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ABSTRACT 

 

I ett konkurrenskraftigt samhälle måste många företag fundera över hur de kan stärka sin 

position på marknaden. Kunskap är idag en stor konkurrensfaktor och nya innovationer är en 

viktig del i jakten på framgång. Företag har länge bildat olika typer av nätverk som hjälper 

dem få fler fördelar i den allt snabbare, växande marknaden och på senare tid har också andra 

typer av nätverk växt fram. Samarbete mellan universitet/högskolor och näringsliv är ett 

exempel. En fungerande samverkan mellan högskolor och näringsliv är väldigt fördelaktigt 

för företagen då detbland annat kan generera i bättre forskningsmöjligheter och 

rekryteringstillfällen vilket på sikt kan ge enhållbar utveckling i regionen. (Rohrbeck & 

Heinrich 2006) 

 

I detta arbete studeras samverkan mellan högskola och näringsliv genom en kvalitativ studie. 

Skapandet och utvecklandet av framgångsrika relationer kräver förtroende och engagemang, 

vilket har gjort att vi i detta arbetetar upp teorier inom relationsmarknadsföring och 

samverkan.Med Högskolan Väst som fallstudie vill vi skapa förståelse för hur näringslivet ser 

på samarbetssituationen, vilket leder oss fram till vår forskningsfråga: Vad ser näringslivet för 

motiv och hinder vid samverkan med högskolor/ universitet? För att söka svaret på denna 

frågahar vi valt att fokusera på KMV modellen (KeyMediatingVariable). Denna modell tar 

upp de ingående faktorerna som påverkar en relation varav vi väljer att fokusera på tre av 

dem; kommunikation, förtroende och engagemang. Ytterligare teorier om uppbyggnaden av 

relationer, värdeskapande utbyten, lojalitet samt motiv och hinder för samverkan mellan 

högskola och näringsliv ligger till grund för vårt arbete. 

 

Samarbetet mellan Högskolan Väst och dess samarbetspartners ses ur näringslivets perspektiv 

fungera relativt väl. Värdet av samverkan är stort och det arbete som läggs ner anses 

betydelsefullt. Noterbart är att samtliga informanter anser att förbättringar rörande samarbetet 

kan göras och många av dem tror att det finns naturliga spänningar i luften då verksamheter 

från två skilda världar (akademi och praktik) samverkar. Hinder som uppstår beroende på att 

det råder bristande kunskap om varandra tros enligt informanterna kunna avhjälpas genom 

bättre organisation ochledning. Övriga hinder som språk och olika tidshorisonter var 

framhävande under intervjuerna. Motiven till att samverka med högskolan var ur näringslivet 

perspektiv främst student- och forskningsprojekt, kompetensutveckling för företaget, 

underlätta rekrytering samt hjälpa till i förbättring av högskolans konkurrenskraft, rykte och 

status. 

 

Genom att analysera KMV modellen om kommunikation, förtroende och engagemang har vi 

dragit slutsatsen att förtroende inte är direkt kopplat till engagemang som teorin konstaterar. I 

vårt arbete är snarare kommunikation direkt kopplat till engagemang vilket gör att vi bortser 

från förtroendets roll i KMV modellen. Alla informanter hade förtroende för Högskolan Väst 

samtidigt som de ansåg kommunikationen och engagemanget vara bristfälligt. Detta säger 
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emot vår teori som hävdar att bra kommunikation bidrar till förtroende vilket i sin tur 

resulterar i ett starkt engagemang. 

 

 

Nyckelord: Samverkan, motiv, hinder, relationsmarknadsföring, kommunikation, förtroende, 

engagemang. 
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BAKGRUND 

I detta kapitel presenteras en bakgrund och problemdiskussion kring samverkan vilket leder 

fram till vårt syfteoch vår problemformulering.  

 

Högskolan Trollhättan/ Uddevalla blev Högskolan Väst efter regeringens medgivande år 

2006. I 1977 års högskolereform inrättades ett stort antal nya högskolor i landet och därefter 

kom ytterligare några, där bland Högskolan Väst. Högskolor spreds i landet som ett led i att 

ny kunskap och kvalificerad arbetskraft skulle vara lättillgängligt och oberoende av vart i vårt 

avlånga land människor bodde skulle möjligheten för hög utbildning på högskola inte vara 

långt borta. (Ekedahl, 2010) 

  

Frågan om profilering för högskolor har kommit på tal under det senaste decenniet. Många 

insåg snabbt att det knappast vore fördelaktigt för nationen Sverige om alla högskolor ägnade 

sig åt identiskt lika verksamheter. Många högskolor började därför lägga en särskild tyngd 

inom ett visst område. Vid Högskolan Väst har det länge funnits en bärande idé om AIL 

(Arbetsintegrerat Lärande). AIL syftar till att blanda teori och praktik så att studenter får 

känna på det verkliga arbetslivet under sin studieperiod och skaffa sig erfarenhet och kunskap 

redan innan de blir examinerade. (Ekedahl, 2010) AIL är uppdelat i olika arbetsrelaterade 

områden där Co-op och VFU(Verksamhetsförlagd Utbildning)är exempel på några. Även 

examensarbeten och olika forskningsprojekt bildar en tydlig koppling till verkligheten för 

studenterna.För att detta ska fungera på ett bra sätt krävs dock att Högskolan Väst har god 

samverkan med näringslivet och bibehåller bra relationer med sina samarbetspartners. 

 

I dagens konkurrenskraftiga samhälle funderar många företag över hur de på bästa sätt stärker 

sin position på marknaden. Hur får de kundernas förtroende och hur ska de arbeta för att 

komma med nya innovationer och öka sina resultat. En framgångsrik metod i denna strävan 

heter samarbete. De företag som går ihop i nätverk vinner ofta konkurrenskraftiga fördelar i 

den snabbt växande marknaden men det finns också andra typer av samarbete som framförallt 

främjar forskning och utveckling, nämligen samarbete mellan universitet/högskolor och 

näringsliv. (Rohrbeck & Heinrich, 2006)Samverkan mellan näringsliv och högskola gynnar 

alla parter så för att få en hållbar utveckling i regionen är ett bra samarbete väldigt 

fördelaktigt. 

Definition samverkan:Samverkan kan i vår studie liknas med samarbete. Samverkan sker när 

två organisationer arbetar för att gemensamt uppnå resultat eller förbättringar. Högskolor är 

till skillnad från företag inga vinstdrivande organisationer men trots att verksamheterna i 

många fall skiljer sig åt kan en fungerande samverkan ändå ge båda parter fördelar. Vi 

kommer i vårt arbete inte enbart syfta till arbetsintegrerat lärande, som för visso idag är en 

stor del av samverkan mellan högskolan och näringslivet, utan försöka ta hänsyn till all typ av 
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samverkan. Det kan handla om olika student- och forskningsprojekt, nätverksgrupper, 

praktikplatser etc, etc.   

Definition näringsliv: Nationalencyklopedin definierar näringsliv som en” sammanfattande 

benämning på de produktionsprocesser som genererar varor och tjänster för försäljning på en 

marknad. ” (www.ne.se) I vårt arbete syftar näringsliv framförallt på företag, myndigheter och 

andra vinstdrivande verksamheter som idag har någon form av samverkan med Högskolan 

Väst.  

Trollhättan är en stad med relativt få stora etablerade företag. SAAB, Volvo Aero, Parker 

Hannifin m.fl. är några menom dessa skulle säga upp sin samverkan med högskolan kan det 

bli problematiskt att hitta jobbtillfällen och andra likvärdiga samarbetspartners åt högskolan 

ochstudenterna. I en tidigare utförd marknadsundersökning har viundersökt vilka motiv och 

hinder som finns för Högskolan Västs samverkan med näringslivet. I den undersökningen 

möttes vi av ett stort intresse för ämnet och resultaten var övervägande positiva. Många såg 

flera fördelar och motiv till att vilja samarbeta med företag och relativt få såg att det kunde 

finnas hinder med denna typ av samverkan. Då problemet enbart utforskades ur Högskolan 

Västs perspektiv väcktes en nyfikenhet hos oss att få företagens syn på det hela. Högskolan är 

idag väldigt positiva och uppenbarligen också beroende av en fungerande samverkan men 

faktum kvarstår att det än idag finns företag i omgivningen som inte samarbetar. Vad kan 

tänkas motivera detta. Ser de hinder eller är det brist på information och kommunikation? 

Vilka är faktorerna som hindrar dessa två världar att samverka ännu mer? 

Problemdiskussion 

För att skapa och utveckla framgångsrika relationer krävs förtroende och engagemang i båda 

riktningar. Därför är relationsmarknadsföringen idag en stor del i skapandet av olika nätverk. 

Nätverk som i många studier visat sig vara betydligt mer lyckade än konkurrenter som 

försöker överleva på egen hand. (Morgan &Hunt, 1994)Både näringsliv och högskolor tycks 

vara medvetna om alla de fördelar en samverkan kan skapa. Svenskt näringsliv skriver: 

 

Sverige har inte råd att låta samhälle och skola existera i olika 

världar. Det riskerar att hota kvaliteten och relevansen i utbildningen 

och i långa loppet kompetensförsörjningen. Samhället förändras 

snabbare än någonsin och det ställer krav på kommunikationen 

mellan skolan och näringslivet.(Fjelkner & Lindsö,2003) 

 

Samarbete mellan näringsliv och högskola har i Sverige länge styrts dels genom lagar och 

förordningar, den så kallade ”tredje uppgiften”. Centrala kollektivavtal har slutits mellan 

staten och fackliga huvudorganisationer men även på lokal nivå har de enskilda högskolorna 

fått besluta hur de vill tillämpa det nationella regelverket.(SOU, 1996:70) Idag är dock 

samverkan inte längre en fråga om lagar och förordningar. Relationer och samarbeten ses 

numera som en självklarhet för att nå ett mer utvecklat samhälle och detta ska därför skötas 

http://www.ne.se/
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utifrån företagens och högskolornas egna förutsättningar. Ett bra samarbete mellan högskolor 

och näringsliv är mycket fördelaktigt för samhället vilket båda parter därför strävar efter. 

Svenskt näringsliv pekar också på faktorer som gör både näringsliv och skolor till vinnare i 

samverkan. De menar att näringslivet genom samarbete ”får en uppfattning om hur dagens 

skola formar morgondagens medarbetare. Skolan blir delaktig i den verksamhet som sker 

inom näringslivet. För lärarna innebär samverkan en möjlighet till kompetensutveckling. 

Elever får kunskaper om de villkor och behov som finns i arbetslivet. De blir motiverade att ta 

itu med sina studier.”(Fjelkner & Lindsö, 2003) Genom samverkan kan företag också säkra 

generationsväxlingar, höja status och intresse för branschen, liksom skapa lojalitet och öka 

försäljning. Kunskap är i dagens samhälle den mest dominerande konkurrensfaktorn för 

många företag och förmågan att utveckla ny kunskap är en förutsättning för att nationella 

företag ska klara sig ute på den internationella marknaden. Kompetenskraftig, 

högskoleutbildad personal blir således en otrolig viktig faktor i framgångsrika företag så 

varför samarbetar då inte fler företag med högskolor? Klarar vi av att hantera samarbetsfrågan 

nu när vi inte längre är förpliktigade genom lagar? Finns det företag som struntar i 

högskolornas intresse för samverkan och varför i så fall? Handlar det om tidsbrist, är 

kommunikationen dålig, skiljer sig de akademiska och praktiska världarna åt så att det blir 

svårt att interagera? Av någon anledning är inte samverkan mellan högskolor och näringsliv 

på den nivå den skulle kunna vara. Dagens Industri tar exempelvis upp ett försök att råda bot 

på den akuta brist på ingenjörer som råder i landet. En kvinnlig produktchef på Scania tar 

plats i det nya fakultetsrådet på KTH i Stockholm. Där ska hon agera rådgivare åt KTH:s 

ledning för att försöka locka fler till ingenjörsutbildningar. Förslag som tagits fram för att 

förbättra situationen handlar om att stärka intresset för tekniska studier, öka kvaliteten på 

undervisningen samt förbättra mötet mellan näringsliv och akademi. (www.di.se) 

 

I en vetenskaplig artikel skriven av Gomes m.fl. (2005) tas Dierdonck och Debackere (1988) 

konstaterande upp om tre identifierade kategorier av hinder som finns i samarbetet mellan 

högskolan och näringslivet. Dessa är kulturella, institutionella och operativa hinder. 

