känner att de inte 

får ut så mycket som de önskar. 
 

Slutsats 3: Ingen av parterna ser den fulla potentialen i att samverka med varandra. Trots att 

det  finns  många  motiv  och  anledningar  för  de  båda  parterna  att  samarbeta,  så  har  den 

empiriska datan visat att parterna fokuserar på specifikt ett motiv var. Det studenterna uppger 

att  de  vill  få  ut  av  ett  samarbete  är  att  få   möjligheter  till  jobb  efter  utbildningen. 

Representanterna från näringslivet delger att man ser studenterna som en rekryteringsbas. 
 

Slutsats  4:  De  verktyg  för  interaktion  som  finns  idag  fungerar  i  mycket  begränsad 

utsträckning enligt studenterna. De verktyg som högskolor och universitet tillhandahåller idag 

tycks inte ha någon större genomslagskraft, då många av studenterna pekar på att de befintliga 

hjälpmedlen för att etablera kontakt inte är uppdaterade. 
 
 
 

7 Förbättringsförslag 
I detta kapitel presenteras resultatet av denna studie. Kapitlet inleds med 

förbättringsförslaget och avslutas med feedback från respondenterna. 

 
 

7.2 Förbättringsförslag 
Vi tror starkt på att mötesplatsen för studenter och företag bör ske online, då man inte är 

beroende av att båda parterna har tid att träffas i realtid. Vi anser att interaktion in real life är 

viktigt för den sociala biten,  men  på grund av tidsbrist tror vi att detta inte skulle hålla i 

längden utan bli mer genomslagskraftigt om man alltid har tillgång när det passar schemat. Vi 

är medvetna om att det redan finns förmedlande verktyg som är  tänkta att fungera som en 

mötesplats  för  parterna,  men  eftersom  empirin  i  denna  studie  har  visat  att  studenterna 
 

upplever att dessa inte fungerar fullt ut anser vi att det är hög tid att man utvecklar dessa. I 

den teoretiska referensramen beskriv vi skillnaden mellan en first mover och second mover. 

Även om vi i detta fall inte kommer att presentera en lösning som är av first mover-karaktär 

och bryter helt ny mark, så anser vi fortfarande att den har stor potential. Genom vår lösning 

skapar vi värde ur en befintlig potential, vi drar  nytta  av befintlig kunskap som redan har 

utvecklats men inte fungerar fullt ut. Genom att ha identifierat vad som inte fungerar med de 

befintliga verktygen är vår ambition att nu presentera ett förslag som skulle kunna lösa många 

av de problem som har lyfts genom denna studie. Det vi ser som de primära problemen är 

otydlighet i kommunikationen som ger utrymme för feltolkningar, oklara förväntningar och 

en avsaknad av win win-resultat. 
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Utvecklarna av detta verktyg ska till att börja med inte vara ett företag från näringslivet eller 

studenter  från  högskolan,  då  verktygets  karaktär  säkerligen  kommer  präglas  av  de  egna 

intressena – och då är vi tillbaka på ruta ett. Vår tanke är att ett tvärfunktionellt team med 

representanter från både näringsliv och högskolan  ska vara med och utveckla verktygets 

funktioner  för  att  de  båda  parternas  behov  ska  kunna  tillfredställas.  Genom  att  arbeta 

tvärfunktionellt vid själva framtagandet av detta koncept kan man öka transparensen genom 

att alla får en ordentlig insyn i varandras världar. För att detta nya verktag ska få  verklig 

genomslagskraft kan man eventuellt behöva göra vidare studier för att identifiera de problem 

som  upplevs idag. Vi tar dock avstamp i det vi har kommit fram till och kommer därför 

sammanfatta de upplevda problemen idag och utforma lösningen utefter dessa: 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5: Författarnas egen illustration av de identifierade problemen. 
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Vårt förslag är att lansera ett verktyg som är åtkomligt dels högskolornas hemsida men också 

via en applikation till mobiler (då det är lättillgängligt och de allra flesta idag äger en smart 

phone), där både  studenter och företag på ett enkelt och lättillgängligt kan annonsera sina 

önskemål och specificera vad man eftersöker. Just detta med tillgängligheten tror vi är väldigt 

viktigt, är det inte tillräckligt lättillgängligt finns stor risk att tanken med denna förbättring 

rinner ut i sanden och inte får  någon genomslagskraft, i likhet med situationen som den 

upplevs av många av respondenterna idag. Vi  anser att detta skulle kunna vara en effektiv 

lösning på dessa upplevda problem. När det är dags att söka exempelvis examensarbete kan 

det vara tidsödande att söka och etablera kontakt vilket detta verktyg skulle underlätta. Vi 

skulle vilja se att funktioner och design ska utvecklas av ett tvärfunktionellt team med både 

studenter och företag men vi kommer nedan presentera hur det skulle kunna se ut.  