Näringslivet och högskolan har enligt dessa helt olika kulturer vilket avspeglas i de olika mål 

och riktlinjer som förekommer, men även tidsperspektiv, grundläggande antaganden och det 

språk som används. Den akademiska världen skiljer sig märkbart från den praktiska och finns 

det inte individer inom de både världarna som kan agera som broar och integrera dessa världar 

med varandra kan det leda till stora svårigheter vad gäller samverkan. Dessa hinder kan 

således också leda till konflikter och besvikelser sinsemellan på grund av att båda parter har 

oklara förväntningar på varandra. (Bruhn, 1995) 

 

Många studenter söker sig till Högskolan Väst på grund av löften om avlönade praktikplatser 

(Co-op), men vad många är omedvetna om är att det i många fall är upp till dem själva att 

hitta dessa platser, vilket kan vara svårt om du kommit till ny stad utan befintliga kontakter. 

Vi frågar oss om detta problem hade kunnat undvikas eller i alla fall reducerats om samverkan 

med näringslivet varit än mer utvecklat. Kanske ser inte näringslivet tillräckligt många motiv 

för att samarbeta med högskolan? Enligt vissa forskare kommer samverkan mellan högskolor 
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och näringsliv troligtvis att växa de kommande åren på grund av ökande kostnader för 

forskning, snabbare produktutveckling och regleringsfrågor. Studier visar också på att företag 

i större utsträckning vinner på att samarbeta än vad högskolorna gör. Genom att samarbeta 

med högskolor kan företag vara före sina konkurrenter och få regelbunden uppdatering om 

nya innovationer och den senaste utvecklingen. (Hurmelinna, 2004) Hade dessa fördelar varit 

kända för alla företag är det vår uppfattning att högskolor hade haft betydligt fler 

samarbetspartners än vad de har idag. 

 

Av allt att döma finns fortfarande mycket kvar att göra för att samspelet mellan näringsliv och 

skola ska fungera bättre. Vad vi tänkte fokusera på i vårt examensarbete är att undersöka hur 

detta uppfattas ute på företagen. Vilka motiv och hinder upplever de i sin samverkan med 

skolorna? Fungerar det bra eller kan de peka på hinder som eventuellt hindrar andra företag 

från att gå samma väg. Kanske finns det en enkel lösning på problemet? Räcker det att vara 

tydligare i sitt budskap, finns brist på information, osäkerhet eller hänger allt på företagets 

egen situation (vilka resultat de får, vilka finansiella resurser de har osv.)?  

Problemformulering 

 Vad ser näringslivet för motiv och hinder vid samverkan med högskolor/ universitet? 

Syfte 

Vårt syfte i detta arbete är att skapa en förståelse över vilka motiv och hinder som finns för 

näringslivet vid samarbete med högskolor och universitet.  
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TEORI 

I detta kapitelstuderas teorier inom relationsmarknadsföring samt vetenskapliga artiklar inom 

samverkan som definierar motiv och hinder för ett samarbete mellan näringsliv och 

högskolor. 

 

I detta arbete studeras teorier inom relationsmarknadsföring samt vetenskapliga artiklar som 

definierar motiv och hinder för samverkan mellan näringsliv och högskolor. Relationer har i 

allra högsta grad med samverkan att göra. Fungerande relationer kan generera i lyckade och 

långvariga samarbeten och vice versa. I denna teoridel kommer vi därför först belysa 

uppbyggnaden av marknadsrelationer samt vilket värde de kan ge till de inblandade parterna. 

Relationer bygger på långsiktiga åtaganden och kan bidra med många fördelar jämfört med 

enstaka transaktioner vilket vi också kommer att ta upp senare. Men hur byggs framgångsrika 

relationer upp och vilka egenskaper krävs? Detta diskuteras i KMV modellen av 

relationsmarknadsföring. KMV modellen tar upp ett antal faktorer som alla är med och 

påverkar relationen både på ett positivt eller negativt sätt. Av dessa faktorer har vi fokuserat 

på ett fåtal; engagemang, förtroende och kommunikation är således de vi tittar närmare på för 

att senare kunna återkoppla till dem i resultatet. Dessa tre faktorer är viktiga vid all typ av 

samverkan och det krävs extra mycket kraft av alla inblandade parter när samverkan nu sker 

mellan två olika världar (akademi och praktik). Avslutningsvis har vi också använt oss av 

lojalitetsstegen som teori, mest för att belysa den höga grad av engagemang och lojalitet som 

krävs vid ingång av samarbete och partnerskap. 

Relationsmarknadsföring 

För att kunna samarbeta med sin målgrupp krävs det att marknadskommunikationen är bra 

eftersom båda parter måste uppvisa sina bästa sidor. Inom marknadsföring är utbyten av 

central betydelse då samarbete inte är fördelaktigt om inte någon av parterna kan erbjuda 

någon form av värde till den andra. Det finns olika sorters utbyten men i fråga om samverkan 

är relationsutbyten det huvudsakliga.  

 

Enligt Fill (2009) är relationsmarknadsföring ett perspektiv som behandlar förhållandet 

mellan köpare och säljare. Marknadskommunikationen är en ledande process som används för 

att samarbeta med sin målgrupp.Relationsmarknadsföring handlar om den långsiktiga 

frekvensen och intensiteten av utbyten mellan köpare och säljare som syftar till en långvarig 

kundrelation genom att utveckla deras lojalitet.  

 

Relationsmarknadsföring är marknadsföring som sätter 

relationers, nätverk och interaktion i centrum. Relationer 

förutsätter att det finns minst två parter som står i kontakt med 

varandra.... Nätverk uppstår när relationerna blir många, 

komplexa och svårbeskrivbara... I relationerna - i det enkla 
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liksom i det komplexa nätverket - har parterna kontakt. De utför 

aktiviteter och samspelar med varandra. Detta benämns 

interaktion(Gummesson, 2002) 

Buildingof marketing relationships 

Relationer utvecklas genom samverkan och dialoger. Utbytet uppstår som ett resultat av 

samspel. Relationer påverkas av teknik, erfarenhet, organisatoriska faktorer och individer och 

resultatet av relationer speglar ofta frågor som maktberoende, graden av konflikter eller 

samarbete.(Fill, 2009)Holmlund (1997) konstaterar att en pågående relation består av fyra 

komponenter: handlingar, episoder, sekvenser och relationer. Telefonsamtal och email är 

exempel på en serie handlingar (acts), som i sin tur utvecklas till episoder. Episoderna uppstår 

ur en rad sammanhängande handlingar vilket exempelvis kan vara hela händelseförloppet från 

det att en vara beställs tills dess att den blir betald och levererad ut till kund. Episoder som 

hänger samman utgör sedan sekvenser vilka är tidsrelaterade. Det kan då handla om 

reklamkampanjer, traineeprogram eller alla aktiviteter som sker under en och samma helg. 

Det är sedan genom dessa sekvenser som relationer konstrueras. (Holmlund, 1997) 

 

 
Figur 1Interaction levels in a relationship 

Holmlund. (1997) 

 

Relationsmarknadsföring är grundat på uttrycket ”utöver tjänstens utbytta värde skapas 

samverkan mellan två parter som genererar mervärde mellan köpare och säljare”.  (Grönroos, 

2004) Genom denna struktur kan därför utvecklingen av relationer lättare förstås och 

tillämpas på verkligheten. 

Value orienten Exchange 

Fill (2009) visualiserar relationsvärdet i sin bok Marketing Communication där han skildrar 

samarbetet mellan kunder och säljare, i vårt fall högskolor och näringsliv och hur det grundar 

sig i tillhandahållandet och konsumtionen av det upplevda värdet. Relationsmarknadsföring 

kännetecknas av frekvens och intensitet i utbytet mellan köpare och säljare. Då samverkan har 

blivit allt vanligare ökar styrkan och intensiteten i förhållandet. Kvalitén, längden och graden 

av ömsesidigt beroende kan variera mellan näringsliv och högskolor. Orsakerna till 
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variationer är omfattande och beror till största del på den gemensamma uppfattning som finns 

kring relationsvärdet, styrkan och den varaktighet som kan finnas i ett förhållande.  

 

Med sin modell över relationsvärdet vill Fill (2009) visa på skillnaderna i ett utbyte av 

relationer och utbytet av en transaktion. Utbytet av en transaktion kännetecknas av 

kortsiktighet, handelsvaror och prisorienterade utbyten mellan köpare och säljare. Båda parter 

ser endast till sitt eget intresse och är oberoende av alla andra utbyten som sker. Det är därför 

priser och kortsiktigt tänkande spelar stor roll i detta utbyte. Det utbyte som präglas av 

samverkan bygger däremot på långsiktiga inriktningar där förtroende och engagemang stödjer 

relationer. Relationer formas av partnerskap och ömsesidigt stöd och dessa variabler har blivit 

allt viktigare sen det relationella utbytet etablerades. (Fill, 2009) Värdeökningar genom både 

transaktionsutbyten och utbyten i relationer kan visualiseras med hjälp av följande bild. 

 

 

 
 

Figur 2A continuum of value-oriented exchanges 

Adapted from Day. (2000) 

 

Pilarnas rörelser i modellen mellan utbytet av transaktioner och utbytet av relationer 

representerar en värdeökning i utbyte. Denna värdeökninggör att utbytet mellan köpare och 

säljare blir starkare och relationer skapas. Det upplevda värdet kan ta många former och 

förankras i en mängd olika attribut. Det kan kombineras på olika sätt för att möta de 

segmentella behoven. Är utbytetinriktatpåprodukteranses utbytetvaraväsentligt för 

affärsbeslut. Omutbytet istället ärfokuseratkringbehoven hos bådekunderochsäljareska 

utbytetansesvararelationella, vilket är fallet i samverkan mellan näringsliv och högskola. 

Skillnadernamellantransaktions- och samarbetsprojektetsutbyten är synen på samarbetsvärdet 

ochdet geren viktig utgångspunktiförståelsen avrelationsmarknadsföring. Detta baseras på 

vilka förväntningar man har på den utbytta relationen och kommunikationen sinsemellan samt 

fördelningen av belastning och nytta.  

 

Fill (2009) vill dock ge ett varningens ord gällande relationsmarknadsföring. Alla behöver inte 

tro att det är en succé. 2008 antyddes den nuvarande synen på relationsmarknadsföring ha 
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”fastnat i gamla hjulspår”. De hävdar att målpopulationen som använt 

relationsmarknadsföringens metoder för att stödja många av ledande märken har visat att 

relationsmarknadsföring inte fungerar. Målet med samarbetet kan vara engagemanget för 

varumärket snarare är relationen/förhållandet i sig.  

KMV Model of commitment, trust and communication 

För att kunna utveckla en hållbar och framgångsrik relation krävs att båda parter känner till 

vilka faktorer som är med och påverkar uppbyggnaden av en relation. (Morgan &Hunt, 

1994)KeyMediatingvariable (KMV) är en modell som inom relationsmarknadsföring tar 

hänsyn till en rad olika faktorer som påverkar en relation. Dessa faktorer kan påverka 

relationen i både positiv och negativ riktning. Det är därför viktigt att se till faktorerna var för 

sig. Brister det någonstans på vägen kan det leda till att viktiga samarbetspartners går 

förlorade. Kommunikation, delade värderingar, relationsförmåner och samarbete är exempel 

på faktorer som påverkar förtroende och relationsengagemang i positiv riktning likväl som 

osäkerhet kan ha negativ påverkan på en av parterna i nätverket. Nedan visas en fullständig 

bild över KeyMediatingVariable modellen. 

 
Figur 3Morgan &Hunt,(1994) 
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Det finns ett flertal faktorer som kan påverka relationer i båda riktningar. I vårt arbete 

kommer vi använda oss av en något modifierad bild av denna modell. Vi har valt att studera 

Keymediatingvariableof trust commitment and communication, vilket innebär att vi fokuserar 

på kommunikation, förtroende och engagemang i relationen för att se om de hänger samman 

på det sätt som modellen nedan visar. Kommunikation leder till förtroende som ska resultera i 

ett relationsåtagande. 

 
Figur 3.2   

Commitment 

Denna studie antar kommunikation, förtroende och engagemang som nyckeltal, såsom 

Morgan och Hunt gjorde i sin undersökning från 1994. Många forskare har funnit att 

framgångsrika B2B- relationer kräver just engagemang och förtroende. För att vara en stark 

konkurrenskraft och ingå i hållbara relationer krävs att du är en betrodd samarbetspartner. 

Studier har visat att förtroende har en positiv inverkan i hur engagerade vi är i en relation och 

engagemang krävs i sin tur för att relationen ska vara hållbar. (Morgan &Hunt, 1994) 

 

Genom engagemang och anförtroende kan båda parter i samverkan visa att de sätter värde på 

relationen. Morgan och Hunt (1994) definierar en engagerad relation som en relation där båda 

parter har en genuin önskan om att relationen ska vara långvarig, samtidigt som alla jobbar 

hårt för att bevara värdet av samarbetet eller relationen. Engagemanget eller kanske snarare 

åtagandet av relationer har studerats enligt olika aspekter. Genom att se till sociala utbyten, 

interna relationer inom organisationer och till och med äktenskap har Morgan och Hunt 

(1994) funnit att engagemang och åtagande spelar en central roll. Idag liknas till och med 

kunders engagemang i en specifik vara med lojaliteten till att hålla fast vid särskilda 

varumärken. Att engagera kunder är därför lika viktigt som att hålla fast vid dem som är 

lojala. (Morgan &Hunt, 1994) 

Trust 

Förtroende definieras som en generaliserad förväntan att kunna lita på en annan part. 

Förtroende fås lättare då parten uppfattas ha integritet och självförtroende eftersom det är först 

då kvaliteter som kompetens, ärlighet, rättvisa, ansvarstagande, välvillig och hjälpfull kan 

belysas. Genom att vara engagerad och åta sig nya relationer blir du som samarbetspartner 
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väldigt sårbar vilket leder till att de allra flesta söker samarbetspartner de kan lita på. 

Förtroende är därför en hörnsten i fråga om relationer. (Morgan &Hunt, 1994) 

Communication 

Kommunikation är en otroligt viktig faktor i relationer och ligger till grund för uppbyggnaden 

av förtroende och engagemang. Kommunikation kan enligt Morgan och Hunt förklaras genom 

att lyssnaren har förtroende för talaren. Brister det i kommunikationen tappar den ena parten 

också förtroendet. Relationsmarknadsföringen uppmuntrar i allra högsta grad dialogen och 

interaktionen mellan parterna i en relation vilket speglar dess likhet med den integrerade 

marknadskommunikationen. Det är därför inte enbart viktigt att rätt saker kommuniceras utan 

det måste också göras på rätt sätt, dvs. språket måste vara detsamma för att parterna ska kunna 

förstå varandra. (Fill, 2009) 

Ladderofloyalty 

Då det redan konstaterats att engagemang och lojalitet är snarlika faktorer i fråga om 

relationsmarknadsföring kan lojalitetsstegen visa vilken grad av lojalitet som krävs vid 

samverkan. För att ingå i ett samarbete med framgångsrik utgång krävs att du befinner dig 

högst upp på lojalitetsstegen. För att både näringsliv och högskola ska dra nytta av samarbete 

krävs att båda parter befinner sig på partnerstadiet. Detta partnerskap är tänkt att vara 

långvarigt och besparar båda parter den kraft och kostnad de tar att ta sig högst upp på stegen. 

Sökandet efter nya samarbetspartner kan kosta mer än vad som fås ut i värde.Pheng, (1999) 

definierar partnerskap, eller samverkan som ett långsiktigt anförtroende mellan två eller fler 

organisationer. Syftet är att uppnå specifika mål genom att optimera effekten av båda 

deltagares resurser. Relationen är uppbyggd av förtroende, hängivelse till gemensamma mål 

och förståelse för varandras individuella förväntningar och värderingar. (Pheng, 1999) 

 

 

Figur 4Pheng. (1999) 
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Prospect:  Någon som du tror att du skulle kunna övertyga att göra affärer med dig. 

Customer: Någon som vid ett tidigare tillfälle gjort affärer med din organisation 

Client: Någon som vid flertalet tillfällen gjort affärer med dig. Denne verkar dock 

ganskanegativ, eller som bäst neutral mot din organisation. 

Supporter: Någon som gillar din organisation men som inte stöttar dig aktivt. 

Advocate: Någon som aktivt rekommenderar din organisation för andra och som gör din 

 marknadsföring. 

Partner: Någon som är en samarbetspartner till dig. 

Fill, (2009) 

Samverkan mellan näringsliv och högskola 

Forskningen inom UIC (University- Industry Collaboration) har ökat avsevärt den senaste 

tiden. På grund av den konkurrens som råder på marknaden och det ökade kravet på snabba 

forskning- och utvecklingsresultat har nu både företag och universitet insett innebörden av ett 

fungerande samarbete. (Azaroff, 1982) Genom att utnyttja varandras styrkor i ett starkt 

nätverk kan båda parter utforska nya områden, öka antalet nya innovationer och framför allt 

så sker detta i ett mycket högre tempo. Ur ett företagsperspektiv kan samarbete med kunder 

och leverantörer innebära förbättrade resultat medan samarbete med högskolor och universitet 

framförallt gynnar företagets utveckling. Vilka faktorer som motiverar ett samarbete mellan 

högskola och näringsliv varierar dock beroende på företagens storlek, företagskulturen och 

det geografiska läget. (Rohrbeck & Heinrich, 2006) 

Vilka hinder ser näringslivetvid samverkan med högskolan? 

Enligt Pollitt och Mellors (1993) är det största problemet för näringslivet de forskningsresultat 

som samarbete med högskolan genererar i. Publicering av de resultat som kommer från 

samarbetet mellan högskolan och näringslivet blir ofta föremål för tvister och ibland kan 

forskningsresultaten te sig vara ganska meningslöst i förhållande till de uppoffringar 

investeraren anser sig ha gjort. (Cyert& Goodman 1997) 

 

Även av Gomes m.fl. (2005) tas Dierdonck och Debackere (1988) konstaterande upp om de 

tre identifierade kategorier av de hinder som finns i samarbetet mellan högskolan och 

näringslivet; kulturella, institutionella och operativa hinder. Näringslivet och högskolan har 

helt olika kulturer vilket avspeglas i de olika mål och riktlinjer som förekommer, men även 

tidsperspektiv, grundläggande antaganden och det språk som används varierar mellan dem. 

Detta kan därför leda till konflikter och besvikelser sinsemellan på grund av oklara 

förväntningar. (Bruhn, 1995) Ett annat hinder är det faktum att näringslivet är beroende av 

oförutsedda radikala förändringar, såsom förvärv, fusioner och konkurser. (Cyert&Goodmann, 

1997) 

 



Sanna Johansson    Examensarbete i företagsekonomi 

Jennie Säverhag    Kandidatexamen – Marknadsföring 

 

 

 

 

12 

De kulturella, institutionella och operativa hindren innebär följande enligt Dierdonck och 

Debackere, (1988): 

 

- Kulturella barriärer: De kulturella barriärerna som kan uppstå beror på att högskolor och 

näringsliv i grunden har väldigt olika kulturer. Detta kan ses i avvikande mål, riktlinjer, och 

grundläggande antaganden, samt i språk och de termer som används. (Hurmelinna, 2004) 

Även Rohrbeck och Heinrich (2006) har tittat på dessa hinder och kommit fram till att de 

kulturella barriärerna uppkommer på grund av att högskolor och näringsliv har 

skildauppdragochmålsamt olikaspråkochantaganden. I grunden är skolornas mål att utveckla 

kunskapen främst för det allmänna intresset. Företagen däremot ser till sitt eget intresse att 

öka vinsten och tänker således på de privata aktieägarna. (Rohrbech& Heinrich, 2006) 

 

- Institutionella barriärer: Dessa barriärer består av olikaarbetsnaturer, 

avvikandeuppfattning omvaden produkt avforskning och utveckling innebär 

samtstrukturförändringarochförändringavansvarsområdenpåbolagetssida. De olika 

arbetsnaturerna kan förklaras genom att universiteten ofta är mer engagerade inom 

grundläggande research med abstrakta och komplexa mål medan företagen är motiverade 

genom klara direktiv och startar ofta sin forskning under mer utvecklade former. Andra 

skillnader är att företagen ser mer kortsiktigt på sina mål. Vinster granskas ofta kvartalsvis 

medan akademiska resultat ses över mycket mer sällan. (Rohrbeck & Heinrich, 2006) 

 

- Operativa barriärer: Innebärbrist påkunskap ompartnernochhansprocesser samt en brist 

påacceptansförde resultat som erhållitsav partnern. Med detta menas att skolorna är mycket 

mer byråkratiska än vad företagen är och därför skiljer sig budgetering, utformningen av en 

uppgift samt utförandet av en uppgift parterna emellan.  

Bristen på kunskap om den andra partnern och dennes processer skiljer sig stort i frågan om 

tidsaspekten. En forskare på skolan är mycket mer villig att jobba övertid för att hålla en 

deadline än vad en anställd på ett företag är. (Rohrbeck & Heinrich, 2006) 

 

Sammanfattar vi de hinder som nämnts ovan gällande samarbete ur näringslivets perspektiv 

får vi fram följande: 

- Tveksamheter i forskningsresultat som samarbetet genererar i 

- Svårigheter med publicering av resultat 

- Olika mål och riktlinjer 

- Olika tidsperspektiv och antaganden 

- Olika arbetsnaturer 

- Bristande kunskap mellan parterna 

Näringslivets motiv till samverkan med högskolan? 

Enligt Bonaccorsi och Piccaluga (1994), ochCyert och Goodman (1979), finns motiv till att 

näringslivet vill samarbeta med högskolan. Dessa motiv består främst av att de får tillgång till 

vetenskapligt dragna gränser, de får en ökad prognosförmåga, delegerar utvalda 
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utvecklingsinsatser, och kan kompensera potentiella brister på resurser.  

 

Information och kunskap från högskolorna kan vara avgörande för näringslivet, även då detta 

inte alltid kan vara omedelbart eller uppenbart. En ny produkt ide, förbättringar av 

produktkvaliteten eller produktprocessen är bara några exempel på de resultat som kan uppstå 

på grund av samarbetet och underlätta beslutsfattandet inom ett företag. (Bloedon& Stokes, 

1994) Genom samarbetet kan näringslivet också sträva efter att minska 

utvecklingskostnaderna då högskolan tar en del av den kostnaden i utbyte mot kunskap. 

Rohrbeck och Heinrich(2006) har listat de vanligaste motiven för företagens vilja att 

samarbeta med universiteten. Författarna hävdar där att det som motiverar ett samarbete ur ett 

företagsperspektiv är följande: 

- Universiteten är en källa för teknologiska förskott vilket företagen på så sätt får ta del av 

- De får tillgång till bra utrustade laboratorium 

- Risken delas upp mellan de båda i fråga om grundläggande forskning 

- De får en rekryteringskanal 

- De kan stabilisera långsiktiga forskningsprojekt mm. 

 

Även i denna artikel betonas vikten av att företagen får ta del av den forskning och den 

kunskap som högskolorna besitter. Övriga viktiga faktorer som betonas är just att riskensom 

denna typ av forskning kan resulterar i delas upp mellan företag och högskola. Detta kan göra 

att företag vågar satsa mer på nya projekt då de inte enbart har sig själva att skylla vid 

eventuella misslyckanden. Att minska rekryteringskostnader och öka effektiviteten är 

ytterligare två motiv till ett önskat samarbete med högskolor och universitet. (Rohrbeck & 

Heinrich, 2006)Trots alla dessa motiv till ett önskat samarbete menar vissa författare att den 

mest grundläggande faktorn för ett fungerande samarbete är den sociala delen. Förtroende 

spelar en stor positiv roll i samarbete liksom medvetandet om att vi alla är olika och detta 

gäller både företagen och högskolorna. Lyckas ett samarbete ingås med ny, öppen attityd fås 

det ut så mycket mer av varandra. Ökad produktivitet och effektivitet är faktorer som nämns. 

(Philbin, 2008) 

Vilka hinder serhögskolanvid samverkan med näringslivet? 

Genom ett samarbete mellan högskolan och näringslivet riskerar högskolan att stöta på en del 

problem. Dels finns ett hot om att forskningen koncentreras för mycket på redan tillämpad 

forskning, samt att de forskningsframsteg som uppnås kan skapa för höga förväntningar hos 

näringslivet. Att försöka lösa ett företagsproblem kan innebära att problemet inte studeras med 

ett akademiskt intresse, vilket i sin tur kan leda till att forskning och undervisning kan förlora 

sin vikt. (Hurmelinna, 2004)  

Det hinder som Hurmelinna(2004) tar upp gällande samarbetet från högskolans perspektiv är: 

- Fokusering på redan tillämpad forskning 

- Skapar för höga förväntningar 
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Högskolans motiv till samverkan med näringslivet? 

De flesta universitet söker samarbete med näringslivet för att stärka sin egen ekonomiska 

situation. Allt eftersom universitetens forskningsbudgetar skjuter i höjden ökar även 

högskolornas intresse för samarbete med företagen. Resurser och finansiering från 

näringslivet stimulerar inte bara forskningen utan även undervisningen på universiteten. 