 

Applikationen 

En enkel framsida och en färgdifferentiering för att 

skilja  på  applikationen  för  studenter  och  den  för 

företagare. Studenterna uppmanas att ange sin skola, 

genom att börja skriva i rutan filtreras skolorna efter 

de bokstäver studenten  knappar in. Till exempel så 

skulle  ”Mäla”  således  sortera  bort  allt  annan  än 

Mälardalens högskola. Denna funktion ska medföra 

att man kan använda sitt student-login på skolan för 

åtkomst. Företagare har en mycket enklare vy där 

användarnamnen binder dem till respektive företag. 
 

När  man  loggat  in  möts  man  som  student  av  en 

framsida designad för snabb tillgång till de 

viktigaste funktionerna applikationen har att erbjuda. 

Företagare får en liknande startsida, dock med andra 

alternativ. Anledningen till att en företagare inte har 

en profil att visa, är  för att denne ska representera 

företaget och inte sig själv. Därmed anses hans profil 

ointressant  för  en  student.  Funktionerna  förklaras 

mer detaljerat nedan. 
 

Fliken  ”Min  profil”  är  studentens  möjlighet  att 

presentera sig själv för företag som kan till exempel 

ha behov av att anställa nya   medarbetare. 

Redigeringshjulet i hörnet dyker upp när användaren 

har rättighet att redigera information på  respektive 

sida.  Ytterligare  information  så som tidigare 

utbildning,  tidigare  anställningar  kan  läggas  till. 

Begränsning i Power Points text storlek medför att 

det inte tas med i figur för att illustrera.  

Företag med behörighet har  möjlighet att lägga till 

och ta bort information för  motsvarande flik, 

övriga företagare har möjlighet att se sin sida. ”Mer 

information” ger                                      
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en  intresserad  möjlighet  att  läsa  på  djupare  om 

företaget. Under ”Nyheter” presenteras det 

företagarna  väljer att  skriva om,  allt  från  lyckade 

samarbeten till kommande arbetsmöjligheter 

Kontaktinformation innehåller telefon nummer och 

kontorsadresser, sorterade i bokstavsordning. 
 

Senaste nyheterna visas för studenter, med möjlighet 

att navigera genom äldre information. Med 

kugghjulet kan studenten välja vilka företag den vill 

följa. Företagare har möjlighet att lägga till nyheter 

genom ett knapptryck.  Kugghjulet är till  för 

redigering  av  nyheter.  Genom  att  gå in  på en  av 

nyheterna visas hela nyheten i större vy. I botten står 

personens namn och genom att trycka på namnet tas 

man till en vy som visar kontakt information. 
 

För jobbsökning har studenterna möjlighet att söka 

titlar, välja mellan olika yrken som redan finns i en 

databas,   alternativt  skriva  in  för  det  för  hand. 

Liknande  funktion  finns  för  val  av  arbetsort  och 

företag. Blankt i alla rutor innebär en sökning på allt 

som finns, men ifyllda rutor utgör sökparametrar och 

applikationen sorterar bort irrelevant data. Möjlighet 

att  välja  hur  resultat  skall  sorteras  måste  finnas. 

Företagare  väljer  titel,  yrke,  ort  och  skriver  in 

väsentlig information för att locka studenter. 

Kugghjulet  ger tillgång  till  redan  inlagda 

jobberbjudanden för redigering eller borttagning. 
 

Likt  jobbsökningsfunktionen,  har studenter 

möjlighet  att  söka  erbjudna  examensjobb  för  att 

inleda ett samarbete med ett företag. Sökparametrar 

som   titel,   ämnesområde,   arbetsort   eller   företag 

används av studenter. Blanka sökningar, det vill säga 

om man inte fyllt i någon information över 

huvudtaget, resulterar i en lista på  alla tillgängliga 

examensarbeten i Sverige. Jobbsökningen  fungerar 

på  samma  sätt.  Företagare  kan,  likt  sin  ”lägg  till 

jobberbjudande” funktion, även lägga till förslag till 

examensarbeten de vill ha hjälp med. Det behöver 

inte vara examensarbeten och jobb utan tanken är att 

företag  även  ska  kunna  annonsera  andra  kortare 

uppdrag där win win-resultatet blir något studenten 
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kan lägga till i sitt CV senare och företaget får hjälp 

med sitt problem. 
 

Företagare kan se en students profil om denna är i 

behov  av  till  exempel direkt  rekrytering  eller  vill 

erbjuda något annat. Studentens e-post adress är den 

som är kopplad till  studentens  användarnamn, det 

vill säga   student-ID.  Om studenten    lagt   till 

telefonnummer, så ges  företagaren möjligheten att 

ringa upp studenten. Under studentprofilen ska även 

avslutade kurser listas så att företag  direkt kan se 

vad  för kompetens studenten har. Om man 

eftersöker en projektledare för ett kortare projekt till 

exempel, kan det var fördelaktigt om företagen kan 

se och söka på de studenter som läst någon form av 

projektledning. 
 