Genom ett samarbete får de tillgång till empiriska data så att forskningen får en närmare 

anknytning till verkligheten. (Hurmelinna, 2004) 

Liksom motiven ur ett företagsperspektiv har Rohrbeck & Heinrich (2006) även tittat på 

motiv för samarbete sett från universitetens sida. De motiv som då kom upp var följande: 

- Förbättring av undervisning 

- Finansiering och finansiella medel 

- Kunskapskällor och empirisk data 

- Politiska påtryckningar 

- Universitetets rykte kan förbättras 

- Jobberbjudande till studenterna 

Teoretisk sammanfattning 

Efter att ha gått igenom ett antal vetenskapliga artiklar och annan litteratur inom ämnet 

(samarbete mellan näringsliv och högskola) så är vår uppfattning att det redan finns en hel del 

forskning på området. Denna forskning tycks vara väldigt omfattande och liknande resultat 

har uppnåtts oberoende av vart i världen undersökningar genomförts. Vi har även kunnat 

identifiera ett antal faktorer som påverkar både motiv och hinder för samarbete. Här tycks 

författarna vara eniga. Som motiv till samarbete är återkommande faktorer för högskolan de 

finansiella fördelar som finns vid ett samarbete med företag. Denna faktor tas upp i Rohrbech 

och Heinrich artikel från 2006. Fler motiv ur högskolans perspektiv var enligt dessa författare 

tillgångar till empirisk data samt de jobbmöjligheter som uppstår genom praktik och 

examensarbeten. Kanske finns även dessa motiv i Trollhättan? 

Ovanstående artiklar betonade också motiven ur ett företagsperspektiv. Främst var motiven 

den forskning och utveckling som högskolorna kan bidra med men företagen var också 

positiva till att dela de eventuella riskerna som kan uppkomma om ett forskningsprojekt 

misslyckas. Slutligen beskrevs rekryteringsfaktorn som ett starkt motiv för företagen att vilja 

samarbeta med högskolor. Genom praktik och examensarbeten lär företagen känna 

studenterna innan en eventuell anställning blir aktuell.    

De hinder som författarna identifierat har delats in i tre kategorier; kulturella, institutionella 

och operativa. Dessa syftar till att företag och skolor talar olika språk och har olika mål och 

antaganden. De institutionella hindren syftar till forskningsprocessen som skiljer sig åt mellan 

de båda parterna och de operativa hindren avser kunskapsbristen. Högskolorna saknar 

kunskap om hur företagen arbetar och vice versa. 
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Tabell 1 Hinder för ett samarbete mellan näringslivet och högskolan 

HINDER                                                                                                                                             

- Avvikandeuppfattningomvaden produkt av FoU innebär 

- Skildamål och riktlinjer 

- Olikaspråkoch grundläggande antaganden 

- Oförutsedda radikala förändringar 

- Brist påkunskap ompartnernochdennesprocesser 

- Brist påacceptansförde resultat som erhållits av partnern 

- Olikaarbetsnaturer 

- Brist påkunskap/erfarenhetomhur mansamarbetar  

- Brist påpraktiskakunskaperinom universiteten  

- Olika tidsperspektiv 

 
Tabell 2 Motiv för ett samarbete mellan näringslivet och högskolan                                                        

MOTIV                                                                                                                                                       

- Förbättringavundervisningen  

- Finansieringoch finansiella resurser 

- Kunskapskällor ochempiriskadata 

- Politiskapåtryckningar 

- Förbättringav universitetets rykteochstatus 

- Jobbmöjligheter genom praktik och examensarbeten 

- Ökad tillgångtillteknologi 

- Rekryteringskanaler 

- Forskning och utveckling 

- Risken delas upp mellan båda parter 

- Långsiktiga forskningsprojekt                                                                                                                                                                                            

  



Sanna Johansson    Examensarbete i företagsekonomi 

Jennie Säverhag    Kandidatexamen – Marknadsföring 

 

 

 

 

16 

METOD 

I detta kapitel kommer vi att diskutera kring de val vi gjort och motivera vilken 

undersökningsmetod som använts. Vi kommer dessutom att beskriva hur vi samlat in och 

bearbetat data, för att sedan avsluta kapitlet med en reflektion kring undersökningens 

trovärdighet. 

Subjektiv studie 

Denna studie kommer följa det hermeneutiska synsättet vilket innebär att arbetet blir 

subjektivt. Det innebär att vi som författare kommer att tolka våra resultat utifrån våra egna 

reflektioner och med hjälp av den förförståelse vi har på området. Andra hade förmodligen 

inte kommit fram till samma resultat som oss om denna studie skulle upprepas vid ett annat 

tillfälle. Eftersom vi tidigare gjort en undersökning rörande samverkan och studerar på en 

högskola som är väldigt engagerad och profilerad i ett arbetsintegrerat lärande så fanns redan 

en uppfattning och förförståelse för betydelsen av detta valda ämne att studera. Det är genom 

denna förförståelse resultaten kommer att tolkas och analyseras närmare. 

Förförståelse 

Vi har som tidigare redan nämnts gjort en marknadsundersökning där motiv och hinder för 

samarbete mellan näringsliv och högskola studerats. Detta gjordes ur Högskolan Västs 

perspektiv då urvalet enbart baserades på anställda vilka samtliga arbetade inom området 

samverkan. Det resultat vi fick med oss därifrån visade på en väldigt positiv inställning till 

samverkan med näringslivet samt att detta ämne är något som skolan lägger ner mycket tid 

och kraft på. Enligt vår tolkning av resultatet har Högskolan Väst klart för sig vad samverkan 

innebär för dem själva men alla var inte säkra på att detta kommunicerades ut till företagen. 

Vi möttes av ett stort intresse från våra informanter och många av dem ville ta del av vårt 

material när det var sammanställt. Många undrade också över om vi hade någon kontakt med 

näringslivet och deras samarbetspartners vilket vi inte hade. Nyfikenheten väcktes då även 

hos oss att undersöka hur denna typ av samverkan upplevs ute bland företagen. Som studenter 

på skolan har vi allt som oftast kontakt med akademiker och får ta del av den världen men 

frågan är om denna samverkan upplevs annorlunda ute på företagen. Med dessa frågor 

väcktes idén att gräva djupare i denna fråga i ett examensarbete. Då vi sedan tidigare visste 

om Högskolan Västs intresse av att få fler samarbetspartners insåg vi innebörden av att 

studera detta fenomen. Tidigare studie visade också att Högskolan Väst inte går in i samarbete 

för den ekonomiska fördel som kan finnas vid samverkan med näringsliv utan de hävdade att 

det finns en genuin önskan om samverkan samt att högskolan vill det bästa för sina studenter. 

Frågan vi ställer oss blir därför vilka motiv och hinder som näringslivet ser med samverkan av 

detta slag. 
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Deduktiv ansats 

En studie kan huvudsakligen ha två utgångspunkter, induktiv- och deduktiv ansats. En 

deduktiv ansats innebär att forskare utgår ifrån teori och därmed gör förutsägelser om den 

senare insamlande empirin. (Jacobsen, 2002)Det är dennaansats vi kommer att använda oss av 

i vårt examensarbete. Genom att studera utvalda teorier rörande relationsmarknadsföring och 

samverkan hoppas vi kunna förstå varför och hur dessa teorier hänger samman samt använda 

dessa som underlag i våra resultat och analysstudie. 

Kvalitativ undersökning 

Vi har valt att utforma vårt examensarbete genom en kvalitativundersökningsmetod. Den 

bygger på att med hjälp av ord, text och handlingar försöka förstå och tolka hur någonting 

är(Christensen m.fl. 2010), vilket vi hoppas kunna göra genom våra personliga intervjuer. 

Enligt Christensen m.fl. (2010) syftar den kvalitativa metoden till att”upptäcka och belysa 

underliggande mönster och processer i den sociala verkligheten som studeras.” Detta ger oss 

möjligheten att gå på djupet med mer ingående frågor och hjälper oss därmed också att förstå 

och förhoppningsvis finna ett samband för de motiv och hinder som kan finnas i samverkan 

dem emellan. Enligt Chisnall (2005) kräver en beskrivande undersökning att ett antal frågor 

av kvalitativ art formuleras för att säkra att en viss typ av information inte går förlorad och 

även för att vi ska kunna arbeta så produktivt som möjligt. 

 

Syftet med vår undersökning är att skapa förståelse och finna bakomliggande faktorer kring 

samverkan. Därför ser vi de personliga intervjuernasom ett tillfälle att få ut mest 

möjligainformation av intervjuobjekten. Vid utförandet av de personliga intervjuerna får vi 

som författare ta hänsyn till, och framför allt agera utifrån ett medvetande kring, den 

intervjuareffekt som kan uppstå. Intervjuareffekten handlar oftast om hur informanterna 

påverkas under intervjun av olika faktorer eller hur vi intervjuare uppfattar de svar 

informanterna ger oss. (Christensen m.fl. 2010)Eftersom vi har valt att se vår studie genom 

det hermeneutiska synsättet är intervjuareffekten inget som kommer påverka vårt resultat. 

Detta beror på att det är vi själva som kommer att tolka den information som ges. Det är vår 

uppgift att se informantens svar utifrån vår egen förståelse samt tidigare tankar och 

värderingar. Av denna anledning skulle antagligen ingen annan komma fram till liknande 

resultat som oss. 

 

Det finns även en risk att de tillfrågande intervjuobjekten av olika anledningar inte vill deltai 

intervjun.Valet görs av intervjuobjekten och med fokus påvilka motiv eller hinder de ser med 

att ställa upp. Det skulle kunna bero påbristande tid från deras sida, men även att de saknar 

intresse för det studerade ämnet. För att försöka minska detbortfallsom kan orsakas av 

informanterna krävs det av oss intervjuare att vi lyckas fånga deras intresse samt attvara väl 

pålästa inom ämnet. 
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Fallstudie 

Vid genomförandet av denna typ av undersökning finns det ett antal olika ansatser att välja 

mellan. Vårt val av ansats har vi baseratutifrån vår problemdiskussion samt kvalitativa data vi 

samlat in.Vi har därför valt att använda oss av en fallstudieansats i vårt 

examensarbete.Fallstudieansatsen är av kvalitativ karaktär och bygger inte på kvantitativdata 

från ett stort antal undersökningar utan framhäver istället problemets innebörd och mening. 

(Christensen m.fl. 2010) Vår undersökning syftar till att skapa en förståelse för de motiv och 

hinder som kan finnas vid en samverkan mellan näringsliv och högskolor men vi vill även 

tränga igenom ytan på problemet genom att studera relationsmarknadsföringens samband. 

Teorin vi använder oss av består av vetenskapliga artiklar och böcker inom det valda området. 

Uppsatsen kommer att bygga på teorier inom relationsmarknadsföring och samverkan.  

Fallstudiekommer genomföras på Högskolan Västs samarbetspartner, det vill säga de 

verksamheter i Trollhättans omnejd som idag har ett samarbete med Högskolan Väst. Vi 

kommer att jämföra vår fallstudie med demotiv och hinder som forskare hittat i tidigare 

studier och undersökningar som gjorts världen över. Inom relationsmarknadsföring kommer vi 

använda oss av ett antal nyckelord som återspeglar hur marknadsrelationer dem emellan 

fungerar. Dessa kommer senare tematiskt sammanfattas och sammanställas i resultatet. 

 

Anledningen till att vi har valt att göra vår fallstudie på Högskolan Västs samarbetspartners 

ärframför allt av bekvämlighetsskäl.Visom skribenter befinner oss på denna 

högskola.Närheten till högskolan underlättarvår kontaktsökning med högskolans 

samarbetspartners.Ytterligare anledning till att vi valde att studera just Högskolan Väst är att 

samverkanligger väldigt aktuellt i dess profil, AIL (arbetsintegrerat lärande). AIL gör 

Högskolan Västberoende av näringslivet i flera skeden, bland annat vad gäller Co-op, VFU, 

men även förforskningsprojektoch uppdragsutbildningar.  

Datainsamling 

För att vara säkra på att rätt data samlas in till vårt examensarbete kommer vi använda oss av 

både teori (vetenskapliga artiklar)och primärdata som vi själva samlar in. Christensen m.fl. 

(2010) skriver i sin bok om marknadsundersökningar att ett undersökningsproblem ofta kräver 

”mer information eller en annan typ av information än den som redan finns tillgänglig”. Det 

första steget i vårt insamlande av information blir därför att se över det material som redan 

finns. Steg två blir senare att ge oss ut och söka efter egen information. (Chisnall, 2005) Det 

vill säga att samlain vårprimärdata genompersonliga intervjuer där vi besöker informanterna 

för att få svar på de frågor och funderingar vi har gällande vår problemdiskussion.  

 

Primärdata samlas in genomden information vi får ut av de personliga intervjuer med 

näringslivet,det vill säga de företag och organisationer som har ett samarbete med Högskolan 

Väst. Genom denna studie vill vifå en förståelse för de motiv och hinder som kan finnas för 

ett samarbete mellan näringsliv och högskolor och möjligen finna ett samband kring den 

marknadsrelation som råder.Den information vi få ut genom vår fallstudie i Trollhättans stad 
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gällande samverkan kommer jämföras med de generella motiv och hinder som vi påträffade i 

litteraturstudien. Det kommer sedan att visa sig om teorin håller eller om fallet Högskolan 

Väst skiljer sig från övriga studerade fall. 

 

Christensen m.fl. (2010) förklarar i sin handbok om marknadsundersökningar, att ävenen så 

kallad”analytisk generalisering”kan göras, den baseras på hur väl de teorier vi använder oss 

av stämmer överens med verkligheten.Lyckas vi med detta ökar vi inte bara trovärdigheten i 

vårt arbete utan också validiteten och förklaringsvärdet. 

Utformning av intervju 

För att ta reda på de olika faktorer som hindrar och motiverar samarbetet mellan 

näringslivetoch Högskolan Väst kommer vi att genomföra personliga intervjuer med olika 

verksamheter som samverkar. Genomförandet av intervjuernainleds med strukturerade frågor 

som övergår till allt mer informella och ostrukturerade dialoger kring problemområdet. 

(Christensen m.fl. 2010)Detta görs eftersom vi vill förstå de bakomliggande orsakerna till 

problemet. Genom att använda strukturerad intervjuform har intervjuobjekten möjlighet att 

förtydliga, förklara och utveckla sina svar. Detta ger oss intervjuare möjligheten att styra upp 

och leda samtalet, då vi vill lyfta fram de bakomliggande faktorerna för 

samverkan.Intervjufrågorna är utformade i likhet med hur frågor ställdes i vår tidigare studie. 

Även i tidigare undersökning studerades motiv och hinder i samverkan mellan näringsliv och 

högskola men då ur ett högskoleperspektiv. Genom att använda liknande men lite 

omformulerade frågor till näringslivet hoppas vi eventuellt kunna jämföra vårt resultat med 

vad vi tidigare fått fram. Kanske finns något av värde att analysera där? 

 

Anledningen till att vi har valt att samla in vår primära information genom personliga 

intervjuer är attvårtsyfte och problem avser att förklara de motiv och hinder som kan finnas 

vid samverkan men också på grund av det kontaktnät vi har tillgång till genom Högskolan 

Väst. Intervjuerna ger oss möjlighet att få ut relevant information av intervjuobjekten 

samtidigt som det har en relativt hög svarsfrekvens. Med hänsyn taget till detta och den tid 

som är begränsad för arbetet ansåg vi att den kvalitativa metoden passade bäst till studiens 

syfte. Den information informanterna ger oss tillgång till är inte tänkt att dokumenteras 

genom inspelning. Detta beror på att vi inte tror att intervjun blir densamma vid inspelning. Vi 

har förhoppningar om öppna och avslappnade informanter vilket vi inte tror är möjligt om det 

hela dokumenteras genom inspelning. Vid en lyckad, flytande och naturlig 

intervjukonversationtror vi ändå oss kunna återge korrekt och exakt information då de 

väsentliga och huvudsakliga delarna av konversationen kommer att antecknas och 

sammanställas under ett tematiskt uppdelat resultat.  

 

Den risk vi tar genom att intevälja inspelning som dokumentation är att vi kan gå miste om 

viss information. Vi har ändå tagit detta beslut och anser att vi eliminerar fler risker som hade 

kunnat uppstå vid en inspelning. Bland annat de tekniska problem som kan uppstå med vår 

utrustning liksom risken att informanterna påverkas negativt eller att de inte går med på 
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inspelning. (Christensen m.fl. 2010) Anteckningarna från intervjuerna kommer sammanställas 

i sin helhet och kategoriseras utefter olika nyckelord. All information vi får ta del av under 

intervjuerna kommer sorteras och endast den information som anses relevant i examensarbetet 

kommer användas.  

Urval 

Syftet med vårt examensarbete är att jämföra hur näringslivet uppfattar samverkan med 

HögskolanVäst jämfört med de generella motiv och hinder för samverkan som vi funnit i 

tidigare studier. För att genomföra denna undersökning behöver vistudera en målpopulation. 

Det finns olika sätt att undersöka en målpopulation på. Vi har valt att göra ett urval, det vill 

säga ett stickprov ur målpopulationen, för att endast undersöka ett fåtal intervjuobjekt. Genom 

att göra detta urval kan mer tid ägnas åt respektive informant samtidigt som ett representativt 

resultat för hela målpopulationen fås. (Christensen m.fl. 2010) 

 

Med hjälp av samordnare/koordinator från Högskolan Väst har vi fått fram en lista på ett 

tjugotal privata företag och statliga organisationer som idag har en samverkan med Högskolan 

Väst. Vår målpopulation blir därför ett tjugotal medelstora till stora företag som på olika sätt 

har ett samarbete med högskolan. Vi har använt oss av ett strategiskt urval där vi själva, 

tillsammans med samordnares hjälp bedömer vilka personer som skall ingå i urvalet. Genom 

att gå till väga på detta sätt tror vi oss få en djupare förståelse för samverkan. (Christensen 

m.fl. 2010)Vi måste ta hänsyn till samordnares inblandning i urvalet då vi är medvetna om att 

detta kan påverka våra resultat men vi ansåg det ändå nödvändigt då denna person satt inne på 

viktig information. Vid ett tidsbegränsat arbete som detta är var vi beroende av hjälpsamma 

kontaktpersoner men även viss hjälp med bedömning av storleken på verksamheterna. Som 

tidigare nämnts ligger fokus på relativt stora verksamheter i förhoppning om att dessa har 

större anknytning till högskolor och den akademiska världen. 

 

Då tiden var knapp hade vi inte allt förstora förhoppningar kring svarsfrekvensen. Grunden 

till svarsbortfall är oftast grunderna av informantens tillgänglighet.(Christensen m.fl. 

2010)Vivalde därför att tillfrågaalla intervjuobjekt från målpopulationen att delta i 

undersökningen för att säkra studiens genomförande.Utav de svarande intervjuobjekten valde 

vi att intervjua de tio snabbast svarande för att så snabbt som möjligt nå en mättnad kring den 

information vi sökte. Det var därför omöjligt för oss att undvika det faktum att först till kvarn 

gäller. 

 

Av de informanter som ställde upp i intervjun var tre stycken olika tekniskt lagda 

verksamheter, två företag fungerar som ”broar” mellan näringslivet och Högskolan Väst,vilket 

innebär att de förmedlartjänster och kunskapmellan den akademiska och praktiska världen. 

Övriga informantersom vi fick kvalitativ tid med representerade stora organisationer inom 

kommun och landsting, (alla har anonymitet). 
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Tidsdimension 

Vi har valt att analysera tidsdimensionen av undersökningsproblemet genom en så kallad”ad 

hoc undersökning”. Det betyder att vi studerar problemet vid en given tidpunkt. Genom att 

frysa tiden skapar vi en process av verkligheten vilket i detta arbete kommer bli nödvändigt då 

tiden annars inte räcker till. Vårt problem innebär att vi ska försöka se hinder och motiv för ett 

samarbete mellan näringsliv och högskola och för att detta ska fungera krävs det att vi lyckas 

komma så nära verkligheten som möjligt. Verkligheten är en ständigt pågående process och 

den är ständigt under förändring vilket även gäller för näringslivet och högskolan. Alla är vi 

beroende av vad som sker i verkligheten och ska vi kunna urskilja yttre faktorer som påverkar 

samarbete måste vi hela tiden kunna ge en så korrekt bild som möjligt av verkligheten. 

(Christensen m.fl. 2010) 

Validitet och reliabilitet 

Slutligen är det viktigt att se till undersökningens validitet och reliabilitet. Graden av validitet 

handlar om trovärdighet, det vill säga i vilken utsträckning undersökningen stämmer överens 

med verkligheten. (Chisnall, 2005) Trovärdigheten bestäms av hur systematiskt insamlandet 

av data har skett, samt redovisandet av hur den teoretiska mättnaden har uppnåtts. Det är av 

stor vikt att uppnå en teoretisk mättnad i en kvalitativ studie. Den risk som finns gällande 

undersökningens trovärdighet är att informanter av olika anledningar håller inne med viktig 

information eller överdriver för att göra intryck. Detta hade i vårt fall gjort att validiteten 

blivit lägre. Validitet och reliabilitet får dock en annan innebörd eftersom vi utför en 

hermeneutisk studie. Vi strävar inte efter att vara objektiva och uppnå en absolut sanning utan 

tolkar och analyserar resultatet utifrån oss själva.Det är upp till oss skribenter att bedöma 

informantens relevans. Studien genomförs på organisationer inom olika typer av verksamheter 

(vilket redovisas i vårt urval). Dessa verksamheter harolika typer av samarbeten med 

Högskolan Väst.  

 

Reliabiliteten syftar på vår förförståelse och våra tolkningar. Vi blir därför själva 

mätinstrument för undersökningen, vilket gör det omöjligt för någon annan att genomföra 

studien på samma sätt med samma resultat. EnligtChisnall, (2005) är verkligheten oftast 

föränderlig vilket gör det näst intill omöjligt att i absoluta termer samla in identisk data som 

ger ett identiskt resultat. Även våra egna värderingar och förförståelse ändras med tiden och 

genom det även våra tolkningar.Samverkan kan även den ändra riktning samtidigt som 

högskolan och näringslivet kan ändra attityd och inställning till ett samarbete. De kan öka 

engagemanget eller kanske bryta upp helt och hållet. Samverkan hänger på lärarnas personliga 

kontakter vilket gör att om kontaktnätet minskar eller upphör av olika anledningar blir det 

mycket svårare att knyta an till kontakter i näringslivet och vice versa. Därför anses 

reliabiliteten irrelevant för att fastställa värdet av en kvalitativ studie, som istället fastställs av 

validiteten. (Chisnall, 2005) 
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Källkritik 

Vår studies empiri bygger på personliga intervjuer, där medelstora till stora företag och 

organisationer som har en samverkan med Högskolan Väst medverkat. De företag och 

organisationer som deltar i studienhar valts ut med hjälp av en samordnare frånHögskolan 

Väst,vilket vi är medvetna om kan ha påverkat undersökningen och dess resultat. Vi kan inte 

bortse från risken att endast bra fungerande samarbetspartners valdes ut men eftersom vi var i 

stort behov av hjälp för att kunna kontakta dessa samarbetspartnersvärderade vi detta sätt som 

det bästa tänkbara. Risker finns också att våra informanter har egna syften och därför inte 

delar med sig av sin sanning. 

 

Vi valde att intervjua ett tiotal informanter för vårt arbete då vi ansåg att dessa skulle ge oss 

tillräckligt med information och förhoppningsvis uppleva en teoretisk mättnad därefter. 

Troligtvis hade vi fått ett annat resultat om vi valt att undersöka en annan målgrupp, som 

exempelvis mindre företag och organisationer eller kanske företag och organisationer som 

idag inte har en samverkan med Högskolan Väst.Frågan är hur representativt medelstora till 

stora företag är i samverkan mellan näringslivet och Högskolan Väst då Trollhättan är en 

relativt liten stad med få stora företag.  
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RESULTAT 

Nedan följer en skildring av de intervjuer som genomförts i vår studie. Vi har valt att 

generalisera svaren för Högskolan Västs medelstora till stora samarbetspartners.  

Värdet av samverkan 

Synen på samarbetsvärdet är generellt sett att samverkan är betydelsefull. Samtliga 

intervjuobjekt tycker att samarbete högskola- näringsliv emellan fungerar. Uppfattningen om 

hur bra det fungerar skiljer sig mellan verksamheterna men samtliga nämner att förbättringar 

kan göras. En informant talar om de naturliga spänningar som finns i luften då verksamheter 

från olika världar samverkar. Detta ses dock som något som ska finnas men genom att 

organisera sig bättre och ha fungerande nyckelbefattningar inom organisationerna så skulle 

samarbetet kunna bli ännu bättre. En annan jämför samverkan med hur det var några år 

tillbaka i tiden och berättar att klara förbättringar skett men att samverkan mellan högskolan 

och företaget ändå inte riktigt befinner sig i det önskade stadiet. Mycket hänger på enskilda 

individer, vilka kontakter de har, vilken tid de lägger ner och vilket intresse som finns. 

Förväntningarna på denna typ av samverkan är hög. Samtliga av de verksamheter som deltagit 

i intervjun anser att både deras företag och högskolan vinner på att ha någon form av utbyte. 

Däremot kan detta ibland ske med hjälp av kortsiktiga idéer. Enligt en av dem sker samverkan 

oftast i många olika former vilket kan tyda på att högskolan och näringslivet inte hittat det 

ultimata utbytet som behövs för att finna långsiktiga lösningar. 

Engagemang 

Synen på engagemang i fråga om samverkan skiljer sig radikalt mellan våra intervjuobjekt. 

De som anser att engagemanget finns där tycker också att kontakterna med högskolan 

fungerar bra. En informant som delar denna åsikt ansåg att den egna verksamheten kunde vara 

än mer engagerad i samverkan på grund av de enorma fördelar de kan få ut av samarbete. Att 

detta inte genomförs just nu berodde enligt denne på tidsbrist bland annat.  