Universitet och högskolor får möjlighet att ladda upp information om sig själva, en kort 

introduktion  om  universitetet  körs  på  framsidan,  med  en  knapp  för  att  komma  åt  deras 

fullständiga information. Universitetets utbildningar finns med i en lista, för att underlätta för 

företagare  att  göra  beslut  om  ett  samarbete  är  av  intresse.  Kontaktinformationen  visar 

telefonnummer,  e-postadresser  till  anställda  på   högskolan  vars  uppgift  är  att  hantera 

samarbeten med företag. 
 

Tanken är att det även ska finnas möjlighet till utvärdering av samarbetet, vilket kan väljas att 

visas privat eller publikt, men med syfte att återkoppling på det utförda ges då detta är ett av 

de upplevda problemen. Vår tanke är att detta verktyg ska uppdateras och marknadsföra av ett 

tvärfunktionellt,  oberoende team av människor med kompetens bland annat  inom 

marknadsföring  då  det  är  något  centralt,  två  parter  som  ska  marknadsföra  sig  gentemot 

varandra.  Själva  annonseringen  ska  som  ovan  nämnt  skötas  av   studenter  respektive 

företagsrepresentanter  men  utvecklingsprocessen  för  att  hålla  detta  verktyg  ledande  och 

aktuellt bör skötas av  människor  med expertis  inom bland annat teknik, 

applikationsutveckling och marknadsföring. I och med att annonseringen fortfarande kommer 

ske av studenter och företag, varför skulle detta verktyg bli framgångsrikt i jämförelse med 

befintliga verktyg? Det som vi tycker är viktigt att belysa är att upplägget för hela modellen 

har tagits fram utifrån de problem som idag finns med de befintliga verktygen, i syfte att fylla 

de luckor som idag upplevs. En ny viktig faktor är enligt oss lättillgängligheten. Vi lever i ett 

samhälle där saker och ting ständigt blir mer lättillgängliga, exempelvis  bankapplikationer. 

Att flytta över pengar via mobilen lät för bara ett decennium sedan orealistiskt. Precis som 

den relativt nya BlackBoard-applikationen till smart phones enligt oss har underlättat enormt 

då den är simpel och lättillgänglig är visionen att även denna applikation skulle förenkla. När 

det finns så mycket annat som är lättillgängligt idag blir vi människor allt latare, och för att få 

till ett bra kommunikationsverktyg blir enkelhet och lättillgänglighet ledord. 
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7.3 Återkoppling från respondenter 
Efter  framtagandet  av  vårt  verktyg  kontaktade  vi  återigen  våra  respondenter  för  att  

få återkoppling. Vi ställde frågorna om de skulle vara intresserade av att använda den samt 

om de upplever att det kan vara en potentiell lösning på de problem som kartlagts. 

Återkopplingen indikerar på att studenterna ställer sig mycket positivt till vårt verktyg 

samtidigt som representanterna från näringslivet är en aning mer skeptiska. Detta ser vi som en 

indikator på att verktyget kan utvecklas ytterligare för att tillfredsställa alla parter. Vi fick 

tyvärr ett bortfall då en av respondenterna var på tjänsteresa. De övriga tio personernas svar 

har vi sammanställt i följande figur: 
 

 
 

Figur 6: Författarnas egen illustration av respondenternas återkoppling. 
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Bilaga 1 
Frågor utformade till aktiva studenter: 

 

 Hur gammal är du? 

 
 Vad och var studerar du? 

 
 Vad är det som motiverar dig till att läsa på universitetet/högskola? 

 
 Hur upplever du kommunikationen mellan universitet och näringsliv idag? 

 
 Upplever du några brister? Om ja, vad för brister? 

 
 Berätta gärna kort om dina erfarenheter som student, hur har du etablerat kontakt? 

 
 Vad tycker du om din högskolas/universitets befintliga verktyg för interaktion, exempelvis 

annonsplatser och karrirärtorg via internet? 

 
 Finns det något med dessa verktyg som du anser inte fungerar? 

 
 Varför tror du att det generellt sett kan vara svårt att samarbeta, företag och högskolor 

emellan? 

 
 Har du några tankar om hur högskolor/universitet och företag skulle kunna interagera på ett 

bättre sätt än vad de gör idag? 
 
 

Frågor utformade till representanter aktiva inom näringslivet 

 
 Hur gammal är du? 

 
 Var och med vad arbetar du? 

 
 Hur upplever du kommunikationen mellan näringslivet och universitetet idag? 

 

 

 Om vi avgränsar frågan till din verksamhet, hur viktigt är det för er att ha en nära 

kommunikation med universitetet? 
 

 

 Vad betyder ett värdeskapande nätverk för dig och varför kan det vara viktigt att 

positionera sig i ett sådant? 
 

 

 Hur pass förberedda inför arbetsuppgifter anser du att nyexaminerade studenter som ni 

kommit i kontakt med är? 
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