 

De som inte såg ett starkt engagemang tyckte att det till största delen brast från högskolans 

sida. Engagemang och drivkraft för samverkansfrågor borde enligt många vara en 

ledningsfråga och inte ligga på enskilda institutioner och individers ansvar. Många är också 

eniga om att väldigt mycket hänger på vilka representanter eller infiltratörersom agerar i dessa 

frågor. (Med infiltratörer syftar vi då på dem som arbetar med att introducera akademiker och 

praktiker med varandra). Det är av stor vikt att dessa människor förstår sig på sina 

samarbetspartners så att samarbetet på så vis blir framgångsrikt. Att samverkan idag hänger 

mycket på enskilda individers vilja och drivkraft kan exemplifieras vid att en av 

informanterna nämnde svårigheter vid eventuella sjukskrivningar. Enligt denna person lades 

samverkan fullständigt på is om en person som arbetade i frågan skulle utebli från arbetet en 

längre tid. Denne menade därför att skolan måste bli bättre på att organisera sig och skapa ett 

stabilt nätverk där ledningen sköter denna typ av uppgift. I nuläget kan många 
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samarbetspartners tappa intresset på vägen då vissa saker kan ta väldigt lång tid. ”Alle man 

till pumparna och töm båten på vatten så fort som möjligt” var dennes uttryck för hur akuta 

problem många gånger löses istället för att se till långsiktiga lösningar.  

Förtroende 

De verksamheter som vi har intervjuat hade samtliga ett stort förtroende för Högskolan Väst. 

Många hade också ganska nära koppling till en eller flera anställda på skolan så bristande 

förtroende var inget problem. En av våra informanter förklarade att om det fanns de som såg 

förtroende som ett hinder borde detta förklaras av för få och ohållbara kontakter 

verksamheterna emellan. Så länge fungerande kontakter finns så finns också ett förtroende för 

din samarbetspartner.    

Kommunikation 

Liksom skillnaderna i uppfattningar om engagemang skiljer sig också informanterna åt i fråga 

om huruvida kommunikationen fungerar eller inte. Även här beror uppfattningar på vilka 

institutioner som det kommuniceras med. De som anser att kommunikationen fungerar bra ger 

också oftast beröm till enstaka individer på högskolan som brinner för samverkansfrågan. 

 

De som inte ansåg att kommunikationen fungerar så bra hade olika anledningar till det. För 

vissa var det väldigt beroende av vem eller vilka det kommunicerades med. På sina håll 

fungerar allt som det ska och ett utbyte sker till fördel för båda parter men enligt vissa 

informanter finns också de som motarbetar. Kommunikationen mellan de olika institutionerna 

på skolan fungerar enligt en av intervjupersonerna inte som önskat. Alla verkar inte veta om 

betydelsen av en samverkan och det står inte klart att alla jobbar mot samma mål. Medan 

vissa är med på noterna och bjuder in till föreläsningar kan andra sätta sig på tvären med 

förklaringen att det inte finns tid och rum för något annat i kursplanen.  

 

Kommunikationen kan också brista av andra anledningar. Några informanter informerade om 

svårigheterna med att samarbeta med andra som inte är ”som oss själva”. Den akademiska och 

praktiska världen skiljer sig som bekant avsevärt från varandra vilket gör det ännu viktigare 

att vara öppen mot varandra och inte använda alltför luddiga begrepp. De menar också att 

högskolan bör lära sig av att allt inte är teori. Enligt dem är det högskolan i ett nötskal när de 

försöker förklara saker ur teoretiska modeller. Dessa kan inte alltid appliceras på verkligheten 

vilket många verksamheter är intresserade av.   

Hinder och motiv för samverkan 

Nedan följer de hinder och motiv som vi fått fram ur vår litteraturstudie. Informanterna fick 

analysera kring dessa punkter och kommentera vilka de ansåg stämma överens med sin egen 

situation. I resultatet presenteras sedan de punkter som lyftes fram och var av särskild 

betydelse för våra intervjuobjekt. Engagemang, förtroende och kommunikation kommer vi 

bortse från då de presenterats ovan. 
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Hinder för samverkan - Litteraturstudie 

 

 Hinder för näringslivets samverkan 
 

• Vaghet i begreppet samverkan 

• Motstridiga intressen och mål  

• Kulturskillnader 

• Bristande kunskap om varandra 

• Dålig ledning och samordning  

• Brist på förtroende 

• Brist på engagemang  

• Bristande drivkraft hos aktörerna  

• Dålig kommunikation 

• Brist på kunskap/erfarenhet om hur man samarbetar 

• Brist på praktiska kunskaper inom universiteten 

• Olika tidshorisonter och olika språk/mentala världar  

• Bristfällig uppföljning och kontroll 

Hinder för samverkan - Resultat 

Tidshorisonter, språk och mentala världar 

Av ovan studerade hinder för samverkan har våra intervjuobjekt fått reflektera och fundera 

över vilka som stämmer överens med samarbetssituationen för partners till Högskolan Väst. 

Gemensamt för dessa var att olika tidshorisonter och olika språk, mentala världar sågs som 

det absolut största hindret. Detta grundades i att högskolor är stora och tröga organisationer 

som tar väldigt lång tid på sig innan beslut fattas. Detta kan vara ett hinder då många företag 

är beroende av snabb hjälp inom till exempel forskning och utbildning. Detta var extra tydligt 

i intervjuer med tekniska verksamheter. Vissa samarbetspartners till Högskolan Väst är också 

tröga stora organisationer i sig själva, exempelvis dem inom kommun och landsting. Dessa 

pekar inte enbart på svårigheter för högskolan utan belyser också att deras egna 

förutsättningar för samverkan kan ändras dramatiskt vart fjärde år beroende på politiskt styre 

till exempel. På grund av denna tröghet är de också beroende av lång framförhållning till 

möten etc. och då dessa möten planeras med lång tids mellanrum hinns mycket glömmas bort 

mellan gångerna. En uppdatering av både anteckningsmetoder och ett mer frekvent schema är 

att önska enligt dessa. 

 

En annan informant pekar på svårigheter med tidshorisonter genom att tala om de olika 

världar som inte alltid förstår varandra, den praktiska och den akademiska. 

Verksamheter/näringsliv tänker på kort sikt medan högskolor tänker väldigt långsiktigt. Detta 

är enligt denne fullt berättigat efter vilka behov verksamheterna har men försvårar i vissa fall 

samverkan. Det blir en naturlig spänning, vilken också ska finnas där, men genom att 

organisera sig väl kan samarbete underlättas. Återigen blir personer i fokus och det är oerhört 

viktigt vilka personer som sitter på nyckelbefattningar inom organisationerna. 
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Även företagen ser det som en självklarhet att vilja samarbeta med högskolan men erkänner 

brister i tid och prioriteringar. Trots vetskapen om samverkans fördelar är detta inget som 

kommer högst på listan utan faller lätt bort då annat kommer i vägen. 

Kulturskillnader, olika världar och bristande kunskap om varandra 

Kulturskillnader finns enligt de flesta i tungrodda, väletablerade organisationer. Däremot 

ansåg inte alla att de var ett hinder. Genom att vara medveten om de olikheter som finns 

mellan organisationerna och försöka finna lösningar på dessa behöver kulturskillnader inte 

vara ett hinder för samverkan. Att högskolor och näringsliv befinner sig i två olika världar är 

alla rörande överens om. Den akademiska och praktiska världen skiljer sig åt på många sätt så 

därför är det viktigt med kunskap. Bristande kunskap om varandra är dessvärre ett hinder som 

många av våra informanter upplever. Bristande kunskap om varandra beror i många fall på 

brist i tid och intresse för sina samarbetspartners. Det kan i vissa fall vara svårt att hitta en 

lagom nivå. En informant understryker dock att det inte alls är relevant för den andra partnern 

att lyssna på en lång presentation om den andra verksamhetens historik och framtidsvision. 

Däremot handlar det om att berätta sådant som kan vara av intresse och är betydelsefullt för 

det kommande samarbetet. Bristen i kunskap om varandra gäller båda parter till lika stor del. 

Motstridiga intressen och mål 

Då högskolan och näringslivet är två väldigt olika verksamheter finns också motstridiga 

intressen och mål. Detta behöver däremot inte betyda att det är ett hinder för samverkan enligt 

våra informanter då ingen av dem ansåg det försvåra samarbetet sinsemellan. Istället såg vissa 

av dem det som en styrka att det finns olika uppdrag inom de olika verksamheterna. En 

informant tyckte att de inblandade parterna istället skulle se det som att samverkan är ett led i 

att båda parter ska nå sina egna, olika mål. Det är viktigt att se saker ur nya perspektiv och 

inte se allt som hinder och slutna system. 

Motiv för samverkan - Litteraturstudie 

 Motiv för näringslivets samverkan  
 

• Student- forskningsprojekt (examensarbeten och forskningssamarbeten etc.) 

• Kompetensutveckling för näringslivet 

• Förbättring av undervisningen (önskan om att få delta, gästföreläsningar etc.)                                                                      

• Fundraising/ finansiering    

• Risken delas upp mellan båda parter                                                              

• Politiska motiv/krav (t.ex. Högskolans tredje uppgift)                                                                            

• Vill hjälpa till i förbättring av Högskolans konkurrenskraft, rykte och status  

• Beroende mellan näringsliv och högskola 

• Tillgång till empiriska data för forskning och utbildning 

• Underlätta rekrytering av arbetskraft 

• En genuin önskan om samverkan                                                                     
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Motiv för samverkan - Resultat 

Student- och forskningsprojekt 

Student- och forskningsprojekt ses av många som det primära motivet för samverkan. Genom 

att studenter och forskare gör arbeten kopplade till den praktiska världen skapas en logik i 

arbetet samtidigt som de två världarna kommer allt närmare varandra. Utvärderingar som 

vissa verksamheter gjort stödjer det faktum att företag har en väldigt positiv inställning till 

samverkan med högskolan och dess studenter efter att samarbete genomförts. Informanter 

menar också att det är bra för högskolor som hanterar detta på ett bra sätt samtidigt som det är 

väldigt tydligt ute i arbetslivet vilka verksamheter som har bra kontakt med högskolor. Vissa 

företag klarar sig utmärkt och har alltid bra, kompetent personal medan andra ständigt 

rekryterar nya konsulter utifrån. För att samverkan mellan näringsliv och högskola ska 

fungera bra krävs bra lärare och praktikplatser för studenterna. Svårigheter med att finna 

praktikplatser belystes särskilt av några informanter då dessa hävdade att det enbart är de 

större företagen som har råd med Co-op- platser. Hade dessa avlönade praktikplatser inte varit 

så kostsamma för företagen hade kanske ännu fler studenter fått möjlighet att nå ut i 

arbetslivet tidigare under sin utbildning. 

Kompetensutveckling, rekrytering 

De flesta av våra intervjuobjekt är ense om att samverkan med högskolan är stark 

kompetensutveckling för företagen. Vissa företag är beroende av den kompetens som 

högskolan besitter på många sätt, inte minst för att ta del av de empiriska resultat som 

högskolor har tillgång till. Genom att ta del av relevanta arbeten och forskningsstudier skulle 

verksamheterna kunna spara mycket av den kraft och energi som läggs ned. Uppdaterad 

information är också ett motiv till varför företag väljer att samverka, många ser det som 

bortkastad information då många arbeten går dem till spillo på grund av att de inte vet vart de 

kan leta. Tillgång till empirisk data är en förutsättning för att utveckling ska kunna ske ute på 

marknaderna. Ett företag ansåg dock att den egna kompetensen var så hög på företaget att de 

inte påverkades av den kompetens som kom från högskolan. Övriga företag tyckte däremot att 

högskoleutbildade personer i allra högsta grad bidrar till en kompetenshöjning på företaget. 

En av dem såg nyexaminerade studenter som viktiga inspiratörer ute på arbetsplatserna. En 

bra mix mellan erfarenhet och utbildning borde enligt denna informant vara det ultimata på en 

arbetsplats.  

 

Samverkan med högskolan kan också vara ett enklare sätt för företagen att rekrytera ny 

arbetskraft. Många företag uppfattar rekryteringsprocessen som ganska jobbig. Det ultimata 

vore därför om studenter får in en fot i företag genom exempelvis examensarbeten eller 

praktikplatser. Därefter erbjuds många sommarvikariat, traineeplatser etc. som senare kan leda 

till fast anställning. 
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Förbättring av högskolans konkurrenskraft, rykte och status 

Många ser det som en självklarhet att vilja hjälpa högskolan i fråga om rykte och status. 

Enligt informanter så har förmodligen alla som någon gång läst vid Högskolan Väst eller är 

bosatta inom området en drivkraft av att vilja hjälpa till. Genom att höja konkurrenskraft, 

rykte och status på högskolan gynnas även verksamheterna runt omkring. En informant vill 

däremot höja ett varningens ord för att det i dagens läge kan vara ett misstag att förlita sig på 

att människor tänker som ovan. I dagens samhälle konkurreras det med pris och kvalité vilket 

gör att verksamheter inom vårt område samverkar med högskolor utanför kommunen som 

specialiserat sig inom vissa önskvärda områden.  
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ANALYS 

I detta kapitel sammankopplas det empiriska resultatet med de teorier som presenterats i 

teoriavsnittet.  

KMV- modellen: Engagemang, förtroende och kommunikation 

Kommunikation 

Som Morgan och Hunt (1994) nämner i teorin kräver framgångsrika relationer engagemang 

och lojalitet.Är du betrodd som samarbetspartner fås en stark konkurrenskraft och en hållbar 

relation till din partner.Som lojalitetsstegen visarkrävs vid samverkan ett starkt engagemang 

och en lojalitet från båda håll för att samarbete ska fungera. För att visa starkt engagemang 

krävs i sin tur både kommunikation och förtroende och det är egentligen i den änden allting 

tar sin början enligt KMV- modellen. Kommunikation är en viktig faktor när det handlar om 

förtroende. Fungerar kommunikationen mellan två parter ökar informationen och vi känner 

oss både säkrare och får mer förtroende för varandra. När förtroende fås ökar viljan att skapa 

en bra relation till varandra vilket gör båda parter mer engagerade och villiga att samverka. 

Enligt denna teori ska dessa tre faktorer hänga samman som en röd tråd i jakten på den 

perfekta relationen eller det ultimata samarbetet. I vårt arbete har vi dock inte lyckats urskilja 

detta mönster.  

 

Kommunikationen uppfattas på många håll som dålig medan vissa hävdar att den fungerar 

bra. Detta tyder enligt oss på att det inte finns någon tydlig mall för hur samverkan ska 

kommuniceras. För att undvika bristfällig kommunikation är det viktigt att rätt saker 

kommuniceras och att det kommuniceras på rätt sätt, det vill säga språket måste vara 

detsamma för båda parterna. (Fill, 2009)Många som vi talat med under våra intervjuer tycker 

att kommunikationen fungerar olika utifrån vem eller vilka det kommuniceras med. Den 

allmänna uppfattningen har helt klart varit att det hänger väldigt mycket på enskilda individer, 

vilken drivkraft och vilka kontakter som finns för samverkan. Vissa lärare kommer direkt från 

arbetslivet och har på så vis en hel del kontakter redan.Andra kanske har tillbringat större 

delen av sitt liv i den akademiska världen och har därför svårare att anknyta till det praktiska.  

 

Uppfattningen från företagens sida har också varit att olika institutioner engagerar sig olika 

mycket i samverkan med näringslivet. Vissa arbetar hårt för att det ska fungera medan vissa 

inte tycker att det hinns med. De ser tidsbrist och extra arbete som alltför stora hinder för att 

ens orka engagera sig i näringslivet. Många företag anser därför att det är viktigt att hålla fast 

vid de ingångar i den akademiska världen som de lyckats hitta. Kontakter är a och o i detta 

samarbete. För att komma till bukt med det kommunikationsproblem som vi ändå anser finns 

skulle ett alternativ vara att anställa fler koordinatorer på skolan. Idag hinns inte frågor 

rörande samverkan med näringslivet med i den utsträckning som önskas då ansvaret ligger på 

institutioner och enskilda individer. Dessa har varken tid eller vilja vilket skulle kunna 

avhjälpas om samverkan istället blev en ledningsfråga. Om ledningen tog tag i detta skulle 
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kommunikationen fungera bättre på grund av att alla då måste jobba som en helhet. Utan 

stängda system och infiltratörer som förstår sig på både den akademiska och den praktiska 

världen skulle samverkan kunna fungera på ett mycket bättre sätt. Det vore kanske ytterligare 

fördelar med att anställa koordinatorer med praktisk arbetslivserfarenhet? Dessa kan då 

fungera som infiltratörer i den akademiska världen samtidigt som den förstår sig på båda 

världar. Enligt en informant måste det finnas ett antal människor som förstår sig på systemet 

för att få en kontinuitet och en helhet som fungerar. Det är enligt denna person ingen lösning 

att riva av en föreläsning för stunden. Att förbättra situationen på sikt måste vara det centrala. 

Förtroende 

Förtroende definieras som en generaliserad förväntan av att kunna lita på en annan part. Enligt 

Morgan och Hunt (1994) fåsett förtroende lättast om parten uppfattas ha integritet och 

självförtroende. Förtroendet mellan Högskolan Väst och dess samarbetspartner är till stor del 

uppbyggt på personliga kontakter. Ska vi följa vår teori skulle detta innebära att bristande 

kommunikation också leder till brist på förtroende men så är inte fallet. Våra intervjuer visar 

klart och tydligt att alla informanterna har förtroende för samarbetspartnern Högskolan Väst. 

Hur kan detta komma sig frågar vi oss då? Bristande information och kommunikation ska 

enligt teorin göra att parter känner sig osäkra på varandra och tappar tillit och förtroende till 

varandra. Vår egen analys är att det redan innan finns en slags relation mellan högskolan och 

näringslivet. Många som vi intervjuat hävdar att de känner anställda på skolan, de är utbildade 

lärare sedan tidigare, de har själva läst på högskola osv. Det vill sägaatt det redan finns en 

utvecklad relation mellan båda parter.Fördelen med det kan vara att parterna på det sättet 

slipper den sårbarhet som uppkommer vid nya samarbetspartner och därför väljertryggheten 

först genom att skapa samarbete med någon där relation redan skapats. Många ser också stora 

motiv till att vilja samverka vilket automatiskt skapar en slags genuin önskan om att vilja 

samverka. De vill hjälpa regionen framåt i utvecklingen och ser till sina egna och högskolans 

fördelar. 

Engagemang 

I fråga om engagemang ska det enligt teorin fungera bra eftersom förtroende finns. Genom 

engagemang och förtroende kan både näringslivet och högskolan visa att de sätter värde på 

relationen. Morgan och Hunt (1994) definierar en engagerad relation som en relation där båda 

parter har en genuin önskan om samverkan. Men liksom det brast i kommunikationen så är 

även engagemanget bristfälligt till vissa delar. Vissa informanter upplevde intresset från 

näringslivet större än det engagemang som Högskolan Väst visat vid samverkan. Även detta 

trodde de berodde på att tiden inte räcker till och att samverkan med näringslivet inte har 

högsta prioritet. Många av lärarna har två tjänster och jobbar både på högskolan och i 

näringslivet vilket kan vara en av förklaringarna till vart tiden tar vägen. Som följd av detta 

försvinner också tid till att underhålla de befintliga relationer som redan finns. Engagemanget 

ansågs däremot inte som bristfälligt av alla utan många upplevde också att många kontakter 

på Högskolan Väst jobbar hårt för att öka samarbetet sinsemellan.  

Det verkar alltså som att även engagemang är upp till enskilda individer och 
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institutionersansvar, väldigt snarlikt vår analys av kommunikation.Teorin om 

KeyMediatingVariable modell (commitment, trust and communication) visar att 

kommunikation bidrar till förtroende som i sin tur resulterar i engagemang. I vårt fall är alltså 

förtroende inte alls inblandat i kommunikation och engagemang. Istället visar fallstudien på 

att kommunikation snarare är direkt kopplat till engagemang vilket framgår i figuren nedan.   

 

 

Lojalitet 

Genom att dra paralleller till lojalitetsstegen som vi tidigare tog upp i teoridelen kan vi 

konstatera att högskolan och näringslivet redan befinner sig på översta stadiet eftersom de 

redan har ett samarbete. Det kan vara värt att notera att det troligtvis finns många mer troliga 

samarbetspartner att hitta ute på marknaden för Högskolan Väst. Företagen har flera gånger 

påpekat att de har förtroende för skolan men att engagemanget ibland är bristfälligt. En 

informant menade att attityden från högskolan ibland kan uppfattas som avvaktande och 

passiv. Detta gör att vi egentligen kan placera högskolan på ”supportstadiet”, vilket innebär att 

de inte har kommit hela vägen upp på översta trappsteget. Supportsteget innebär som vi 

tidigare beskrev att någon tycker bra om en organisation och vill samverka men stöttar enbart 

genom passivitet. Trots denna upplevda passivitet har högskolan ändå en hel del 

samarbetspartners. Skulle de dessutom agera mer aktivt i fortsättningen tror vi att ännu fler 

företag kommer vara villiga att samarbeta. Vi ser det som att de befinner sig på partnerstadiet 

men genom ett mer aktivt handlande och större engagemang skulle de kunna stärka och 

befästa sin position högst upp på lojalitetsstegen.Nedan visas en något modifierad bild på 

lojalitetsstegen som är tänkt att visa på de översta trappstegen som högskolan befinner sig på.  
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Samverkan 

Vilka hinder ser näringslivet vid samverkan med högskolan? 

Pollitt och Mellors (1993) beskriver att ett av de största hindren för näringslivet är de 

forskningsresultat som samarbete med högskolor generar i. De menar att dessa resultat ofta 

blir föremål för tvister och att näringslivet uppoffrar mer än vad nyttan med forskningen ger 

dem. I vårt arbete har vi inte stött på detta hinder. Forskning har i vår studie snarare setts som 

ett motiv för att vilja samarbeta med högskolan. Detta motiv diskuteras senare under analysen 

men då detta ämne diskuterades nämnde flera av våra intervjupersoner att de är medvetna om 

de risker som finns vid forskningssamarbete med högskolan. Vågar företaget inte ta dessa 

risker väljer de istället andra samarbetspartners för forskning. Detta gör att vi vågar bortse 

från denna forskning och konstaterar att detta inte är ett hinder för samarbetspartners till 

Högskolan Väst. 

 

I teorin tog vi del avDierdonck och Debackeres (1988)forskning om att det finns tre 

kategorier av hinder för näringslivets samverkan med högskolor. Dessa var kulturella, 

institutionella och operativa hinder vilka alla innehöll olika svårigheter som samverkan 

resulterar i.  

 

Kulturella hinder; Dessa hinder innehöll bland annat de avvikande mål och riktlinjer som 

näringsliv och högskolor har. Detta hinder är inte något vi såg i vår studie eftersom våra 

informanter istället såg detta som något självklart. Högskolor och näringsliv är i grund och 

botten två väldigt olika organisationer och det skulle vara konstigt om deras mål och riktlinjer 

inte skilde sig åt. Istället sågs skillnaderna som något positivt då det behövdes för att var och 

en ska kunna uppnå sina egna mål vid samverkan. 

De kulturella hindren tar också upp skillnader i grundläggande antaganden, språk och termer. 

Att grundläggande antaganden och kulturer skiljer sig åt mellan två så olika verksamheter är 

något som våra informanter inte tycker är konstigt. Liksom i resonemanget om olika mål och 

riktlinjer anser de också att olika kulturer bör finnas. De ser inte kulturskillnader som ett 

hinder utan något som båda parter bör vara medvetna om. I stora tungrodda organisationer 

som högskolor oftast är finns djupt rotade antaganden och kulturer vilka kan vara bra för 
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näringslivet att veta om.  

De språkliga hindren kan däremot ses som ett problem. Akademiker och praktiker talar oftast 

inte samma språk vilket enligt våra informanter kan leda till problem i samverkan som lätt 

hade kunnat undgås om båda parter hade vetat vad den andra menade. Med detta sagt skulle vi 

vilja byta rubrik på denna kategorisering av hinder. Kulturella skillnader finns i allra högsta 

grad men vi ser dem inte som hinder. Det handlar snarare om bristande kunskap om varandra 

vilket diskuteras senare. Den språkliga delen är däremot det enda konkreta hindret för 

samverkan vilket gör att vi väljer att kategorisera det första hindret som ett ”språkligt hinder”. 

 

Institutionella hinder:Denna kategori består av hinder som uppkommer genom att högskolor 

och näringsliv har olika arbetsnaturer och är strukturerade på olika sätt. Även denna kategori 

innehåller faktorer som våra informanter väljer att kalla skillnader och olikheter snarare än 

hinder. Det är för dem inga konstigheter att akademiker och praktiker jobbar på olika sätt. Det 

gäller bara att veta om sina olikheter och istället se dem som styrkor för samverkan.  

Denna kategori tar även upp skillnader i tid som ett hinder. Tidshorisonterna är väldigt olika 

för företag och högskolor när de gäller i stort sett all typ av planering. Detta ses också av våra 

informanter som hinder eftersom det i många avseenden hindrar möjligheten av samarbete. På 

grund av att högskolan oftast behöver lång tid på sig att planera ett nytt projekt kan det för 

många företag redan vara för sent då de ofta är beroende av att se resultat så fort som möjligt. 

I denna kategori är därför de olika tidshorisonterna det stora hindret för samverkan. Vi väljer 

därför att kalla kategori två för ”olika tidshorisonter”. 

 

Operativa hinder:I den tredje kategorin tas den bristande kunskapen om varandra upp och 

diskuteras. Det är denna kategori som våra informanter till största delen befinner sig i sin 

diskussion. På grund av att både näringslivet och högskolan i många fall har dålig kunskap 

om sin samarbetspartner så kan skillnader i både kultur och avvikande mål felaktigt ses som 

hinder. Många informanter pekar på vikten av inblandade personer då det är dessa människors 

uppgift att skapa förståelse mellan båda parter. Bristande kunskap om varandra hade därför 

kunnat undvikas om denna person tidigare arbetat både inom den praktiska och den 

akademiska världen. 

 

För att sammanfatta dessa tre kategorier av hinder har vår studie resulterat i att vi bortser från 

kulturella och institutionella hinder och istället ersätter dem med följande kategoriseringar: 

 

Språkliga hinder 

Olika tidshorisonter 

Operativa hinder (vilket innefattar bristande kunskap om varandra)  
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Vilka motiv ser näringslivet vid samverkan med högskolan? 

Enligt Bonaccorsi och Piccaluga (1994), och Cyert och Goodman (1979) finns det motiv till 

att näringslivet vill samarbeta med högskolan. Tillgång till empirisk data och 

rekryteringskanalerär några av de främsta motiven som tas upp. I vårt resultat har student och 

forskningsprojekt tagits upp som den största anledningen till att näringslivet vill samverka 

med högskolan vilket överensstämmer med tidigare forskning. Många av informanterna var 

väldigt positiva till den förankring med verkligheten och den praktiska världen som denna typ 

av arbeten genererar i. Likväl som företagen är glada över att få hjälp med existerande 

problem tror de även att studenter gynnas då det skapas en slags logik i deras arbete. Det 

skapas därav också en automatisk inkörsport för studenter in i företagen och en slags 

rekryteringsprocess startar. Även denna aspekt talar våra informanter väl om. Många av dem 

ser rekrytering som en lång och kostsam process. Vet de då om att det redan finns studenter 

som satt sig in i företaget har dessa självklart skaffat sig ett försprång.  

 

Högskoleutbildad personal ses av de allra flesta som en kompetenshöjning för företaget men 

de bidrar också med en hel del inspiration till övriga på arbetsplatsen.Tidigare forskning pekar 

också ut motivet om att hjälpa skolan i dess konkurrenskraft, rykte och status. Även detta 

motiv nämns av våra informanter men främst på grund av personlig koppling till skolan eller 

att de vill hjälpa utvecklingen i regionen. Vissa av informanterna är däremot medvetna om att 

det i dagens samhälle ändå är pris och kvalité som det konkurreras med vilket gör att individer 

inte alltid kan hjälpa dem de önskar utan faktiskt måste välja efter bästa prestation.  

 

Tidigare forskning anser att högskolan samarbetar främst av ekonomiska 

fördelar.(Hurmelinna, 2004) Både i vår tidigare marknadsundersökning och i detta arbete tas 

inte finansiering upp som ett motiv över huvud taget. Vi frågar oss därför vad det beror på? 

Forskning sker inte i någon stor utsträckning på Högskolan Väst utan det handlar mer om 

mindre examensarbeten och uppdragsutbildningar. Detta kanske förklarar varför detta motiv 

inte tas upp i den utsträckning tidigare forskning menar. Hade vi istället studerat samverkan 

på något av landets större universitet kanske vi hade fått annorlunda resultat. Den lilla 

forskning som finns är främst tekniskt lagd men trots det samarbetar stora företag i Trollhättan 

med andra universitet i landet vilket bevisar att kvalité och pris går först.  

 

En av våra informanter menade att finansiering inte är ett motiv som bör gå först. Genom att 

uttrycka sig som ”sälj inte skinnet förrän björnen är skjuten” menade denne att både skola och 

näringsliv bör se till vad som fungerar i ett samarbete. Hur får vi saker att fungera på lång sikt 

och hur ska vi bevara en långvarig relation är frågor båda parter bör ställa sig. Först därefter 

bör finansiering diskuteras.  
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SLUTSATSER 

I detta kapitel presenteras de slutsatser vi kommit fram till.  

 

KMV modellen om kommunikation, förtroende och engagemang håller inte fullt ut. I vårt 

arbete är kommunikation direkt kopplat till engagemang vilket gör att vi bortser från 

förtroendets roll i denna modell. Högskolan Väst samarbetspartners såg språk, olika 

tidshorisonter och bristande kunskap om varandra som de största hindren för samverkan. Det 

som motiverar samverkan mellan Högskolan Väst och näringslivet är student och 

forskningsprojekt, kompetensutveckling för företag, underlättande rekrytering samt 

förbättring av högskolans konkurrenskraft, rykte och status. Dessa motiv och hinder stämde 

inte helt överens med tidigare forskning. Av den anledningen valde vi att förkasta hinder som 

olika kulturer, olika mål och riktlinjer, samt motiv som finansiering. 

 

Vi fann stark koppling mellan lojalitet och engagemang och identifierade Högskolan Väst 

som en organisation som befinner sig högst upp på lojalitetsstegen. De befinner sig på 

partnerstadiet av den anledningen att de redan har flera samarbetspartners. Näringslivet tyckte 

trots detta att högskolan ibland brister i engagemang och visar sig vara ganska passiva. Vi 

valde därför att även identifiera dem som ”supportrar” fast med redan befintliga partners. 

AVSLUTANDE DISKUSSION 

I detta arbete har vi försökt vidareutveckla det problem vi stött på under tidigare 

marknadsundersökning. Intresset och nyfikenheten för ämnet som då väcktes gjorde att vi 

ville gå ännu djupare in på problemet i förhoppning om att kunna bidra till en bättre 

fungerande samverkan mellan näringsliv och högskola. Det finns många på Högskolan Väst 

som dagligen arbetar med att förbättra samverkan och intresset för bredare samverkan verkar 

även vara stort hos näringslivet. Genom förbättrad kommunikation och rätt person på rätt 

plats skulle samarbete mellan dessa två parter kunna göra stora framsteg. 

 

Under våra intervjuer har vi hört många olika aspekter angående denna typ av samverkan. 

Funderingar som hittills inte fått plats i arbetet rör olika typer av lösningar till hur högskolan 

ska få fler företag att vilja samarbeta. Alla informanter har varit rörande överens om att 

samarbete är till nytta för många parter men vissa menar att det många gånger kan bli för 

kostsamt för företagen. Exempel på detta är Co-op. En informant menar att det endast är de 

stora företagen som har råd att delta vilket gör att få ställer upp. Genom att ändra konceptet på 

Co-op och låta studenter få studielån under arbetstiden tror denne att fler företag skulle ta in 

Co-opstudenter. Informanten säger också att arbetslivserfarenhet är värt så mycket mer både 

för studenterna och för näringslivet.  

 

Vi har även fått ta del av information som pekar på att de allra flesta företag är väldigt 

positiva till samverkan med högskolan. Denna information rör främst de som har haft 
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studenter som gjort sina examensarbeten ute på företag. Kanske hade det då varit läge att 

ligga på dessa företag lite extra för fortsatt samarbete när deras första möte blev lyckat. Helt 

klart är i alla fall att fler företag borde vilja samarbeta, det gäller bara att veta hur de ska 

kontaktas. Kommunikation har varit den röda tråden i detta arbete och enligt vårt sätt att se 

det skulle samverkan förbättras avsevärt om båda parter lyckas kommunicera bättre. Många 

av våra informanter hävdar att kunskapen om varandra är bättre idag än vad den har varit 

vilket ger en indikation på att samverkan är på rätt väg även om mycket återstår att göra. 

 

Det har lagts stor vikt vid att detta arbeta handlar om samverkan mellan två väldigt olika 

parter. Två verksamheter som har väldigt olika kulturer, språk och tidshorisonter. Under 

arbetets gång har vi inte kunnat undgå att ställa oss frågan om vårt resultat vore annorlunda 

om vi fokuserat på mindre verksamheter, dvs. undersökt Högskolan Västs mindre 

samarbetspartners. Kanske finns andra hinder och barriärer för företag av mindre storlek? 

Dessa företag har oftast inte samma koppling till högskolan som större företag har. På större 

företag är det troligen många som har en högskoleutbildning vilket inte är säkert på de mindre 

företagen. Är klyftan mellan den akademiska och praktiska världen större och finns det andra, 

kanske fler hinder för samverkan där? Dessa frågor hade kunnat utredas i fortsatt forskning. 

Genom att veta hur småföretagarna tänker och tycker i frågor rörande samverkan hade vi 

kunnat dra generella slutsatser om vad högskolans samarbetspartners ser för hinder och motiv. 

I nuläget finns viss osäkerhet om ifall våra resultat endast är representativa för större och 

medelstora företag i vårt område.  

Det är vår förhoppning att detta arbete ska kunna användas som en hjälp i att nå 

framgångsrika resultat med samverkan mellan näringslivet och högskolan. Visst finns det 

svårigheter och hinder men som en informant uttryckte sig så handlar allt om hur vi väljer att 

se på saker och ting.En part kan göra rätt, men görs verkligen rätt saker? 
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BILAGA 

Hej! 

Vi heter Sanna Johansson och Jennie Säverhag och läser tredje och sista året på 

ekonomprogrammet på Högskolan Väst. Just nu arbetar vi med vårt examensarbete och har 

valt att undersöka Näringslivets samverkan med Högskolan Väst, närmare bestämt undersöka 

vilka motiv och hinder som Näringslivet har med sin samverkan med Högskolan Väst.  

  

Vi har gjort en litteraturstudie och identifierat en rad olika motiv och hinder för samverkan 

mellan universitet och näringsliv i allmänhet och vill undersöka vilka av dessa motiv och 

hinder som gäller Näringslivet.  

  

Av högskolans samordnare/kommunikatörer har vi fått information om att ni är involverade i 

Högskolan Västs samverkan. Vi vänder oss därför till er och undrar om Ni skulle ha möjlighet 

att ställa upp på en intervju så att vi kan få er syn på det hela. Intervjun är ganska kortfattad 

och ska inte ta mer än ca 30 min. (vi tar hänsyn till önskad anonymitet)  

  

Vi vore väldigt tacksamma om ni ville hjälpa oss med detta. Vi ber er därför svara på detta 

mail snarast eftersom vi har begränsad tid på oss med detta arbete. För att vi ska hinna 

analysera resultaten bör intervjun helst planeras in någon gång inom de närmsta 2 veckorna.  

  

Tack på förhand! 

  

Med Vänliga Hälsningar  

  

Sanna Johansson &JennieSäverhag 

sanna.johansson@student.hv.se 

jennie.saverhag@student.hv.se 

  

https://amsprd0202.outlook.com/owa/redir.aspx?C=e799c63338e64fd38e3d86121c8cbff6&URL=mailto%3asanna.johansson%40student.hv.se
https://amsprd0202.outlook.com/owa/redir.aspx?C=e799c63338e64fd38e3d86121c8cbff6&URL=mailto%3ajennie.saverhag%40student.hv.se
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Intervjufrågor:Samverkan Näringsliv – Högskola, motiv och hinder 

 Din befattning 

 På vilket sätt deltar du personligen i samverkansarbetet mellan näringsliv och högskola? 

- Hur deltar ditt företag? 

 

 Vad är din allmänna uppfattning om samverkan mellan näringslivet och Högskolan 

Väst?Fungerar samverkan? Hur? 

 

 Finns det några hinder som du ser det för ditt företags samverkan med högskolan? Vilka är 

dessa hinder och hur hindrar de er samverkan med högskolan? 

 

 Vilka är era motiv för samverkan med högskolan? Hur påverkar de er samverkan?  

 

Vi har gjort en litteraturstudie och har identifierat följande motiv och hinder för samverkan 

mellan näringsliv och högskola.  

 

 Hinder för näringslivets samverkan: 
 

• Vaghet i begreppet samverkan 

• Motstridiga intressen och mål 

• Kulturskillnader 

• Bristande kunskap om varandra 

• Dålig ledning och samordning  

• Brist på förtroende 

• Brist på engagemang  

• Bristande drivkraft hos aktörerna  

• Dålig kommunikation 

• Brist på kunskap/erfarenhet om hur man samarbetar 

• Brist på praktiska kunskaper inom universiteten 

• Olika tidshorisonter och olika språk/mentala världar  

• Bristfällig uppföljning och kontroll 

 

 Motiv för näringslivets samverkan  
 

• Student- forskningsprojekt (examensarbeten och forskningssamarbeten etc.) 

• Kompetensutveckling för näringslivet 

• Förbättring av undervisningen (önskan om att få delta, gästföreläsningar etc.) 

• Fundraising/finansiering 

• Risken delas upp mellan båda parter 

• Politiska motiv/krav (t.ex. Högskolans tredje uppgift)                                                

• Vill hjälpa till i förbättring av Högskolans konkurrenskraft, rykte och status  

• Beroende mellan näringsliv och högskola 

• Tillgång till empiriska data för forskning och utbildning 

• Underlätta rekrytering av arbetskraft 

• En genuin önskan om samverkan 
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